
GORENJSKA

Na Mlaki se  
obeta gradnja
Kranjski mestni svetniki so potrdi
li odlok o podrobnem prostor
skem načrtu za območje Mlake in 
s tem prižgali zeleno luč za grad
njo novega naselja. Nezadovoljni 
krajani Mlake so ustanovili civilno 
iniciativo.
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GORENJSKA

Kolesarske steze  
nenadoma zmanjka
Ob obnovljeni cesti mimo brniške
ga letališča je tudi kolesarska ste
za, ki pa se na meji občine Cerklje 
z občino Šenčur nenadoma konča. 
Kolesarji iz kranjskega društva 
upokojencev so s protestom opo
zorili na ta nesmisel.
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EKONOMIJA

Njihovi izdelki so tudi v 
jedrskih podmornicah
V jeseniškem podjetju Niro Steel 
so pred kratkim kupili nov stroj za 
petosno obdelavo jekla, vreden 
več kot štiristo tisoč evrov. Načr
tujejo tudi gradnjo nove industrij
ske hale, obenem pa bodo tudi na 
novo zaposlovali.

13

GG+

Enak status,  
a povsem različni
Na Gorenjskem imamo tako naj
manjšo kot največjo podružnično 
šolo. V podružnični šoli Podblica 
znanje nabirajo štirje učenci, v šol
skih klopeh podružnice Center pri 
OŠ Simona Jenka Kranj pa sedi 
okrog tristo učencev.
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VREME

Danes bo še jasno. Jutri 
bo spremenljivo oblačno, 
dopoldne bo prehodno ra-
hlo deževalo. V nedeljo bo 
pretežno jasno.

5/18 °C
jutri: spremenljivo oblačno

71 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900
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Simon Šubic

Brdo pri Kranju – V Kongre-
snem centru na Brdu pri 
Kranju je v sredo Gospo-
darska zbornica Slovenije 
(GZS) v okviru Dneva inova-
tivnosti že šestnajstič podeli-
la nacionalna priznanja naj-
bolj inovativnim podjetjem 
in inovatorjem v podjetjih 
in javno raziskovalnih za-
vodih. Med 197 prijavljeni-
mi inovacijami, ki so po za-
slugi 772 inovatorjev sodelo-
vale na regionalnih izborih, 
so jih na nacionalni ravni de-
set nagradili z zlatim prizna-
njem, 28 pa s srebrnim. 

Inovacije nas ženejo naprej
»Na nas je, da smo inovativni in da s svojim znanjem rešujemo probleme ter delamo svet boljši. To 
je tisto, kar nas žene naprej,« je na podelitvi nacionalnih priznanj Gospodarske zbornice Slovenije za 
inovacije dejal predsednik vlade Marjan Šarec.

Inovatorji podjetij iz gorenjske regije so letos prejeli po dve zlati in srebrni nacionalni 
priznanji za inovacije. / Foto: Primož Pičulin

Priloge: 

kranjske novice 
jeseniške novice 
deželne novice 

45. stran

Plezalci si želijo 
spodbude
Kranj gosti tekmo svetovnega pokala v športnem 
plezanju. 411. stran

Vilma Stanovnik

Kranj – V ponedeljek popol-
dne je voznike v Kranju pre-
senetila popolna zapora mo-
stu čez Savski otok pri Su-
pernovi. Zapora je v prome-
tni konici povzročila dolge 
zastoje. Ti so od sredine te-
dna malce krajši, saj so se ti-
sti, ki so dnevni uporabniki 
zahodne kranjske obvozni-
ce, preusmerili na druge ce-
ste.

Kranjski župan Boštjan 
Trilar, ki zatrjuje, da na ob-
čini o popolni zapori mo-
stu niso bili obveščeni, se 

je takoj v torek sestal s pred-
stavniki ministrstva za infra-
strukturo, na sestanku pa so 
govorili o možnosti vzposta-
vitve polovične zapore. Ti so 
pojasnili, da most ne bi pre-
nesel hkratne obremenitve 
zaradi težke gradbene me-
hanizacije na eni in tovor-
njakov na drugi strani. V 
sredo zjutraj so si nato sku-
paj ogledali gradbišče rekon-
strukcije mostu. 

»Obnova tega mostu je 
več kot potrebna. Zaradi na-
pak pri obveščanju je bilo si-
cer nekaj slabe volje, saj tudi 
sama ne kot ministrica ne 

kot Kranjčanka nisem ve-
dela, da bo most od pone-
deljka naprej zaprt. Vendar 
mislim, da je varnost na pr-
vem mestu,« je ob sredinem 
ogledu gradbišča poudarila 
ministrica za infrastrukturo 
Alenka Bratušek in dodala, 
da je na začetku del navadno 
nekaj nezadovoljstva, toliko 
večje pa je zadovoljstvo, ko 
se gradnja konča. 

Most čez Savski otok naj 
bi bil prenovljen do začetka 
marca drugo leto, do takrat 
pa bo popolna zapora ceste.

V Kranju gneča zaradi prenove mostu
Čeprav se tako vozniki kot odgovorni na kranjski občini in državi strinjajo, 
da je prenova mostu na kranjski zahodni obvoznici pri Supernovi, kjer 
se je zaradi dotrajanega cestišča zgodilo že nekaj nesreč, nujna, pa je 
ponedeljkova popolna zapora ceste razburila tako ene kot druge. 

Zaradi varnosti so se pri obnovi mostu odločili za popolno zaporo, ki naj bi trajala vse do 
marca prihodnje leto. / Foto: Tina Dokl46. stran
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme JOŽE ODAR iz Bohinja.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Riblja čorba 

Kultna jugoslovanska rokovska zasedba Riblja čorba svojo 
jubilejno turnejo to jesen zaključuje prav na odru ljubljanske 
Cvetličarne v soboto, 13. oktobra 2018. Proslavili bodo kariero, 
ki obsega že štirideset let nepozabnih hitov, ki vedno znova 
osvajajo srca novih generacij. Srbska zasedba beleži bogato 
zgodovino ustvarjanja odličnega balkanskega roka in je prav 
gotovo ena od najbolj kultnih skupin, ki je pustila močan pe-
čat na glasbeni sceni nekdanje Jugoslavije, njihove uspešnice 
pa odmevajo vse do danes. Vstopnice si lahko zagotovite na 
Eventim.si in Eventimovih prodajnih mestih. 

Naročniku Gorenjskega glasa bomo podarili dve vstopnici, če 
boste pravilno odgovorili na nagradno vprašanje: Koliko let 
skupina Riblja čorba že polni koncertna prizorišča? Odgovore 
pošljite do petka, 5. oktobra 2018, na naslov: Gorenjski glas, 
Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj, ali na koticek@g-glas.si.

Briljantina prihaja na Bled 

Jim Jacobs in Warren Casey sta leta 1970 ustvarila muzikal 
Briljantina. Dogajanje je postavljeno na šolo Rydell High, 
kjer se neotesan in predrzen fant Danny Zuko zaljubi v lepo 
vzgojeno dekle Sandy. Skupaj z vrstniki odkrivata pasti ljube-
zenskega življenja. Pozitivne vrednote, mladostna energija in 
plesno-pevski spektakel Briljantine že osvajajo srca slovenskih 
ljubiteljev muzikalov. V glavnih vlogah igrajo Saša Lešnjek/
Maša Medved kot Sandy in Luka Markus Štajer/Matjaž Kumelj 
kot Danny. Igralska zasedba se lahko ob številnih izbrancih 
z avdicije pohvali tudi z velikimi imeni slovenskega filma in 
gledališča, kot so: Janez Hočevar - Rifle, Gojmir Lešnjak - Gojc, 
Uroš Smolej, Domen Valič in Alenka Tetičkovič. Nov slovenski 
muzikal Briljantina prihaja 18. oktobra v Festivalno dvorano 
na Bledu. Vstopnice so že v prodaji. 

Naročniku Gorenjskega glasa podarjamo dve vstopnici za 
predstavo na Bledu. Nagradno vprašanje: Kako se imenu-
je muzikal Briljantina v izvirniku, v angleščini? Odgovore s 
svojimi podatki pošljite do ponedeljka, 8. oktobra 2018, na 
naslov: Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj, ali 
na koticek@g-glas.si.

Nagrajenke

V nagradni igri, ki je bila objavljena 14. septembra 2018, prej-
mejo zgoščenko DSZG 2017 in eno kodo za dostop do digi-
talnega albuma Popevke 2018 Marija Lužan iz Kranja, Uršula 
Bernik iz Železnikov ter Zofija Andrejka iz Domžal.
V nagradni igri, ki je bila objavljena 18. septembra 2018, prejme 
Guinnessovo knjigo rekordov 2019 Ula Kos iz Škofje Loke.
Nagrajenkam čestitamo!

Matevž Pintar

V tokratni anketi smo 220 
prebivalcev z Blejske Dobra-
ve, Hrušice in Jesenic ter oko-
lice spraševali, kako pomemb-
na se jim zdi gradnja druge 
cevi predora Karavanke. V po-
letnem času so namreč pred 
omenjenim predorom veliki 
zastoji v obe smeri. 

Večina, kar triinosemdeset 
odstotkov vprašanih, meni, 
da je gradnja zelo pomemb-
na, enajst odstotkov, da je po-
membna, šestim odstotkom 

vprašanim pa se zdi grad-
nja druge cevi predora nepo-
membna. Ena vprašana ose-
ba na vprašanje ni hotela od-
govoriti. 

Na Jesenicah bodo dobili 
pet kolesarnic, ki bodo opre-
mljene z orodji za popravilo 
koles in USB-polnilci ter oma-
rico za čelade. Zanimalo nas 
je, ali vprašani mislijo, da si 
bodo prebivalci in obiskoval-
ci njihovega kraja zdaj večkrat 
izposodili električno kolo. 

Malo manj kot dve tretjini 
vprašanih meni, da si bodo 

iz tega razloga prebivalci in 
obiskovalci električno kolo 
izposodili večkrat. Slaba tre-
tjina je mnenja, da to ne bo 
vplivalo na izposojo, osmi-
na anketiranih pa o tej temi 
nima mnenja. 

Gorenjski glas v sodelova-
nju z Občino Jesenice izdaja 
časopisno prilogo Jeseniške 
novice, ki jo občani brezplač-
no prejmejo v svoj nabiral-
nik. Vprašali smo jih, kako 
pogosto jo prebirajo. Veči-
na, sedeminsedemdeset od-
stotkov sodelujočih v anketi, 

prilogo Jeseniške novice pre-
bira redno, četrtina anketira-
nih jo bere občasno, redko jo 
prebira pet odstotkov, sedem 
odstotkov vprašanih pa prilo-
ge ne prebere. 

Lepo se zahvaljujemo 
vsem, ki ste si vzeli čas za 
našo anketo. Če bi želeli Go-
renjski glas redno prebirati, 
nas lahko pokličete v kontak-
tni center invalidskega pod-
jetja v Škofjo Loko na števil-
ko 04/51 16 440 in si ob na-
ročilu izberete eno izmed da-
ril.

Gradnja predora se jim zdi pomembna

Gorenjski glas v skladu z 
zakonom o volilni kampanji 
obvešča javnost, da bo pripra-
ve na redne volitve županov 
in občinskih svetov, ki bodo v 
nedeljo, 18. novembra 2018, 
morebitni drugi krog pa 14 
dni pozneje, spremljal in ko-
mentiral po lastni presoji, v 
skladu s programsko zasno-
vo, ki Gorenjski glas oprede-
ljuje kot neodvisni in politič-
no nevtralni časopis, kar za-
gotavlja enakopraven polo-
žaj kandidatov/kandidatk 
oziroma kandidatnih list. V 
presoji uredništva oziroma 
odgovornega urednika bodo 
izbor tem, sogovornikov in 
selekcija dogodkov, upošte-
vano bo pravilo informativ-
ne pomembnosti. 

Gorenjski glas bo sprem-
ljal priprave na lokalne voli-
tve na območju 27 občin na 
območju Gorenjske, torej na 

območju 18 gorenjskih ob-
čin in devetih občin na šir-
šem območju Gorenjske. 
V času volilne kampanje 
bomo objavljali kratke na-
povedi predvolilnih shodov, 
ki nam jih bodo poslali orga-
nizatorji volilne kampanje. 

V času volilne kampanje 
ne bomo objavljali brezplač-
nih propagandnih sporočil 
kandidatov/kandidatk, poli-
tičnih strank in drugih orga-
nizatorjev volilne kampanje 
oziroma vseh drugih sporo-
čil, ki bodo po presoji ure-
dništva imeli predvsem pro-
pagandni značaj. V skladu z 
zakonom o medijih bomo 
objavljali popravke oziro-
ma odgovore na objavljene 
informacije, vendar bodo 
objave zavrnjene vsem, ki 
bodo popravke ali odgovo-
re poskušali izrabiti za prik-
rito volilno kampanjo. Prav 

tako v tem času ne bomo ob-
javljali nenaročenih prispev-
kov in pisem bralcev, za ka-
tere bomo presodili, da vse-
bujejo predvolilna sporočila 
oziroma navijajo za tega ali 
onega kandidata/kandidat-
ko oziroma kandidatno lis-
to ali organizatorja volilne 
kampanje. 

Organizatorjem volilne 
kampanje bomo v skladu s 
cenikom volilnih oglasnih 
objav v Gorenjskem glasu 
in njegovih prilogah in dru-
gih edicijah ter spletnem ča-
sopisu zagotovili enake po-
goje za objavljanje volilnih 
propagandnih sporočil. Vsa 
plačana obvestila, propagan-
dna sporočila ter predstavit-
veni članki in pogovori bodo 
v časopisu posebej označe-
ni in razpoznavni kot pro-
pagandno volilno sporočilo. 
Pri zahtevah po objavljanju 

propagandnih sporočil na 
določenih mestih časopisa 
bomo spoštovali vrstni red 
naročil.

Kandidati/kandidatke, 
njihovi zakoniti zastopniki, 
organizatorji volilne kam-
panje in drugi lahko pritož-
be na izvajanje teh pravil vlo-
žijo odgovorni urednici v pi-
sni obliki. Vsebovati morajo 
kratek opis očitane kršitve, 
predlog njene rešitve in na-
slov, na katerega bomo pos-
lali odgovor. Odgovorna ure-
dnica bo na pritožbe odgovo-
rila v dveh dneh od prejema 
pritožbe.

Objavljena pravila ravna-
nja v času volilne kampanje 
veljajo tako za časopis Go-
renjski glas kot za priloge in 
spletni časopis.

Marija Volčjak, 
odgovorna urednica

Pred lokalnimi volitvami
Pred lokalnimi volitvami 2018, ki bodo v nedeljo, 18. novembra, bo Gorenjski glas v petek, 16. 
novembra, objavil javnomnenjsko raziskavo, ki jo bo na širšem območju Gorenjske izvedel Klicni center 
Prizma IP iz Škofje Loke.

Mateja Rant

Kranj – V okviru programa 
Ekošola, ki v Sloveniji deluje 
od leta 1996, je letos 23 slo-
venskih ustanov prvič pri-
dobilo mednarodni okoljski 
znak Zelena zastava. Med 
njimi sta tudi Osnovna šola 

Helene Puhar Kranj in Cen-
ter za usposabljanje, delo 
in varstvo Matevža Langu-
sa Radovljica. Ustanova, ki 
pridobi okoljski znak Zele-
na zastava, izkazuje načrtno 
in sistematično vključevanje 
okoljskih vsebin v svoje delo, 
ki poteka kot del učnega 

načrta oziroma interesnih 
ali obšolskih dejavnosti. Ze-
leno zastavo morajo usta-
nove obnavljati vsako šol-
sko leto. V programu Eko-
šola v letošnjem šolskem 
letu uvajajo še nov tematski 
sklop podnebne spremem-
be, ki je na mednarodni 

ravni programa že samostoj-
na tema. Z njo po besedah 
nacionalnega koordinatorja 
programa Ekošola v Slove-
niji Gregorja Cerarja želijo 
opominjati vključene usta-
nove, da z vsakim dejanjem 
vplivamo na podnebne spre-
membe.

Dve zeleni zastavi tudi na Gorenjsko
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S solidarnostjo nad kladivo

KOMENTAR
Aleš Senožetnik

Nedavno sem bil po na-
ključju priča razdejanju 
enega od kamniških 

gostinskih lokalov. Trije za-
maskirani mladci – kot se je 
izkazalo, sta dva od njih še 
nekaj minut prej v njem sedela 
kot gosta – so se pulta in pripa-
dajoče steklovine na njem lotili 
kar s kladivom. Razlog? Nata-
kar je želel, da fanta poravna-
ta zapitek, kar ju je očitno tako 
razjarilo, da sta se vrnila s paj-
dašem. »Ti boš meni računal!« 
je vpil eden od njih, medtem ko 
je s kladivom udrihal po vsem, 
kar mu je prišlo na pot.

V istem tednu je lokalna 
črna kronika poleg nekaj tat-
vin, zasega prepovedanih snovi 
in poskusa vloma poročala še 
o roparju, ki je na bencinskem 
servisu s pištolo zahteval de-
nar, neznancih, ki so prete-
pli in poškodovali osebo, ter o 
vozniku, ki je iz samo njemu 
znanega razloga med vožnjo v 
prazno izstrelil tri naboje. 

Glede na to, da so se vsi opi-
sani primeri – z izjemo obo-
roženega voznika – zgodili v 
radiju le nekaj sto metrov od 
mojega doma, se mi je zasta-
vilo logično vprašanje, v kako 
varnem okolju pravzaprav ži-
vim.

Hiter vpogled v statistiko 
razkrije, da se Kamnik po 
številu obsojenih oseb zaradi 
kriminalitete na tisoč prebi-
valcev v zadnjih letih med go-
renjskimi občinami umešča v 
vrh razpredelnice. Podatek je 
sicer zgovoren, a vendarle pre-
skop, da bi le na podlagi tega 

presojali, kako varna je občina 
oziroma kako dobro svoje delo 
opravljajo pristojni organi, 
zato analize tokrat pustimo ob 
strani in se raje osredotočimo 
na svetlejšo plat zgodbe o raz-
biti gostilni.

Kmalu po razbijaškem obi-
sku mladih nepridipravov, ki 
je v neprijetno tišino ovil vsa 
polna omizja omenjenega lo-
kala, je namreč razveselila 
novica, ki je znova dokazala, 
kako živa vrednota v današnji 
družbi je še vedno solidarnost, 
kar Slovenci dokazujemo s šte-
vilnimi humanitarnimi akcija-
mi ob najrazličnejših nesrečah 
in stiskah drugih. Tokrat so se 
izkazali kraft pivovarji. Lokal, 
ki je bil tarča napada, namreč 
vodita lastnika ene najpre-
poznavnejših kamniških mi-
kropivovarn. Ob nesreči jima 
je na pomoč priskočilo kar 15 
drugih pivovarjev in za proda-
jo doniralo svoje sode ter s tem 
pokazalo, da se tudi v podjetni-
škem svetu, kjer sicer vladajo 
zakoni trga, najdeta prostor 
in volja za pomoč kolegom v 
stiski, pa čeprav gre za konku-
renčno podjetje. Mikropivovar-
ji tudi sicer dokazujejo, da niso 
le tekmeci na trgu in da sode-
lovanje in medsebojna pomoč 
lahko koristi vsem.

Takšna dejanja pa so lepilo, 
ki povezuje družbo in krepi 
občutek pripadnosti skupnosti, 
hkrati pa posameznikom, ki 
svoje mesto pod soncem iščejo 
s kladivi, pestmi ali celo orož-
jem, pošiljajo jasno sporočilo: 
ne pustimo se ustrahovati!

Jasna Paladin

Kamnik – Svojo kandidaturo 
je v družbi podpornikov Ma-
tej Slapar najavil v ponedeljek 
na novinarski konferenci, ki 
jo je pripravil na Starem gra-
du. Njegove vrline je predsta-
vil kamniški poslanec ter Sla-
parjev strankarski kolega in 
osebni prijatelj Matej Tonin, 
ki je poudaril, da ima Matej 
Slapar kot univerzitetni di-
plomirani ekonomist veliko 
podjetniškega znanja, da je 
potrpežljiv ter da se zna po-
govarjati. Po njegovem mne-
nju predstavlja najboljšo 

kombinacijo mladostne zag-
nanosti ter znanja in izku-
šenj.

Matej Slapar, ki je pred dne-
vi dopolnil 34 let, je že tret-
ji mandat občinski svetnik, 
zadnja štiri leta je podžupan, 
zelo aktiven pa je bil tudi kot 
predsednik Krajevne skup-
nosti Mekinje. Zadnja leta ve-
liko energije usmerja v delo-
vanje KIKštarterja in Podje-
tniškega kluba Kamnik, kate-
rega generalni sekretar je, kot 
podžupan pa je bil med dru-
gim zadolžen za oživljanje 
mestnega središča ter gospo-
darski razvoj. »Sem zagnan, 

pri svojem delu natančen, sa-
mokritičen in vztrajen, želje 
Kamničanom pa zelo dob-
ro poznam,« je poudaril in 
predstavil pet ključnih točk 
svojega programa (močno 
gospodarstvo, turizem, kme-
tijstvo, mladi in mlade druži-
ne, kakovost bivanja). Za zdaj 
ga je podprla stranka NSi, po-
govori potekajo s SLS, želi pa 
si podpore tudi drugih strank.

Kot je poudaril, z velikim 
veseljem poprime tudi za delo 
na domači kmetiji v Meki-
njah, prosti čas pa preživlja z 
ženo in prijatelji ter ob špor-
tnih aktivnostih.

Združil bo mladost in izkušnje
Kandidaturo za kamniškega župana je pred dnevi napovedal Matej Slapar, aktualni podžupan. Podpira 
ga stranka NSi, katere član je, želi pa si tudi čim širše podpore drugih. 

Kamniški podžupan Matej 
Slapar bo kandidiral za 
župana občine Kamnik.

Vilma Stanovnik

Kranj – Te dni se pred kranj-
sko občino s svojim progra-
mom za županskega kan-
didata predstavlja Robert 
Nograšek, univerzitetni di-
plomirani ekonomist z Bre-
ga ob Savi. »Prek študentske-
ga servisa sem začel delati že 
s 14 leti, od leta 1989 sem re-
dno zaposlen, od tega dvajset 
let v finančnih inštitucijah, de-
vet let v gospodarstvu, sedaj pa 
sem samostojni podjetnik, na 
področju finančnega sveto-
vanja,« se predstavlja tistim, 
ki se ustavijo ob stojnici Liste 
Marjana Šarca. 

Kljub temu da kandidira 
s podporo stranke, se je na-
mreč odločil, da zbira podpi-
se podpore. Zadnjič jih bo zbi-
ral danes. 

Minulo sredo ga je med 
drugimi obiskal tudi pod-
predsednik Liste Marjana 
Šarca Igor Žavbi. 

»Lani sem dopolnil petdeset 
let in z veliko podporo družine, 

na prigovarjanje prijateljev in 
znancev ter podporo stranke 
LMŠ sem se odločil, da bom 
kandidiral za župana,« pravi 
Nograšek in dodaja, da bo z op-
timizmom, pripravljenostjo 

pomagati sočloveku ter z zna-
njem in izkušnjami nadaljeval 
uspešno zgodbo Kranja. »Ne 
obljubljam hitrih in obsežnih 
sprememb v kratkem času in 
megalomanskih projektov,« 

pravi Nograšek in pojasnju-
je, da bo svoja prizadevanja 
usmeril v izvajanje projektov, 
ki bodo vsem omogočili dose-
gati zastavljene cilje v ureje-
nem in prijaznem okolju.

Ima optimizem in znanje
Kandidat za župana Kranja Robert Nograšek pravi, da s svojim optimizmom in pripravljenostjo 
pomagati sočloveku ter z znanjem in izkušnjami lahko prevzame skrb za razvoj Kranja.

Robert Nograšek s svojimi podporniki pred kranjsko občino osebno zbira podpise podpore. 
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Kranj – Zoran Stevanović, ki 
je ta teden tudi uradno pri-
javil kandidaturo za župana 
Mestne občine Kranj, je spo-
ročil, da je dobil veliko pod-
poro volivcev. Med njimi je 
tudi šampion v smučarskih 

skokih Robert Kranjec, ki bo 
tudi kandidat na neodvisni 
listi Za Kranj. Kot je znano, 
je v kranjski občini trenutno 
pet kandidatov za župana. 
Poleg Zorana Stevanovića 
so to še Barbara Gunčar, Ma-
tjaž Rakovec, Iztok Purič in 
Robert Nograšek.

Kranjec podpira 
Stevanovića
Robert Kranjec bo kandidat na listi Za Kranj.

Zoran Stevanović in Robert Kranjec / Foto: arhiv Zorana Stevanovića
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Urša Peternel

Jesenice – Vse od lanskega 
avgusta se je vlekla kalvarija 
energetske sanacije Osnov-
ne šole Toneta Čufarja Jese-
nice, v sklopu katere naj bi 
izbrani izvajalec, podjetje 
ZIR iz Ljubljane, zamenjalo 
streho in fasado šolske stav-
be. Že kmalu po začetku del 
so se namreč začele težave; 
ko so delavci streho odkri-
li, niso poskrbeli za zašči-
to in ob močnejšem dežev-
ju je poplavilo učilnice, hod-
nike in sanitarije. Najnuj-
nejšo škodo je sproti odpra-
vljala kar šola sama. Začele 
so se tudi zamude, Občina 

Jesenice kot investitor pa je 
skupaj z nadzorom in pred-
stavniki šole ugotavljala, da 
se dela kljub stalnim opo-
zorilom ne izvajajo kvalite-
tno in da so vgrajeni mate-
riali neustrezni. Zato so na-
ročili neodvisen pregled pri 
Zavodu za gradbeništvo Slo-
venije, ki je pritrdil ugoto-
vitvam, da so dela opravlje-
na nekakovostno. Na zahte-
vo Občine Jesenice je izva-
jalec začel sanacijo že izve-
denih del, a tudi ta dela niso 
bila izvedena strokovno in 
z ustrezno skrbnostjo, niti 
ne v dogovorjenem roku, so 
ugotovili na Občini Jeseni-
ce. Da bi presekali gordijski 

vozel in preprečili nadaljnjo 
škodo, so nazadnje spreje-
li odločitev o odstopu obči-
ne od gradbene pogodbe. V 

torek dopoldne je tako izva-
jalec že pospravil gradbišče 
in odšel. 

Kot so povedali na Občini 
Jesenice, bodo zdaj poskrbe-
li, da bodo še pred zimo iz-
vedli najnujnejša popravi-
la, da v šoli ne bo zamakalo, 
obenem pa bodo začeli po-
stopek za izbiro novega iz-
vajalca.

Ocenjena vrednost obno-
ve strehe znaša 600.000 
evrov, obnova fasade pa naj 
bi stala še dodatnih 550.000 
evrov.

Za komentar smo prosi-
li tudi podjetje ZIR, d. o. o, 
iz Ljubljane. Direktor Ro-
bert Zelenko je skopo pojas-
nil, da »gre za odstop po že-
lji naročnika, ki ga izvajalec 
ne šteje za odstop iz razlogov 
na svoji strani«.

Izvajalec je že pospravil 
gradbišče in odšel
Občina Jesenice je zaradi nestrokovno izvedenih del odstopila od pogodbe z izvajalcem energetske 
sanacije Osnovne šole Toneta Čufarja. Prek razpisa bodo zdaj iskali novega izvajalca.

Obnova strehe Osnovne šole Toneta Čufarja ni potekala tako, kot bi morala. 

Ravnateljica Osnovne šole Toneta Čufarja 
Jesenice Branka Ščap je povedala, da so se težave z 
zamakanjem vlekle celo leto. »Odkar so začeli delati 
novo streho, smo imeli težave. Ob vsakem deževju 
nam je namočilo učilnice, hodnike, sanitarije, zaradi 
česar smo morali prilagajati pouk. Ko so začeli 
popravljati, je bilo spet vse namočeno, saj so očitno 
vgradili neustrezne materiale. Skratka, leto je bilo 
res težko, in to za vse: učence, učitelje, čistilke ... 
Pričakujem, da bo čim prej izbran nov izvajalec, da se 
bodo dela začela takoj spomladi in da bodo zaključena 
do začetka novega šolskega leta,« je dejala.

Jože Košnjek

Brezje – S pozdravom rektor-
ja Marijine bazilike in direk-
torice Romarskega urada dr. 
Roberta Bahčiča in Andreje 
Eržen Firšt in s filmom Ču-
dež, ki pripoveduje o čudež-
ni ozdravitvi danes še žive 
redovnice Tončke Krajnik 
pred osemdesetimi leti na 
Brezjah, ki je avditorij pre-

senetila s svojim obiskom, 
se je v torek na Brezjah zače-
lo srečanje rektorjev in pred-
stavnikov mreže evropskih 
Marijinih svetišč. Na Brez-
je je prišlo blizu štirideset 
predstavnikov 18 od 22 sve-
tišč, ki so vključena v mrežo. 
V sredo se je zborovalcem 
pridružil zastopnik Svetega 

sedeža, predsednik pape-
škega sveta za novo evange-
lizacijo nadškof Rino Fisi-
chela. Ko je govoril o pome-
nu Marijinih svetišč, je dejal, 
da so to kraji miru in tišine, 
ki prispevajo k duhovni ras-
ti človeka. Zato jih uvršča-
mo med temelje naše vere. 
Nadškof je med bivanjem na 
Brezjah obiskal tudi Muzej 
jaslic, nad katerim je bil nav-

dušen. Rektorji in predstav-
niki svetišč so v sredo popol-
dne obiskali Ljubljano, kjer 
je zanje maševal ljubljan-
ski nadškof metropolit Sta-
nislav Zore, včeraj pa so obi-
skali tudi Bled. Brezjansko 
mednarodno srečanje, prvo 
na tako visoki ravni, bo kon-
čano danes.

Kraji miru in tišine
Na Brezjah se bo danes končalo srečanje rektorjev 
in predstavnikov mreže evropskih Marijinih 
svetišč.

Rektorjem in predstavnikom evropskih Marijinih svetišč 
je v sredo v imenu Svetega sedeža govoril nadškof Rino 
Fisichela.

Prihodnji petek, 5. oktobra, bo minilo trideset let, ko 
je takratni papež Janez Pavel II. na prošnjo tedanjega 
ljubljanskega nadškofa Alojzija Šuštarja brezjanski 
cerkvi podelil častni naziv manjše bazilike. Na dan 
obletnice bo na Brezjah ob 19. uri maša, nato pa 
koncert Marijinih pesmi v izvedbi Slovenskega okteta.

Tržič – V galeriji Doma Petra Uzarja v Tržiču bo v ponedeljek, 1. 
oktobra, ob 16. uri, prireditev ob mednarodnem dnevu starej-
ših. Prireditev ima letos poseben slavnostni pečat iz vsaj dveh 
razlogov: ob tej priložnosti bodo odprli stalno razstavo slik 
Franca Omana. Prejeli pa bodo tudi certifikat Inštituta Ekvi-
lib Družbeno odgovorno podjetje kot prvi socialno-varstveni 
zavod v Sloveniji, saj sta trajnostni razvoj in in družbeno od-
govorna naravnanost zavodov v času naraščajočih potreb po 
dolgotrajni oskrbi še kako pomembna.

Dom Petra Uzarja bo prejel pomemben certifikat

Tržič – V ponedeljek, 1. oktobra, bodo stare aparate zbirali od 
7. do 10. ure pred Osnovno šolo (OŠ) Tržič, od 10.30 do 11.30 
pred OŠ Tržič in Podružnično šolo (PŠ) Lom, od 12. do 17. ure 
pred OŠ Tržič in PŠ Podljubelj. V torek, 2. oktobra, bodo stare 
aparate zbirali od 9. do 18. ure pred Vrtcem Tržič, v sredo, 3. 
oktobra, od 9. do 12. ure pred OŠ Križe. Akcija bo še v četrtek, 
4. oktobra, od 7. do 10. ure pred OŠ Bistrica pri Tržiču in od 
11. do 13. ure pred OŠ Bistrica pri Tržiču, PŠ Kovor poleg ga-
silskega doma. Brezplačno lahko oddate odpadne štedilnike, 
pralne stroje, hladilnike, računalnike, pomivalne stroje, pečice, 
mikrovalovne pečice, elektronske igrače, električno orodje, te-
levizorje, radie, monitorje, male aparate, sijalke in baterije. Vsi 
bodo odšli v reciklažo. Organizatorja akcije sta Zeos v sklopu 
Life projekta Gospodarjenje z e-odpadki ter Komunala Tržič.

Mobilno zbiranje starih aparatov

Bled – S sodno poravnavo se je končal postopek preizkusa 
denarne odpravnine, ki ga je Vseslovensko združenje malih 
delničarjev (VZMD) sprožilo po iztisnitvi malih delničarjev iz 
družbe Kompas Hoteli Bled. Stranke postopka so se strinjale, 
da primerna denarna odpravnina znaša 17 evrov na delnico, 
kar je 64 odstotkov več od prvotno določene denarne odprav-
nine. »Vse delnice družbe so torej vredne kar 1,46 milijona 
evrov več, in sicer 3,74 milijona evrov,« so sporočili iz VZMD. 
Mali delničarji so tako upravičeni še do dodatne denarne od-
pravnine v višini 6,63 evra na delnico.

Delničarjem dodatnih sedem evrov na delnico

Kranj – Združenje borcev za vrednote NOB Kranj jutri, 29. 
septembra, vabi na Partizanski miting. Začel se bo ob 11. uri 
pri lovski koči Storžič na Pangršici. Na srečanju bodo nastopili 
učenci Osnovne šole Naklo in Mešani pevski zbor Kokrške-
ga odreda Preddvor. Slavnostni govornik bo predsednik ZZB 
NOB Slovenije Tit Turnšek. Med programom bodo podelili 
tudi priznanja ZZB NOB Slovenije. Pred začetkom mitinga se 
bodo zbranim pridružili tudi pohodniki z že tradicionalnega 
pohoda po gozdnih cestah, poteh in stezah krajinskega parka 
Udin boršt s startom s Kokrice. 

Partizanski miting na Pangršici
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Suzana P. Kovačič

Senično – Farani Seničnega 
so se odločili, da jih bo varo-
val sv. Jernej, ki mu pomaga-
ta sv. Florjan in Marija Snež-
na. Cerkev jih s svojo duhov-
nostjo še danes povezuje, 
kot je bilo slišati na nedeljski 
slovesnosti ob blagoslovu 
zaključka obnovitvenih del. 
Cerkev sv. Jerneja je eden od 
biserov sakralne umetnosti 
v Župniji Križe in širše, kar 
je ob svojem prvem obisku 
prepoznal tudi škof dr. An-
ton Jamnik. Cerkvico, ponos 
kraja, je škof primerjal kar s 
katedralo. 

»Prezbiterij cerkve, zgra-
jen kmalu po letu 1400, je 
bil leta 1455 bogato poslikan. 
Umetniško-kulturno-zgodo-
vinska vrednost poslikav je 
bila zaznana že v času komu-
nizma. V letih 1959 in 1960 
so porušili verjetno zelo po-
škodovan glavni oltar in fre-
ske v prezbiteriju delno re-
stavrirali. Stranska oltarja in 
prižnica so ostali nezaščite-
ni in so naprej propadali,« je 
povedal domači župnik Ivo 
Kožuh. Dolgoletna želja fa-
ranov je bila prav obnova ol-
tarjev – in ta se jim je ures-
ničila. Kulturno-varstve-
ne pogoje za obnovo je po-
dala mag. Maja Avguštin 
iz kranjske območne eno-
te Zavoda za varstvo kul-
turne dediščine, kot najbolj 

primernega restavratorja z 
odličnimi referencami so 
prepoznali mag. Vlada Fra-
sa Zavrla. »Restavrator je 
ohranil staro podobo oltar-
jev. Vsi manjkajoči deli teles 
angelov in svetnikov so na-
rejeni na novo. Odstranjeni 
so premazi, ki so bili nestro-
kovno naneseni ob enem od 
preteklih restavratorskih po-
segov. Kolikor je bilo mogo-
če, so ohranjene stare pozla-
te, posrebrene površine in 
barvani deli kipov ter oltar-
ne kulise. Novi deli so tako 
retuširani, da so videti stari 
in se svetijo le v nekaterih de-
lih. Oltarja delujeta nadvse 
harmonično, obnovljeno in 
hkrati staro,« je pojasnil Ivo 
Kožuh. Za semenj lansko 
leto so že bila blagoslovlje-
na dela na oltarju sv. Florja-
na in na prižnici. Leto kasne-
je, v nedeljo, 23. septembra, 
pa je vsa obnovitvena dela 
na notranji cerkveni opremi 
kot tudi strehi na cerkvi (za-
menjani v letu 2011) in zidu 
okrog cerkve (obnovljenem 
2015) blagoslovil škof.

Strošek obnove oltarjev, 
prižnice in kipov na glav-
nem oltarju znaša 38.600 
evrov. Mizarska dela in novi 
podstavek za kipe na glav-
nem oltarju je brezplačno 
naredil Janko Švab, ključar 
cerkve v Seničnem. »Del 
stroškov smo že plačali s pri-
hranki župnije in posojilom. 

Občina Tržič je namenila 
deset tisoč evrov iz proraču-
na za obnovo sakralne dediš-
čine. Ostala sredstva so pri-
spevali nekateri krajani, ki 
spadajo pod zvon sv. Jerne-
ja, in v večjem delu Župnija 
Križe. Kar nekaj je še dolga,« 

je pojasnil Ivo Kožuh in opo-
zoril, da narodova kulturna 
dediščina ne bi smela biti 
skrb faranov. Za kar bi mo-
rala v celoti skrbeti država, 
pade na ramena nekaj sto 
ljudi, zato se župnik zahva-
ljuje za vsak dar.

Blagoslov obnovljene cerkve
Škof Anton Jamnik je v cerkvi sv. Jerneja v Seničnem na nedeljski slovesnosti blagoslovil obnovljene 
oltarje, prižnico in kipe na glavnem oltarju kot tudi zunanjo prenovo na cerkvi in ob njej. 

Obnovljena sta tudi oba stranska oltarja, sv. Florjana in 
Marije Snežne. 

Sprevod v cerkev, na sliki župnik Pavle Juhant, škof Anton 
Jamnik in župnik Ivo Kožuh

Med prejemniki priznanj 
so tudi podjetja z gorenj-
ske regije: zlato priznanje 
so prejeli v kranjskem Iskra-
emecu in Domelu iz Žele-
znikov, srebrno pa v Iskra-
telu ter združena ekipa ino-
vatorjev iz Razvojnega cen-
tra Jesenice in SIJ Acronija, 
iz osrednje Slovenije pa tudi 
domžalski Helios. Podelili 
so še posebno priznanje za 
mlado podjetje in tri poseb-
na priznanja za potencialno 
inovacijo krožnega gospo-
darstva, nagradili pa so tudi 
najboljšo inovacijo leta po iz-
boru javnosti.  

Slovenci smo inovativen 
narod

»Danes je dan za tiste, ki 
se ne zadovoljijo z običaj-
nim, ki vedno hrepenijo po 
nečem novim, in teh je v 
Sloveniji veliko,« je poudaril 
slavnostni govornik, predse-
dnik vlade Marjan Šarec, ki 
je skupaj s predsednikom 
GZS Boštjanom Gorjupom 
tudi podelil zlata priznanja. 
»Slovenci smo bili od nek-
daj inovativen narod, ved-
no smo imeli znanje, ved-
no smo imeli voljo in trmo. 
In na nas je, da gremo svo-
jo pot naprej, da smo inova-
tivni in da s svojim znanjem 
rešujemo probleme ter de-
lamo svet boljši. To je tisto, 
kar nas žene naprej. Vsem 
želim, da ne bi bili samo sle-
dilci, ampak predvsem krea-
torji,« je še dejal Šarec in če-
stital nagrajencem.

Gorjup je ob robu prire-
ditve poudaril, da inovator-
ji skrbijo za našo skupno 
prihodnost, zato je politiko 
pozval, da naj kot ustvarjal-
ci gospodarskega okolja po-
skrbijo, da bodo inovatorji 
lahko uspešno inovirali tudi 
vnaprej. »Pomembno je, da 
skrbimo za naše zaposlene, 
za naše državljane. Omogo-
čiti jim moramo dostojno 
delo, življenje, priložnosti, 
da delajo tisto, kar jih vese-
li, za kar imajo talente. Na ta 
način bomo lahko napredo-
vali kot družba, kot medna-
rodno konkurenčna, inova-
tivna država z zadovoljnimi 
državljani in zaposlenimi,« 
je še dodal. 

Opazno znižali tudi 
porabo plastike

V Iskraemecu so zlato pri-
znanje prejeli za projekt Pra-
vični števec, ki se osredoto-
ča na trajnostni razvoj in na-
čela krožnega gospodarstva 
pri proizvodnji pametnih 
števcev. »Pogledali smo, kaj 
lahko izboljšamo iz okolj-
skega in socialnega vidika. 
Lotili smo se delavskih in 

okoljskih standardov v na-
bavni verigi, znižanja upo-
rabe resursov, nižanja upo-
rabe energentov, znižanja 
ogljičnega odtisa proizvoda, 
izobraževanja na tem po-
dročju. Če namreč ustvari-
mo nekaj trajnostnega in do 
te točke pripeljemo tudi svo-
je dobavitelje, a na to ne prip-
ravimo trga, ga ne ozavesti-
mo dovolj visoko, še vedno 
nismo naredili ničesar. Ino-
vacija zaživi šele, ko je prip-
ravljen tudi trg in načela traj-
nostnega razvoja podpre-
jo tudi končni uporabniki,« 
je razložila Mojca Markize-
ti, vodja trajnostnega razvo-
ja v kranjskem proizvajalcu 
števcev. S projektom Pravič-
ni števec so med drugim ob-
čutno znižali porabo materi-
alov v njihovem števcu, kar 
je Markizetijeva ponazorila 
s podatkom, da bodo samo 
v enem projektu za enega 
naročnika pravičnih števcev 
v štirih letih porabili za 315 
ton manj plastike. 

Izdelek ni uporaben 
samo za sesalnike

V Domel Holdingu, serij-
skem zbiralcu najvišjih pri-
znanj za inovacije, so se le-
tos pozlatili po zaslugi razvo-
ja in industrializacije modu-
larne elektronsko komutira-
ne sesalne enote. »Nova ge-
neracija elektronska komu-
tirana enota je visoko učin-
kovita, poleg tega je pa zelo 
lahka in robustna. Izdelek je 
že industrializiran in v proi-
zvodnji. Uporablja se za zdaj 
v paličnih sesalnikih, kar je 
sicer tudi trend na področju 
čistilne tehnike. Zaradi dol-
ge življenjske dobe in zane-
sljivosti se lahko uporablja 
tudi za aplikacije, kot so re-
spiratorni sistemi, ki astma-
tikom ponoči pomagajo pri 
dihanju. Ima pa ta motor v 
primerjavi s konkurenco 
tudi relativno velik navor, 
zato se lahko uporablja tudi 
za specialne zobniške pre-
nose, krtače in drugo me-
hansko delovanje. Razvija-
li smo ga dobri dve leti sku-
paj z našim naročnikom, ki 
je paralelno razvijal svoj apa-
rat,« je razložil Janez Rihtar-
šič, direktor razvoja in razi-
skav.  

Ob bok Nemčiji

Na GZS so še poudarili, da 
Slovenija na lestvici Innova-
tion Union Scoreboard 2018 
zaseda mesto v drugi skupi-
ni t. i. močnih inovatorjev, 
kjer je denimo tudi Nemčija. 
Relativni konkurenčni pred-
nosti naše države v primer-
javi z drugimi državami EU 
so v kakovostnih človeških 
virih in v investicijah podje-
tij v raziskave in razvoj.

Inovacije nas 
ženejo naprej
31. stran
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V MEDVODAH ZA VAS 
GRADIMO 22 KILOMETROV 

NOVE KANALIZACIJE

Projekt: Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja.
DEL 1: Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in 
Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana.
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»Prosim Kranjčanke in 
Kranjčane, da razumejo, da 
je obnova tega objekta nuj-
na, potrudili pa se bomo, da 
se bodo dela končala v pred-
videnem roku, če bo mogoče 
pa tudi prej,« je dodala mi-
nistrica Bratuškova in oblju-
bila, da bodo na ministrstvu 
podpisali protokol, s kate-
rim bodo občani in občan-
ke o načrtovanih zaporah v 
prihodnje obveščeni vsaj ne-
kaj prej.

»Imeli smo zagotovilo, da 
bo na mostu zgolj polovična 
zapora, ob začetku del pa se 
je izkazalo, da je most neva-
ren, in izvajalci so se odloči-
li za popolno zaporo. Žal je 
do obveščanja prišlo prepoz-
no,« je povedal župan Trilar 
in dodal, da je drugo leto v 
načrtu tudi prenova Dela-
vskega mostu.

»Dela na mostu so do ne-
davna potekala brez zapo-
re, zaradi varnosti pa smo se 
odločili, da bo most od pone-
deljka naprej zaprt. Naj po-
vem, da so z mostu že pada-
li tovornjaki, zato bo ob ob-
novitvenih delih poskrblje-
no tudi za večjo varnost. To 
pomeni tudi dodatne jekle-
ne ograje. Most bo prijazen 
tudi pešcem in kolesarjem,« 
je pojasnil direktor Direkcije 
RS za infrastrukturo Damir 
Topolko in dodal: »Ko bodo 
dela na tem mostu končana, 
načrtujemo še prenovo De-
lavskega mostu. Tam bodo 
možne polovične zapore, 
saj gre za štiripasovnico.«-
Damir Topolko je ob obisku 

gradbišča tudi povedal, da je 
vrednost sanacije mostu do-
ber milijon evrov, in voznike 

prosil za potrpežljivost. »Pri-
čakujem, da bo po temelji-
ti obnovi most primeren za 

varno vožnjo vsaj štirideset 
do petdeset let,« je še dodal 
Topolko.

Gneča zaradi prenove mostu
31. stran

Ogleda del pri prenovi mostu sta se udeležila tudi ministrica za infrastrukturo Alenka 
Bratušek in direktor Direkcije RS za infrastrukturo Damir Topolko. / Foto: Gorazd Kavčič

Zaprtje zahodne kranjske obvoznice je na cestah v okolici povzročilo dodatno gnečo, bolj 
obremenjeno pa je tudi središče mesta. / Foto: Tina Dokl

Janez Kuhar

Cerklje – Slovenija je od nede-
lje do torka gostila sto udele-
žencev Svetovnega kongre-
sa izdelovalcev orgel, združe-
nih v Mednarodni zvezi izde-
lovalcev orgel ISO. Kot je po-
vedal orglar Tomaž Močnik iz 

Cerkelj, edini Slovenec, ki se 
je udeležil kongresa, se je kon-
gres začel s slavnostno akade-
mijo v Kazinski dvorani v Lju-
bljani, orglarji pa so si ogledali 
tudi orgle v uršulinski cerkvi, 
v ljubljanski stolnici, v Plečni-
kovi cerkvi v Šiški in v Vele-
sovem. V torek dopoldne so 

si v Cerkljah ogledali Orglar-
stvo Močnik, kjer v prostorih 
Mizarstva Boštic izdelujejo in 
uglašujejo nove orgle, za za-
ključek pa še orgle v župnij-
ski cerkvi v Adergasu. Od tor-
ka do četrtka je orglarje gosti-
la Avstrija, od četrtka do sobo-
te pa jih gosti Italija.

Izdelovalci orgel na kongresu

Gostje kongresa med ogledom delavnice Orglarstva Močnik v Cerkljah

Suzana P. Kovačič

Podljubelj – Spominska slo-
vesnost ob odkritju ploš-
če je bila v soboto na pova-
bilo Območnega združenja 
veteranov vojne za Sloveni-
jo (OZVVS) Tržič in Občine 
Tržič ter gostoljubnosti Vere 
Šmid, hčerke pokojnega Jo-
žeta Tišlerja. Obudili so spo-
min na čas slovenske osa-
mosvojitve in čas, kot je de-
jal slavnostni govornik, ve-
teran osamosvojitvene voj-
ne Anton Stritih, ko smo v 
zgodovinski spomin zapisa-
li tudi hrabro in domoljub-
no dejanje Jožeta Tišlerja, 
ki je na svoji domačiji prev-
zel v hrambo večjo količino 
streliva takratnega štaba te-
ritorialne obrambe. Stritih 
je poudaril, da sta odločilno 
vlogo v osamosvojitveni voj-
ni odigrala prav  teritorial-
na obramba in takratna mi-
lica; zgodovina Teritorialne 
obrambe Slovenije pa seže 
daleč nazaj, novembra letos 
bomo praznovali petdeseto 
obletnico njene ustanovitve. 
»Ne glede na varnostne 

ukrepe, ki sta jih izvajala te-
ritorialna obramba in mili-
ca, pa bi se lahko ob drugač-
nem zaključku osamosvojit-
venih procesov in ob odkri-
tju tajnih skladišč orožja in 
streliva s strani JLA za hra-
nitelje orožja lahko končalo 
katastrofalno,« je poudaril 
Vojko Damjan, predsednik 
OZVVS Tržič in se poklonil 
državotvornemu dejanju Jo-
žeta Tišlerja. 

V kulturnem programu 
so nastopili prvošolci iz PŠ 
Podljubelj in ansambel Fan-
tje s treh bregov, zbrane sta 
nagovorila tudi tržiški žu-
pan Borut Sajovic in v ime-
nu sveta Krajevne skupnosti 
Podljubelj Jože Dovžan. An-
ton Stritih je svoj nagovor 
sklenil z besedami, da mo-
ramo bodočnost in blagosta-
nje naših otrok graditi na po-
zitivnem spominu in izkuš-
njah, ki krepijo domoljubje, 
nacionalno zavest in pripa-
dnost slovenskemu narodu. 
Kot je še poudaril: »V dobi 
divjega liberalizma nam bo 
enotnost še kako potrebna, 
če hočemo ostati in obstati.« 

Zahvalili so se s 
spominsko ploščo
Odkrili so spominsko ploščo na hiši pokojnega 
Jožeta Tišlerja v Podljubelju, po domače pr' 
Javornk, kjer je bilo v letih 1990 in 1991 tajno 
skladišče streliva Teritorialne obrambe Tržič.

Spominsko ploščo so odkrili (od leve): Vojko Damjan, Vera 
Šmid in Borut Sajovic. 

Kranj – V tednu požarne var-
nosti (od 1. do 6. oktobra) bo 
za poštne pošiljke treba po-
ravnati prispevek 15 centrov 
v obliki e-doplačilne znamke. 
Izkupiček bo šel za opremo 
gasilcev in gasilsko mladino.

Doplačilna znamka
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www.goodyear20poti.siwww.goodyear20poti.si

Odkrijte 20 poti in 
osvojite vrhunske
nagrade!
Kako sodelujete?
Obiščite spletno stran www.goodyear20poti.si in 
izberite svojo pot. Nanjo se odpravite s pametnim 
telefonom, sledite opisom poti ter nato zabeležite 
svoj prihod na cilj poti, ki je na zemljevidu 
označen s »pinom«    . Tako si zagotovite 
sodelovanje v nagradni igri. Pri tem si možnosti 
zlahka povečate, saj več obiskanih poti pomeni 
več možnosti za nagrado.
Srečno!

KOMPLET 
PNEVMATIK 
GOODYEAR

5x

POHODNIŠKE 
PALICE TERRA 

NOVA TRAIL 
LITE

10x

ČELNA 
SVETILKA 

BLACK 
DIAMOND

40x

DARILNI BON
ZA ŠPORTNO 

TRGOVINO
OBLAK ACTIVE

WEAR

20x

CHILLY’S
TRENDOVSKA 
STEKLENICA

30x

V sodelovanju z:

GY_259x191_oglas_gorenjski_glas.indd   2 25/09/2018   09:21

Vilma Stanovnik

Kranj – Najdaljša razpra-
va na zadnji seji kranjskega 
mestnega sveta je bila glede 
odloka o občinskem podrob-
nem prostorskem načrtu za 
območje Mlake, ki so ga sve-
tniki prej sprejeli že v prvem 
branju. Polemika je bila pri-
čakovana, saj so se nekate-
ri prebivalci Mlake združi-
li v Civilno iniciativo Mla-
ka Zahod, mestna svetnica 
Barbara Gunčar pa je opo-
zorila, da pripombe doma-
činov niso bile upoštevane 
in je vložila amandma. Tega 
je na seji predstavil odvetnik 
Miran Hude, amandma pa 
naj bi po njegovih besedah 
pomenil kompromis med 
načrtom gradnje in zahte-
vami domačinov. Te zlasti 
motijo tako imenovane sta-
novanjske vile, ki so mišlje-
ne kot manjši bloki, kar naj 
bi bilo za moteče, saj si do-
mačini tam želijo zgolj indi-
vidualnih stanovanjskih hiš. 

Kot je v imenu predlagate-
ljev prostorskega načrta po-
jasnil arhitekt Borut Ulčar, 
so imeli s predstavniki ci-
vilne iniciative vrsto uskla-
jevanj, prav vsem njiho-
vim zahtevam pa niso mog-
li ustreči. 

Mestni svetniki, ki so se 
seznanili z vsemi podrob-

nostmi, so po razpravi po-
trdili predlagani odlok tudi 
v drugem branju. »Treba 
je bilo temeljito pregleda-
ti zahteve civilne iniciative 
in tamkajšnjih stanovalcev. 
Stroka je mestni svet očitno 
prepričala, saj gre za novo, 
moderno naselje, kombina-
cijo stanovanjskih vil in sta-
novanjskih hiš. Lastnik tega 
zemljišča je trenutno HETA 

Asset Resolution, ki je ze-
mljišče prevzela od Hypo Le-
asinga. Mi smo zgolj sprejeli 
prostorski načrt, ki omogo-
ča, da se naselje gradi,« je po 
seji povedal kranjski župan 
Boštjan Trilar. »Verjamem, 
da bo to tako za nove kot se-
danje prebivalce zelo lep 
predel Kranja, saj bo Mla-

ka hkrati dobila novo komu-
nalno infrastrukturo, nove 
ceste, novo javno razsvetlja-
vo in dodatne oddelke vrt-
ca,« je po seji poudaril žu-
pan Boštjan Trilar, ki je bil 
zadovoljen, da so svetniki v 
drugi obravnavi potrdili tudi 
odlok o občinskem podrob-
nem prostorskem načrtu 
za območje Kranj Ob Savi, 
kjer je prav tako predvidena 

stanovanjska gradnja. »Za 
tako imenovano naselje 
Kranj Ob Savi je investi-
tor in lastnik Stanovanjski 
sklad Republike Slovenije. 
V prvi fazi bo zgrajenih 180 
stanovanj za mlade in tride-
set oskrbovanih stanovanj 
s pripadajočo infrastruktu-
ro, parkirišči in podobno. V 
proračunu smo zato predvi-
deli sedem milijonov evrov 
za ureditev tega področja, 
saj se v ta del Kranj že zelo 
dolgo ni nič vlagalo. Največ-
ji del investicije bo povezo-
valna cesta pod klančino, 
prav tako pa rušitev in gradi-
tev novega mostu pri Plani-
ki. Sem pa prepričan, da bo 
s takšno ureditvijo to podro-
čje znova zaživelo,« je pove-
dal župan Trilar in pojasnil, 
da so v Kranju samo še tri ob-
močja, kjer je možno graditi 
nove stanovanjske objekte: 
Mlaka, Ob Savi in nekdanja 
mlekarna oziroma t. i. Ko-
zolci, kjer je lastnik Družba 
za upravljanje terjatev bank.

Na Mlaki se obeta gradnja
Kranjski mestni svetniki so potrdili odlok o podrobnem prostorskem načrtu za območje Mlake in s tem 
prižgali zeleno luč za gradnjo novega naselja. 

Kranjski svetniki so na zadnji seji potrdili pogodbo o 
javno-zasebnem partnerstvu za izgradnjo telovadnice, 
večnamenskega prostora in šestih učilnic na Osnovni 
šoli Staneta Žagarja.

Maša Likosar

Kranj – V Kranju (naspro-
ti Qlandie) so uradno od-
prli prvi bencinski servis 
MOL na Gorenjskem in 47. 
v Sloveniji. Voznikom po-
leg goriva ponuja tudi mož-
nost polnjenja utekočinje-
nega naftnega plina oziro-
ma avtoplina, na lokaciji sta 
na razpolago hitra polnilna 
postaja za električna vozi-
la in avtomatska avtopral-
nica. Posebnost bencinske-
ga servisa je tudi Fresh Cor-
ner ponudba sveže priprav-
ljenih jedi in kave, trgovski 
del s široko paleto izdelkov 

in prijeten ambient za poči-
tek na poti.

Ob uradnem odprtju sta 
obiskovalce pozdravila po-
džupan Mestne občine Kranj 
Boris Vehovec in direktorica 
podjetja MOL Slovenija Vale-
rija Glavač, ki je dejala: »Loka-
cija v Kranju nam pomeni ve-
lik korak k izpolnitvi zastav-
ljenih ciljev nadaljnje širitve 
naše maloprodajne mreže v 
regiji, kjer še nismo bili priso-
tni.« Podjetje MOL je na od-
prtju podarilo tudi donacije 
v vrednosti tisoč evrov Kranj-
skim vrtcem, Glasbeni šoli 
Piano Forte ter Gasilsko reše-
valni službi Kranj.

Nov ponudnik energentov

Prvi MOL-ov bencinski servis na Gorenjskem je odprl vrata 
v Kranju. / Foto: Primož Pičulin
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Na podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUD-
PP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. 
US, 14/15 – ZUUJFO) in v povezavi z 273. členom Zakona o urejanju 
prostora – ZureP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) ter 30. členom Statuta 
Občine Žiri (Uradni list RS, št. 68) župan objavlja naslednje

JAVNO NAZNANILO
O JAVNI RAZGRNITVI IN JAVNI OBRAVNAVI DOPOLNJENEGA  

OSNUTKA OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA 
ZA OBMOČJE EUP ZI38 – OB JEZERNICI II

I.
Javno se razgrne dopolnjen osnutek Občinskega podrobnega pro-
storskega načrta (OPPN) za območje EUP ZI38 – Ob Jezernici II, ki 
ga je izdelalo podjetje Studio FORMIKA, prostorsko in arhitekturno 
načrtovanje, d. o. o., Kraška ulica 2, Cerknica.

II.
Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN za območje 
EUP ZI38 – Ob Jezernici II bo potekala v prostorih občine Žiri, 
Loška cesta 1, 4226 Žiri, in sicer od 1. 10. 2018 do 30. 10. 2018. 
Ogled gradiva je možen v času uradnih ur občinske uprave. Na dan 
pričetka javne razgrnitve bo gradivo objavljeno tudi v elektronski 
obliki na spletni strani občine (www.ziri.si)

III.
Javna obravnava dopolnjenega osnutka SD OPN 2 bo v sredo, 24. 
10. 2018, ob 16. uri v prostorih občine Žiri, Loška cesta 1, 4226 
Žiri.

IV.
V času javne razgrnitve lahko vsi zainteresirani podajo pisne pripom-
be in predloge k razgrnjenemu prostorskemu aktu na naslov Obči-
na Žiri, Loška cesta 1, 4226 Žiri, z oznako »Javna razgrnitev OPPN Ob 
Jezernici II – pripombe in predlogi« ali po elektronski pošti na naslov 
obcina.ziri@ziri.si ali jih na mestu razgrnitve vpišejo v knjigo pripomb. 
Rok za podajo pripomb in predlogov poteče zadnji dan razgrnitve. 

Občina Žiri bo preučila pripombe javnosti in do njih zavzela stali-
šče, ki ga bo objavila na oglasni deski Občine Žiri ter spletni strani 
občine www.ziri.si.

Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena 
in priimka ali drugih osebnih podatkov dan pristanek za objavo teh 
podatkov v javno objavljenih stališčih do pripomb. Osebe, ki ne že-
lijo, da se v stališču objavijo imena in priimki ali drugi osebni podat-
ki, morajo to posebej navesti.

Številka:  3500-0006/2017-7   
Žiri, 17. 9. 2018 Župan Občine Žiri
 Mag. Janez Žakelj

Na podlagi 112. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, 
št. 61/17) in 7. člena Statuta Občine Žiri (Uradni list RS, št. 94/11)  
župan Občine Žiri  objavlja  

JAVNO NAZNANILO
O JAVNI RAZGRNITVI DOPOLNJENEGA OSNUTKA OBČINSKEGA 

PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBVOZNICA ŽIRI

1.  Župan Občine Žiri naznanja javno razgrnitev dopolnjenega osnut-
ka Občinskega podrobnega prostorskega načrta Obvoznica Žiri,  
ki ga je izdelala družba Studio 3, d. o. o., Ajdovščina pod št. 754-18.

2.  Gradivo iz prve točke bo od 1. 10. 2018  do vključno 2. 11. 2018  
javno razgrnjeno v prostorih  Občine Žiri, Loška cesta 1, 4226 Žiri 
ter na spletni strani Občine Žiri www.ziri.si.

3.  Javna obravnava bo v sredo, 24. 10. 2018, ob 17. uri v sejni sobi 
Občine Žiri, Loška cesta 1, 4226 Žiri.

4.   V času javne razgrnitve in javne obravnave ima javnost pravico 
dajati pripombe in predloge na dopolnjen osnutek prostorskega 
akta. Pripombe in predlogi se lahko podajo pisno na mestu javne 
razgrnitve kot zapis v zvezek pripomb in predlogov, lahko se poš-
ljejo na naslov Občina Žiri, Loška cesta 1, 4226 Žiri ali na elek tronski 
naslov obcina.ziri@ziri.si, pri čemer se v rubriki »zadeva« navedejo 
ključne besede »OPPN Obvoznica Žiri – pripombe«. 

5.  Občina Žiri bo preučila predloge in pripombe javnosti in po kon-
čani javni razgrnitvi do njih zavzela stališče, ki bo objavljeno  
na spletni strani Občine Žiri. Pri objavi stališč se bodo navedli 
osebni podatki samo tistih oseb, ki so dale pripombe in predloge, 
če so podale svoje soglasje za objavo osebnih podatkov.

Številka: 3500-0005/2017-17   
Žiri, 25. 9. 2018 Župan Občine Žiri
 Mag. Janez Žakelj

Danica Zavrl Žlebir

Šenčur – Člani kolesarske 
sekcije Društva upokojen-
cev Kranj, ki se vsak torek 
udeležijo kolesarskega izle-
ta, so se ta teden peljali po 
kolesarski stezi, urejeni ob 
rekonstruirani državni ces-
ti mimo brniškega letališča. 
Na Brniku se kolesarska ste-
za konča in kolesarji tod ne 
morejo več nadaljevati vo-
žnje, po cesti naprej proti 
Šenčurju je promet za kole-
sarje prepovedan, je opozo-
ril Ivo Veger iz kolesarske 
sekcije upokojencev, ki je 
skupaj s 23 kolesarji s prote-
stom izrazil nezadovoljstvo 
s takšno ureditvijo. Tristo 
metrov naprej proti Šenčur-
ju je makadamska pot in na 
tej razdalji so kolesarji ses-
topili s koles in »praznino« 
brez kolesarske steze prote-
stno prehodili. 

Za pojasnilo o nedokon-
čani kolesarski stezi, ki je 
bila predmet protesta, smo 
se obrnili na Direkcijo RS za 
infrastrukturo, kjer so nas 
obsežno seznanili s kom-
pleksnim projektom ureja-
nja kolesarskega omrežja v 
državi. Ob protestu kolesar-
jev pa pravijo, da je neupra-
vičen, saj si je direkcija v letu 
2017 prizadevala zgraditi 
(povezati) novo kolesarsko 

stezo v območju prestavitve 
ceste okoli letališča z lokal-
no cesto (Beleharjeva cesta) 
proti Šenčurju. »Povezoval-
na kolesarska steza bi bila 
dolžine okoli 330 metrov in 
bi potekala ob državni cesti 
G2-104/1136 Kranj–Sp. Br-
nik. Izdelan je bil izvedbe-
ni projekt, ko se je pristopi-
lo k parcelaciji in odkupom 
zemljišč za novo kolesarsko 
povezavo, so se zadeve usta-
vile, saj le-teh ni bilo mogoče 
pridobiti. Zato je bila ozna-
čena nova povezava do leta-
lišča, ki poteka od Šenčurja 

po poljskih poteh in vodi ko-
lesarje do nove kolesarske 
steze v območju križišča 1, 
na obvoznici letališča,« po-
jasnjujejo na direkciji. V ob-
dobju od leta 2014 do 2018 
je bilo po podatkih direk-
cije vzpostavljeno državno 
kolesarsko omrežje v dolži-
ni 318 kilometrov, ob doda-
tnih 20 kilometrih, ki so v 
gradnji, pa se pripravlja do-
kumentacijo za vzpostavitev 
še nadaljnjih 230 kilome-
trov državnega kolesarske-
ga omrežja. Problem pozna-
jo tudi na Občini Šenčur, na 

katero je bilo naslovljenih že 
več kritičnih pripomb, zakaj 
se kolesarska steza z Brnika 
ne nadaljuje v Šenčur. Žu-
pan Ciril Kozjek je dejal, da 
je v pogovoru z direkcijo iz-
vedel, da je povezava načrto-
vana in da jo bodo nadaljeva-
li prihodnje leto, država pa 
da ima pri izvedbi težave z 
odkupi zemljišč. V Šenčur-
ju direkciji ponujajo roko, 
češ da lahko posredujejo pri 
lastnikih zemljišč, obenem 
pa pričakujejo, da bo drža-
va ponudila razumno kup-
nino. 

Kolesarske steze zmanjka
Ob obnovljeni regionalni cesti mimo brniškega letališča je urejena tudi kolesarska steza, ki pa se 
na meji občine Cerklje z občino Šenčur nenadoma konča. Skupina kolesarjev iz kranjskega društva 
upokojencev je s protestom opozorila na tako nesmiselni zaključek kolesarske steze. 

Kolesarji so sestopili s koles in ob njih protestno prehodili območje, kjer manjka  
kolesarska steza. / Foto: Tina Dokl

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Najbolj odmev-
na tema na septembrski seji 
občinskega sveta je bilo po-
ročilo o izvajanju varstva zra-
ka v občini. Ukrepe izvajajo 
že več let, leta 2014 so spre-
jeli program varstva zraka in 
določili kazalnike, ki jih re-
dno spremljajo, vzpostavili 
so tudi kataster onesnaževal-
cev in podjetja v občini zave-
zali k poročanju. Konec mi-
nulega leta so namestili me-
rilce na petih točkah, ki me-
rijo kakovost zraka. Njihovo 
delovanje je do konca leta še 
poskusno. Poleti pa so prebi-
valci Godešiča večkrat opo-
zorili na povečane vrednos-
ti onesnaženja, ki so precej 
odstopale od izmerjenih na 
ostalih merilnih postajah, in 
zahtevali resno obravnavo. 
Zanjo so imeli priložnost na 
seji občinskega sveta, ki so se 
je tokrat udeležili tudi Mojca 

Klemenčič Lipovec iz podje-
tja Marbo okolje, Rajko Ka-
cin, dobavitelj merilnih po-
staj, in Tomaž Lanišek, di-
rektor podjetja Knauf Insu-
lation, ki mu krajani Godeši-
ča pripisujejo največjo kriv-
do za onesnaženost zraka.  

Poročilo kaže, da v Škofji 
Loki dihajo dober zrak, ena-
ko tudi rezultati merilnih po-
staj. Na Godešiču pa so vred-
nosti trdih delcev v zraku 
zlasti to poletje večkrat nara-
sle, kar je vznemirilo prebi-
valce in so na občinsko upra-
vo naslovili več ogorčenih 
sporočil. Z odgovori niso bili 
zadovoljni, tudi na seji ob-
činskega sveta so poudarja-
li, da komunikacija z občine 
ni bila primerna in da so os-
tali brez ustreznih pojasnil. 
Onesnaženost v dnevnem 
povprečju ni presegala mej-
nih vrednosti, so zatrdili na 
občini. Ko pa se je na merilni 
postaji pokazalo povečanje, 

so posumili, da bi bilo lah-
ko z napravo nekaj narobe. V 
avgustovskem neurju je me-
rilnik zadelo podrto drevo in 
ga premaknilo v drugo smer, 
zato so se odločili preveri-
ti, ali podatki držijo, in me-
rilno napravo poslali na pre-
verjanje na ARSO in names-
tili novo. Ali na Godešiču di-
hajo slabši zrak kot na dru-
gih delih občine prav zaradi 
podjetja Knauf, kakor zatrju-
je svetnik Komunalno ekolo-
ške liste Rolando Krajnik, pa 
Mojca Klemenčič Lipovec iz 
podjetja Marbo okolje poja-
snjuje, da zgolj na osnovi po-
datkov z merilnikov ni mogo-
če določiti, kdo onesnaženje 
povzroča, gre zgolj za podat-
ke o stanju kakovosti zraka. 
Sicer pa bodo meritve spre-
mljali še naprej in tudi ukre-
pali. Tomaž Lanišek iz Kna-
ufa je zavrnil očitke in de-
jal, da so izpuste z namesti-
tvijo filtrov že sedaj precej 

zmanjšali, s končano rekon-
strukcijo proizvodne linije pa 
jih bodo še bolj, pa tudi sicer 
so ves čas pod vrednostmi, ki 
jih predpisuje zakonodaja. 
Na zahtevo prebivalcev Go-
dešiča, ki menijo, da izpusti 
povzročajo večjo obolevnost 
ljudi na njihovem območju, 
so za poročilo o meritvah ka-
kovosti zunanjega zraka v ob-
čini pridobili tudi informaci-
jo iz škofjeloškega zdravstve-
nega doma. Tam v zadnjih 
mesecih niso zaznali poveča-
nega obiska pacientov zara-
di težav z dihali, prav tako bi 
težko dokazali, da na tem ob-
močju ljudje bolj kot drugje 
obolevajo zaradi slabše ka-
kovosti zraka. Zdravstveni 
dom tudi ne zbira podatkov 
glede na prebivališče bolni-
kov, glede na majhno število 
prebivalcev pa bi statistično 
odklone tudi pri načrtnem 
zbiranju podatkov zelo tež-
ko ugotovili. 

Kakšen zrak diha Škofja Loka
Poročilo o varstvu zraka v občini Škofja Loka kaže, da v Škofji Loki dihajo dober zrak, vsi pa se  
s tem ne bi strinjali. Na Godešiču jih skrbijo podatki z njihove merilne postaje.

Tržič – Občina Tržič in Lajf organizirata rekreativno gorsko-
kolesarsko druženje v sodelovanju z Bled Bike Festivalom. 
Vikend tržiških poti se bo začel v soboto, 29. septembra, ob 
10. uri, ko se bo kolesarska družba zbrala pod Košuto, osre-
dnje dogajanje pa bo pri Taborniškem domu Šija. Registracija 
udeležencev bo potekala od 8.30 dalje pred Dvorano tržiških 
olimpijcev. Od 13. ure dalje bodo pred dvorano spretnostne vo-
žnje, testi in dogajanje za otroke. V nedeljo bo zbor kolesarjev 
ob 9. uri pred Dvorano tržiških olimpijcev. Organizirane bodo 
vodene kolesarske ture po Tržiškem. Do 16. ure bosta pred 
Dvorano tržiških olimpijcev postavljena tudi krožni poligon in 
otroški kolesarski park, že ob 11. uri si lahko ogledate Circus 
Biciklon umetniške skupine Čupakabra.

Kolesarsko druženje na Vikendu tržiških poti



9Gorenjski glas
petek, 28. septembra 2018 info@g-glas.si

A
n

ke
rs

t 
G

n
b

R
., 

E
g

el
m

oo
sw

eg
 2

6
, 9

7
1

1
 P

at
er

n
io

n
, A

u
st

ri
a

29. 09.
08. 10.DO

2018

PRIREDITEV NA AVSTRIJSKEM KOROŠKEM

WWW.STVEITER-WIESENMARKT.AT

657. SEJEM NA TRAVNIKU 

V ŠENTVIDU OB GLINI/ST. VEIT 

NA AVSTRIJSKEM KOROŠKEM

OD

Jasna Paladin

Kamnik – Center za krepitev 
zdravja je v Zdravstvenem 
domu Kamnik velika prido-
bitev.

»Gre za povsem nov pro-
jekt. O tovrstnih centrih se je 
sicer govorilo že vrsto let, a se 
je realizacija kar odmikala, 
vse do lanskoletnega evrop-
skega razpisa. Naš zdravstve-
ni dom je eden od 25 v Sloveni-
ji in eden od devetih v zahod-
ni Sloveniji, ki so bili upravi-
čeni do dela tega skoraj 17 mi-
lijonov evrov vrednega projek-
ta, ki ga podpirata EU in mi-
nistrstvo za zdravje. V Kamni-
ku smo iz tega naslova prejeli 
638 tisoč evrov, ki smo jih ali 
jih še bomo porabili za uredi-
tev potrebnih prostorov, naba-
vo opreme ter zaposlitev enaj-
stih strokovnjakov za dobo 
dveh let, koliko projekt traja. 
Če bo projekt v Sloveniji za-
ključen uspešno, pričakuje-
mo, da se bo izvajal tudi v pri-
hodnje,« nam je povedal di-
rektor Zdravstvenega doma 

Kamnik Sašo Rebolj in dodal, 
da so v centru zaposlili univer-
zitetnega diplomiranega psi-
hologa, diplomirane medicin-
ske sestre, diplomiranega ki-
neziologa, diplomiranega di-
etetika, zdravnika specialista 
pediatra, diplomiranega fizio-
terapevta … V centru bodo iz-
vajali najrazličnejše preven-
tivne programe, predavanja 
in podobne vsebine, h kate-
rim bodo občani poslani pre-
ko svojih zdravnikov.

Center za krepitev zdravja pa 
je le zadnja v vrsti letošnjih no-
vosti in investicij, ki so se jih v 
zdravstvenem domu razvese-
lili tako zaposleni kot pacien-
ti. Prenovili so prostore nujne 
medicinske pomoči, prostore 
za zobno preventivo, uredili so 
novo ginekološko ambulanto, 
prenovili več hodnikov in stro-
pov v najstarejšem delu doma, 
prenovljeni so prostori labo-
ratorija, kjer so poskrbeli tudi 
za novo laboratorijsko in pro-
gramsko opremo, do konca 
leta pa bodo prenovili še dru-
žinske ambulante. 

Prenovili urgenco in več ambulant
V Zdravstvenem domu dr. Julija Polca Kamnik, ki letos praznuje osemdesetletnico, so v minulih mesecih prenovili vrsto prostorov, 
pred dnevi pa je ob pomoči evropskega denarja v domu zaživel tudi Center za krepitev zdravja.

Center za Krepitev zdravja se nahaja v drugem nadstropju, v povsem prenovljenih 
prostorih, ki so dobili tudi novo opremo. / Foto: Gorazd Kavčič

Aleš Senožetnik

Cerklje – V sredo so se 
cerkljanski občinski svetni-
ki zbrali na zadnji redni seji 
v tem mandatu. Potem ko so 
opozicijski svetniki med po-
letjem večkrat sklicali izred-
no sejo, ki pa zaradi neude-
ležbe koalicijskih svetnikov 
ni bila sklepčna, je župan 
Franc Čebulj točke, katerih 
obravnavo je želela opozici-
ja, uvrstil na redno sejo.

A do obravnave ni prišlo, 
saj se je zataknilo že pred 
sprejemom dnevnega reda. 
Kot že celo poletje so se tudi 
na tokratni seji kopja lomi-
la okoli tega, kaj naj bi po-
menil termin izredna seja. 
Medtem ko so županu bližji 
svetniki zagovarjali tezo, da 
je izredna seja upravičena v 
primeru izrednega stanja, 
se je opozicija sklicevala za-
konsko pravico, da je župan 

dolžan sejo sklicati na zah-
tevo najmanj četrtine sve-
tnikov.

Po dobri uri razprave z dve-
ma prekinitvama so opozicij-
ski svetniki predlagali, da po-
leg točk z dnevnega reda iz-
redne seje dnevni red razširi-
jo še z obravnavo točke o oko-
liščinah, v katerih je občina 
pred časom Janji Kos, konce-
sionarki za pomoč družini na 
domu, odvzela koncesijo, pri 
čemer naj bi nekdanji konce-
sionarki dali možnost, da seji 
prisostvuje, točko pa bi za jav-
nost zaprli. 

Župan Franc Čebulj se je 
s predlaganim strinjal, z iz-
jemo tega, da je na seji priso-
tna tudi nekdanja koncesio-
narka. Kot je stališče Čebulja 
podkrepila direktorica občin-
ske uprave Marta Jarc, pri-
mer nekdanje koncesionarke 
obravnava sodišče, zato ob-
činski svet kot zakonodajno 

telo ne more odločati o zadevi 
in s tem morda vplivati na od-
ločitev sodišča kot neodvisne-
ga sodnega organa. Kot je po-
vedal Čebulj, je koncesionar-
ka pred časom občinski upra-
vi tudi že grozila, zaradi česar 
so imeli v občinski stavbi ne-
kaj časa tudi varovanje. »Da-
nes ga nimamo, zato vašega 
predloga ne morem sprejeti,« 
je dodal cerkljanski župan in 
svetnikom ponovno predla-
gal, da na dnevni red uvrsti-
jo vse druge vsebine, medtem 
ko pri točki o koncesionarki 
razpravljajo brez njene priso-
tnosti.

Opozicija se s predlaga-
nim ni strinjala, zato je še 
pred glasovanjem o predla-
ganem dnevnem redu sejo 
zapustila, župan pa je bil za-
radi nesklepčnosti primo-
ran končati zadnjo redno 
sejo občinskega sveta v tej 
sestavi.

Svetniki zapustili sejo
Cerkljanski svetniki tudi na zadnji redni seji v tem mandatu niso  
našli skupnega jezika. Opozicija je sejo obstruirala še pred sprejemom 
dnevnega reda.

Komenda – Občinski svet je 
na nedavni seji sprejel sklep 
o povišanju cene pomoči 
na domu, ki jo izvaja Zavod 
Medgeneracijsko središče Ko-
menda. Cena bo višja zaradi 
povečanega obsega dela. Lani 
je število uporabnikov pov-
prečno znašalo 15, letos pa se 
je povzpelo na 21, zaradi česar 
so v zavodu zaposlili še eno 
socialno oskrbovalko. Sub-
vencionirana cena, ki jo bodo 
od 1. januarja prihodnjega leta 
plačevali uporabniki, bo tako 
znašala 5,92 evra na uro med 
delavniki in 7,69 evra na uro 
ob koncu tedna in dela prosti-
mi dnevi. Zdaj veljavna cena 
za uporabnika znaša med de-
lavniki 4,98 evra in ob koncu 
tedna in dela prostimi dnevi 
6,47 evra na uro. Občina sicer 
krije sedemdeset odstotkov 
cene socialne oskrbe.

Dražja oskrba na domu

Maja Bertoncelj

Medvode – Občinski svet 
Občine Medvode je na sre-
dini seji dal soglasje k ime-
novanju Škofjeločana Aleša 

Kalana za direktorja Javne-
ga zavoda Sotočje Medvode, 
in sicer za mandatno obdob-
je petih let. Aleš Kalan delo-
vanje zavoda dobro pozna. 
Potem ko so svetniki konec 

lanskega leta dali soglasje 
k predčasni razrešitvi dote-
danjega direktorja Gorazda 
Renka, je bil namreč prav 
Kalan imenovan za vršilca 
dolžnosti direktorja.

Kalan direktor Sotočja

Škofja Loka – Ta teden so za-
čeli z obnovo atletske steze v 
športnem parku za Osnovno 
šolo Škofja Loka-Mesto. Za-
radi obnove bo športni park 
en mesec popolnoma zaprt. 
Pogodbena vrednost obno-
vitvenih del znaša okoli 90 
tisoč evrov, obnovo izvaja 
na javnem razpisu izbrano 
podjetje Flora Sport.    

Obnavljajo atletsko 
stezo
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Igor Kavčič

Kranj – Zadnjih šest let je ok-
tober mesec, ko Kranj posta-
ne najbolj likovno mesto v 
državi. Tudi letos, in sicer že 
sedmič zapored, bodo gale-
rije in razstavišča v Kranju in 
okolici gostili Mednarodni 
festival likovnih umetno-
sti. Da je sedem pravljično 
in srečno število, sem na-
mignil idejnemu pobudni-
ku in vsa leta gonilni sili fe-
stivala akademskemu slikar-
ju Klavdiju Tutti. »Za festi-
val to velja vsaj v treh točkah. 
Srečo imamo z letošnjo izbi-
ro teme Geometrija – raci-
onalnost pogleda, ki je zelo 
široko zasnovana in obse-
ga raznolika področja likov-
ne umetnosti, kar je ob mo-
jih dobrih kontaktih in seve-
da tudi nekaj srečnih oko-
liščinah privabilo tudi dob-
ro mednarodno zasedbo av-
torjev. Tretja sreča pa je, da 
nam je letos še posebno kva-
liteten festival še enkrat zno-
va uspelo pod streho spravi-
ti s tako majhnim proraču-
nom.« Ta je letos nekaj čez 
22 tisoč evrov.

Močna mednarodna 
zasedba

Na 15 razstaviščih v dvaj-
setih različnih sklopih se bo 
skozi ves oktober predsta-
vljalo kar 128 izbranih ume-
tnikov iz 24 držav, kar je 

festivalski rekord. Osrednja 
pozornost bo letos posveče-
na mednarodni likovni sce-
ni. Tako bodo v Mali galeri-
ji likovnega društva na ogled 
dela z razstave Cinetique, ki 
je bila zasnovana v Parizu in 
je doslej gostovala v Budim-
pešti, po Kranju pa bo svojo 
pot nadaljevala v München 
in Berlin. »Predstavilo se bo 
dvajset izbranih, na podob-
nih festivalih nagrajenih av-
torjev, ki so v svoji likovni go-
vorici orientirani prav v geo-
metrijo. Podobno kvaliteten 
izbor je tisti, ki je povezan z 
muzejem MADI iz Budim-
pešte,« poudarja Tutta. Gre 
za široko skupino umetni-
kov, ki ustvarjajo pod vpli-
vom idejnega očeta op arta 
oziroma optične umetnosti 
Victorja Vasarelyja (1906–
1997), po rodu Madžara, ki 
je večino ustvarjalnega živ-
ljenja preživel v Parizu. »Iz 
Budimpešte smo za festi-
val pridobili nekaj mojstro-
vih del in pa del eminentnih 
avtorjev iz vsega sveta. Se-
veda bo posebej predsta-
vljen Victor Vasarely, ki ve-
lja za začetnika geometrij-
ske umetnosti.«

Omenjeni razstavi bosta 
na ogled v galerijah Gorenj-
skega muzeja, Mestni hiši, 
Prešernovi hiši, Stebrišč-
ni dvorani in kletnih galeri-
jah ... Pridružila se jim bodo 
dela umetnikov iz Sloveni-
je in vsega sveta, ki so bili 

izbrani med petsto prijav-
ljenimi avtorji. Kako je ob 
bogati mednarodni ponud-
bi letos z izborom sloven-
skih avtorjev, me je zanima-
lo v nadaljevanju. »Pripravili 
smo tako imenovani sloven-
ski natečaj, izbor 14 avtorjev 
pa je tokrat pripravila selek-
torica likovna kritičarka Mo-
nika Ivančič Fajfar. Gre tako 
za Prešernove nagrajence, 
ki se oziroma so se ukvarja-
li z geometrijo, sicer pa gre 
za kombinacijo starejših re-
nomiranih avtorjev, ume-
tnikov srednje generacije in 
obetavnih likovnikov mlaj-
še generacije. Seveda nas 

zanima, kaj smo Slovenci 
ustvarili na področju geo-
metrije,« odgovarja Klavdij 
Tutta in dodaja, da bo v tem 
okviru v kleti mestne hiše na 
ogled zanimiva instalacija, 
ki jo predstavlja Jaka Bonča.

Tudi Slovenci kvalitetni v 
geometriji

Tu je še kopica postavi-
tev spremljevalnega znača-
ja, od včeraj odprte razstave 
avtorjev Likovnega društva 
Kranj Nejča Slaparja in Pe-
tra Marolta, danes dopoldan 
bodo v Khislsteinu predsta-
vili avtorsko instalacijo 

skupine arhitektov iz sku-
pine KRARH, zvečer pa bo 
v Razstavnem paviljonu Ju-
govic v Spodnjih Bitnjah 
razstava del dveh avstrijskih 
avtorjev in že tradicionalno 
soočenje članov Likovnega 
društva Kranj in Združenja 
umetnikov Škofja Loka. 

Osrednji dogodek bo v to-
rek, 2. oktobra, ko se bo ka-
ravana umetnikov in prvih 
obiskovalcev podala na po-
potovanje po galerijah v 
kranjskem starem mestnem 
jedru – od Kranjske hiše 
s slikarkami z Dunaja do 
Etno galerije Desetnica s kr-
pankami. Več razstav bo v 

širšem kompleksu Layerje-
ve hiše, na Pungertu bodo 
na ogled fotografije, v festi-
val pa je vključena tudi raz-
stava Milana Eriča in Zvon-
ka Čoha v Galeriji Prešerno-
vih nagrajencev. Sprehod se 
bo zaključil v galeriji na Za-
vodu za varstvo kulturne de-
diščine z razstavo Danila 
Jejčiča, ki bo prejel nagrado 
stanovske Zveze društev slo-
venskih likovnih umetnikov 
za življenjsko delo, podelje-
ne pa bodo tudi festivalske 
nagrade in priznanja.

»Festival je tako rekoč ce-
loletni projekt ozke skupi-
ne ljudi v okviru Likovnega 
društva Kranj. Sam pripra-
vim koncept, skupaj pa iš-
čemo razstavljavce, likovne 
kritike. Melita Ažman je le-
tos pripravila odličen kata-
log in celostno podobo, tu 
je predsednik društva Cve-
to Zlate in še nekateri. V za-
ključku se nam pri postav-
ljanju in ostali organizaciji 
pridruži še nekaj članov, pri 
promociji tudi Zavod za turi-
zem in kulturo Kranj. Skupaj 
smo tako tudi letos pripravili 
izjemno kakovosten festival 
z relativno majhnim prora-
čunom, kar je najbrž nepo-
novljivo,« še dodaja Tutta, ki 
meni, da je prav festival eden 
tistih pomembnih dogod-
kov v Kranju, ki mesto de-
lajo prepoznavno navzven, 
hkrati pa z njim postajamo 
tudi bolj svetovljanski.

Geometrija nas vodi v Kranj
Včeraj se je z odprtjem razstave Geometrija na Gorenjskem v Mestni knjižnici Kranj začel sedmi Mednarodni festival likovnih umetnosti Kranj – ZDSLU 
2018. V oktobru bodo na ogled dela 128 umetnikov iz 24 držav. Poklon očetu optične umetnosti Victorju Vasarelyju.

Klavdij Tutta je z ekipo sodelavcev tudi letos pripravil izjemno kakovosten mednarodni 
likovni festival. / Foto: Igor Kavčič

Igor Kavčič

Kranj – Potujoča dokumen-
tarna razstava o Janezu Pu-
harju je bila oblikovana leta 
2014, ko smo s Puharjevim 
letom obeleževali dvestoto 
obletnico njegovega rojstva. 
Najprej je potovala po kra-
jih, kjer je živel in deloval 
po Sloveniji, kasneje pa tudi 
onstran državnih meja na 
Češkem, Slovaškem in v Švi-
ci. Zadnje leto potuje po sose-
dnji Hrvaški. Pred dnevi je na 
Reki doživela že svojo dvaj-
seto postavitev. Za predsta-
vitve po Hrvaški sta pobudo 
dala slovenska veleposlanica 
v Zagrebu dr. Smiljane Knez 
in svetovalec na veleposlani-
štvu Matjaž Marko.

»Razstavo smo iz Karlovca, 
kjer je bila na ogled nazadnje, 
preselili na Reko, kjer jo je 
predsednik Fotokluba Rijeka 

in vodja fotografskega festi-
vala prof. Borislav Božić uvr-
stil v program devetega festi-
vala Photori Rijeka. Dožive-
li smo izjemen sprejem, saj 
so razstavo predstavili kar 
na dveh lokacijah, najprej 
v Galeriji Kortil, od sredine 

septembra naprej pa še v Ga-
leriji Principij, kjer so v pro-
gram odprtja uvrstili tudi 
moje podrobno predavanje o 
Puharju,« je povedala Petra 
Puhar, avtorica in pobudni-
ca razstave, njen sin grafični 
oblikovalec Jernej Kejžar pa 

je poskrbel za njeno grafično 
in likovno podobo.

Kot je še dodala Puharje-
va, je bil odziv publike v pol-
ni galeriji zelo dober, obi-
skovalci so postavili veliko 
vprašanj o Puharju, pohva-
lili pa so tudi razstavo samo.

Puhar predstavljen na Reki 
Potujoča razstava o življenju in delu izumitelja fotografije na steklo Janeza Puharja se je pred dnevi 
ustavila na Reki.

Na odprtju razstave na Reki je Petra Puhar pripravila tudi krajše predavanje o Janezu Puharju.  
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Škofja Loka – Po premieri prejšnji teden, bodo danes, v petek, 
28. septembra, ob 19.30 na Loškem odru druga ponovitev 
veseloigre Ta veseli dan ali Matiček se ženi Antona Tomaža 
Linharta v režiji Blaža Veharja. Tokrat se predstavlja obsežna 
mladinska ekipa Loškega odra: Gašper Murn, Mojca Oblak, 
Martin Lunder, Špela Klemenčič, Erazem Šubic Krpič, Lea 
Potočnik, Matic Eržen, Maj Hočevar, Gregor Gartner, Aljaž 
Debeljak, Andrej Žnideršič/Andrej Bogataj, Maja Demšar in 
Maja Skoko.

Danes tretjič Matiček

Postojna – Včeraj se je v Postojni začelo 57. Linhartovo sreča-
nje, na katerem se predstavlja izbor najboljših ljubiteljskih gle-
daliških predstav, nastalih v letih 2017 in 2018. V tekmovalnem 
sporedu bodo obiskovalci lahko videli sedem predstav, dve 
pa še v spremljevalnem programu. Za nastop na zaključnem 
srečanju se je letos potegovalo kar 142 predstav, od katerih 
se jih je 24 uvrstilo na deset regijskih srečanj. Med temi je 
državni selektor Damjan Trbovc izbral sedem tekmovalnih 
predstav, med katerimi so tudi Zupančičev Goli pianist, ki so 
ga uprizorili na Loškem odru, Alica (po motivih Alice v čudežni 
deželi Lewisa Carrolla) v izvedbi KUD Franc Kotar Trzin, Kos 
Davida Harrowerja v izvedbi KUD Fofité Medvode in Petelinji 
zajtrk Ferija Lainščka v koprodukciji Šentjakobskega gledališča 
Ljubljana in Gledališča Toneta Čufarja Jesenice. Predstave bo 
spremljala tudi strokovna žirija, ki jo sestavljajo igralca Teja 
Glažar (predsednica) in Renato Jenček ter igralec in drama-
turg Anže Virant. Po izboru komisije bo zadnji dan razglašena 
najboljša predstava v celoti, ki bo nagrajena z matičkom, po-
deljeni pa bodo tudi trije posebni matički. Linhartovo srečanje, 
ki velja za najpomembnejši festival ljubiteljskih gledaliških 
skupin v Sloveniji in zamejstvu, se bo zaključil v soboto.

Na Linhartovem srečanju tudi Gorenjci
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Kranj – V Kranj že prihaja-
jo najboljši športni plezalci 
in plezalke sveta, ki se bodo 
jutri in v nedeljo pomerili 
na tekmi svetovnega pokala. 
»Prijavljenih je 126 tekmo-
valcev iz 26 držav, kar je še 
več kot lani. Na startni listi 
je 57 deklet in 69 fantov,« je 
povedal vodja tekme Tomo 
Česen.

Jutri se ob 8. uri začnejo 
moške kvalifikacije, ob 13. 
uri sledijo ženske kvalifika-
cije, ob 20. uri pa bo polfi-
nale. Nedelja je rezervira-
na za finale z začetkom ob 
17.45. »Računam na močno 
podporo gledalcev. Sloven-
ska reprezentanca je na do-
mači tekmi kot vedno zasto-
pana z nekoliko več tekmo-
valci in upam, da je to zados-
ten razlog, da bo prišlo v dvo-
rano dovolj gledalcev. Poleg 
tega je naša ekipa dosegla iz-
jemne rezultate na zadnjem 
svetovnem prvenstvu in lah-
ko od nje pričakujemo po-
dobno tudi v Kranju,« je tudi 
povedal Česen.

Svetovni pokal v športnem 
plezanju, ki ga Planinska 
zveza Slovenije (PZS) orga-
nizira pod okriljem Medna-
rodne zveze za športno ple-
zanje (IFSC), se letos tako 
ne bo sklenil v Dvorani Zla-
to polje v Kranju, saj kranj-
ski tekmi sledita še dve na 
Kitajskem.

Dobra sezona, velika 
pričakovanja

»Pred nami so še tri tek-
me, a težavnostno sezono bi 
do zdaj ocenil kot zelo dob-
ro, za oceno odlično pa ver-
jamem, da še poskrbimo,« 

pravi selektor in trener slo-
venske reprezentance v 
športnem plezanju Gorazd 
Hren, ki je za domačo tekmo 
izbral 16-člansko ekipo. Na-
stopilo bo deset deklet (Ja-
nja Garnbret, Mina Marko-
vič, Vita Lukan, Mia Krampl, 
Katja Kadić, Tjaša Kalan, 
Lana Skušek, Urška Repuš-
ič, Tjaša Slemenšek in Luč-
ka Rakovec) ter šest fantov 
(Domen Škofic, Luka Poto-
čar, Martin Bergant, Milan 
Preskar, Klemen Novak in 
Žiga Zajc). »Pričakovanja 
pred domačo preizkušnjo so 
približno enaka kot za vsako 
tekmo, da damo vsi od sebe 
maksimum in vam poskusi-
mo prirediti dober šov. Se-
veda pa tokrat računam tudi 
na veliko podporo navijačev, 
ki lahko naše tekmovalce še 
dodatno podžgejo in iz njih 
izvlečejo presežek,« pravi 
Hren.

Škofic glavni adut  
v moški konkurenci

Medtem ko imamo v ženski 
konkurenci kar nekaj odlič-
nih tekmovalk na čelu s sve-
tovno podprvakinjo v težav-
nostnem plezanju, prvakinjo 
v balvanih in kombinaciji in 
trenutno vodilno v skupnem 
seštevku svetovnega pokala 
v težavnosti Janjo Garnbret 
(Šaleški AO), pa je naš glavni 
adut v moški konkurenci Do-
men Škofic (ŠPO PD Rado-
vljica), ki je v skupnem seštev-
ku svetovnega pokala v težav-
nosti trenutno četrti. Škofic 
je tudi na svetovnem prven-
stvu pokazal vrhunsko prip-
ravljenost, a je imel smolo v 
finalu. »Samozaupanje mi 
je v Innsbrucku popustilo le 
v zadnjem trenutku, ko sem 
dovolil, da so mi v glavo sko-
čila visoka pričakovanja. Ra-
zen finala sem plezal odlično 
in s temi občutki pričakujem 

kranjsko tekmo,« pravi Do-
men Škofic, ki je v Kranju 
leta 2016 osvojil drugo mes-
to, lani pa je bil četrti. »Defi-
nitivno se veselim domačega 
občinstva. Innsbruck pa me 
je naučil, da je kljub vsemu 
treba računati na svoje vzduš-
je in ne na vzdušje dvorane,« 
pravi.

Da je kranjska tekma pravi 
plezalni praznik, poleg špor-
tnoplezalnega spektakla v 
tekmovalni steni vsako leto 
poskrbi tudi bogat spremlje-
valni program, ki bo jutri 
ves dan namenjen otrokom 
in družinam ter vsem, ki bi 
želeli spoznati slovensko 
paraplezalno reprezentan-
co in se preizkusiti v pleza-
nju z zavezanimi očmi, pred 
sobotnim polfinalom in ne-
deljskim finalom pa bodo 
na ogled tudi plezalni filmi 
iz arhiva Festivala gorniške-
ga filma.

Plezalci si želijo spodbude
Jutri in v nedeljo bo Kranj gostil že 23. tekmo svetovnega pokala v športnem plezanju v težavnosti,  
na njej pa bo nastopilo kar šestnajst naših plezalk in plezalcev, ki si pod domačo steno želijo  
spodbude navijačev.

Tudi letos bo na kranjski tekmi nastopil odlični gorenjski športni plezalec Domen Škofic,  
ki se je pred dvema letoma pred domačimi navijači veselil drugega mesta. / Foto: Gorazd Kavčič

Vilma Stanovnik

Kranj – Evropsko prvenstvo v 
Kobaridu sta pripravila doma-
če Društvo Adrenalin in Klub 
jadralnih padalcev Krokar iz 
Železnikov. Po besedah vod-
je tekmovanja Igorja Eržena 
je prvenstvo ob izjemno ugo-
dnih vremenskih razmerah in 
dobrem sodelovanju z lokalno 
skupnostjo odlično uspelo.

Med ženskami sta naj-
več natančnih skokov zbra-
li Čehinji Ivana Balakova in 

Marketa Tomaškova, Bri-
tanka Katie Sykes pa se je 
uvrstila na tretje mesto.

Naslov evropskega prvaka 
je ubranil Matjaž Sluga, Jaka 
Gorenc je osvojil drugo, Ma-
tjaž Ferarič tretje, Rok Prelo-
znik deseto in Tone Svoljšak 
28. mesto. Od deklet sta bili 
Navodnik Preložnik šesta in 
Špela Krnc enajsta.

Naslednje evropsko pr-
venstvo bo čez dve leti v Ro-
muniji, svetovno pa nasled-
nje leto v Vršcu v Srbiji. 

Naši so najboljši jadralni padalci
Minuli konec tedna se je v Kobaridu končalo evropsko prvenstvo v natančnem pristajanju z jadralnimi 
padali, ki je bilo za slovenske tekmovalce zelo uspešno, saj so postali ekipni evropski prvaki, naslov 
najboljšega pa je ubranil Matjaž Sluga, ki je zmagal pred Jako Gorencem in Matjažem Feraričem. 

Slovenska ekipa, tudi z gorenjskimi predstavniki, si je 
priborila naslov evropskih prvakov. / Foto: arhiv Toneta Svoljšaka

Vilma Stanovnik

Kranj – Članska reprezentan-
ca se bo v letošnji sezoni prvič 
sestala na začetku novem-
bra, ko bo v Ljubljani opravi-
la dvodnevne priprave, nato 
pa bo odpotovala v Belorusijo, 
kjer se bo udeležila medna-
rodnega turnirja iz niza Euro 
Ice Hockey Challenge. Na tur-
nirju slovenske reprezentan-
te čakajo tekme z ekipami Be-
lorusije, Francije in Latvije.

V drugem reprezenta-
nčnem ciklusu Rise v prvem 
tednu februarja prihodnje 
leto čakajo priprave na Bledu, 
nato pa še mednarodni tur-
nir, kjer bodo svoje moči me-
rili z Belorusijo, Italijo in Ma-
džarsko. Zaključek reprezen-
tančne sezone se bo za član-
sko reprezentanco začel sredi 
aprila, ko se bo ekipa zbrala na 
Bledu oziroma Jesenicah ter 
v sklopu priprav predvidoma 
odigrala prijateljske tekme 
z Avstrijo, Italijo in Madžar-
sko. Od 29. aprila do 5. maja 
se bodo naši v kazahstanski 
prestolnici Astana udeležili 
svetovnega prvenstva divizije 

I-A ter si na dvobojih z Belo-
rusijo, Kazahstanom, Korejo, 
Litvo in Madžarsko poskušali 
izboriti vrnitev v elitno divizi-
jo svetovnega hokeja. Repre-
zentanco bo vodil selektor Ivo 
Jan, ki mu bodo pomagali po-
močnik Mike Zettel, trener 
vratarjev Klemen Mohorič in 
Dejan Varl kot video analitik. 

Reprezentanco do dvaj-
set let od 8. do 14. decembra 
čaka svetovno divizije I-B v 
Tychyu, kjer se bodo pomeri-
li z Italijo, Japonsko, Madžar-
sko, Poljsko in Ukrajino.

Reprezentanca do 18 let bo 
od 14. do 20. aprila v madžar-
skem Szeherfehervarju na-
stopila na svetovnem prven-
stvu divizije I-B, igrali pa bodo 
proti izbranim vrstam Avstri-
je, Italije, Japonske, Madžar-
ske in Velike Britanije.

Slovenske članske hokej-
ske reprezentantke bodo od 
2. do 8. aprila igrale na svetov-
nem prvenstvu divizije II-A v 
Dumfriesu na Škotskem, nji-
hove nasprotnice pa bodo Av-
stralija, Mehika, Severna Ko-
reja, Španija in Velika Brita-
nija.

Načrti hokejistov
Predsedstvo Hokejske zveze Slovenije je potrdilo 
programski načrt dela in sestavo strokovnih 
štabov slovenskih hokejskih reprezentanc.

Jesenice – V Alpski hokejski ligi bodo konec tedna odigrali 
nove tekme. Ekipa SIJ Acroni Jesenice bo jutri gostovala v Mi-
lanu, v nedeljo pa v Feldkirchu. V sredo so hokejisti Maribora 
in MK Bled v Mariboru odigrali tekmo članskega državnega 
prvenstva, ki se je končala z zmago MK Bled s 3 : 7. Hokejisti 
Triglava bodo jutri v domači Dvorani Zlato polje odigrali tek-
me tretjega kroga v Internacionali hokejski ligi IHL, pomerili 
pa se bodo z ekipo Mladosti. Tekma se bo začela ob 18. uri. 

Za jeseniške hokejiste dve gostovanji

Jože Marinček

Kranj – V prvi SNL Telekom 
so v sredo odigrali prvo tek-
mo desetega kroga. V Kr-
škem so Domžale zmagale 
kar z 0 : 4. Ostale tekme so 
odigrali včeraj, vendar se do 
zaključka naše redakcije še 
niso končale. Domžalčani v 
nedeljo gostujejo pri Rudar-
ju, Triglav pa v ponedeljek 
pri Aluminiju. 

V drugi SNL je v ponede-
ljek Kalcer Radomlje gosto-
val pri Dravi Dakindi Ptuj in 
slavila z 2 : 0. Zaostalo tek-
mo sta igrali ekipi AŠK Bra-
vo in Roltek Dob, z 1 : 0 pa je 
zmagal AŠK Bravo. Jutri ob 
15.30 Kalcer Radomlje gosti 
Ankaran Postojno, Roltek 
Dob pa Vitanest Bilje. 

V tretji SNL so nogometaši 

Tinexa Šenčur in Zagorja v 
torek odigrali tekmo petega 
kroga, 3 : 2 pa je zmagalo Za-
gorje. Danes ob 19. uri Šen-
čur gosti moštvo Žirov. Jutri 
ob 16. uri se bo začela tekma 
Sava Kranj – Svoboda Lju-
bljana, v nedeljo ob 15. uri pa 
se bodo pomerili nogometaši 
Bleda Hirterja in Komende. 

V sredo so prestavljeno tek-
mo četrtega kroga v gorenj-
ski nogometni ligi med Zari-
co Kranj – Bitnjami dobroza-
senci.si s 3 : 0 dobili nogome-
taši Zarice. Jutri so na sporedu 
tekme petega kroga, ki se bodo 
začele ob 16. uri, srečali pa se 
bodo Polet – Visoko, Velesovo 
– SIJ Acroni Jesenice, Bitnje 
dobrozasenci.si – Bohinj, Šo-
bec Lesce – Zarica Kranj, Bri-
tof – Škofja Loka in Preddvor – 
Niko Železniki.  

Zmaga Domžal v Krškem

Škofja Loka – Urbanscape Loka je v tretjem krogu lige NLB 
gostoval pri Svišu Ivančna Gorica in slavil drugo zmago v novi 
sezoni. Loški rokometaši so bili namreč boljši z rezultatom 
26 : 34 (13 : 17). Prva domača tekma jih čaka v soboto ob 20. 
uri, ko bodo na Podnu gostili Maribor Branik. 

Loški rokometaši prvič doma



12 Gorenjski glas
petek, 28. septembra 2018KMETIJSTVO cveto.zaplotnik@g-glas.si

Cveto Zaplotnik

Globoko – V soboto je bil 
v Kobilarni Lipica vzrejni 
pregled konj lipicanske pa-
sme, na katerega so zaseb-
ni rejci, člani Združenja rej-
cev lipicanca Slovenije, pri-
peljali na ocenjevanje le-
tos rejena žrebeta, kobile 
in žrebce na ocenjevanje in 
vpis v rodovniško knjigo ter 
kobile in žrebce, vpisane v 
rodovniško knjigo, na pre-
izkus delovne sposobnosti 
»pod sedlom ali v vpregi«. 
Med rejci, ki so v soboto zelo 
zadovoljni zapuščali Lipico, 
sta bila tudi Nina in Janez 
Peternel iz Globokega, si-
cer lastnika Vzrejne hiše li-
picancev Barbana, v kate-
ri se že od 1994. leta dalje 
ukvarjajo z vzrejo in proda-
jo lipicancev. Vseh pet nju-
nih žrebet je namreč na le-
tošnjem ocenjevanju dobilo 
nad 37 točk (od štiridesetih 
možnih) in se s tem uvrstilo 
v najvišji kakovostni razred, 
dva med njimi, žrebca Con-
versano Betalka in Maesto-
so Barbana, pa sta med vse-
mi žrebci na ocenjevanju 
dobila najvišjo oceno – 39,5 
točke. V vzrejni hiši Barba-
na so za zmagovalca določi-
li žrebca Maestoso Barbana, 
in sicer zato, ker je njegova 
mama potomka kobile Bar-
bane, po kateri se tudi ime-
nuje vzrejna hiša. 

In kakšna prihodnost 
čaka odlične Peternelove 

lipicanske žrebce? Kot sta 
povedala Nina in Janez, so 
žrebca Maestoso Barbana, 
ki je zdaj star pol leta, že 
pred ocenjevanjem proda-
li na Nizozemsko, kamor 
bo predvidoma »odpotoval« 
decembra letos; z njim pa bo 
tja odšla še odlično ocenje-
na žrebička Lipica. Kakšna 
bo usoda žrebca Conversa-
na Betalka, še ni znano, nje-
gov brat Pluto Betalka je, na 
primer, že več kot eno leto v 
Združenih državah Ameri-
ke. Preostala dva žrebca, ki 
sta se izkazala na ocenjeva-
nju, bodo prodali.

Že lani je žrebec iz vzrej-
ne hiše Barbana na ocenje-
vanju žrebet delil prvo mes-
to skupaj z žrebetom, last 
rejca Jožeta Turka iz Starega 
trga pri Ložu, letos pa sta bila 
Nina in Janez nad rezultati 
ocenjevanja res prijetno pre-
senečena. »Rezultati kaže-
jo, da s konji delamo pravil-
no, hkrati pa nam je to tudi 
spodbuda za naprej,« sta de-
jala in poudarila, da so dobre 
ocene žrebet rezultat celole-
tnega rejskega dela, v katere-
ga je vpeta vsa družina.

V Peternelovi čredi je ok-
rog trideset konj lipicancev, 

od tega je deset plemen-
skih kobil. Letos spomla-
di so se registrirali tudi kot 
pripustna postaja za lipi-
cance in so iz Lipice dobi-
li plemenjaka, od katerega 
prihodnje leto že pričaku-
jejo sedem žrebet. Upajo, 
da bodo kmalu rešili tudi 
vse hujšo prostorsko stisko 
in na zemljišču v bližini 
doma zgradili nov hlev in 
pokrito jahalnico, ki bi jim 
izboljšala pogoje za rejsko 
delo. Načrte za nova objek-
ta že pripravljajo, gradnjo 
naj bi predvidoma končali 
prihodnje leto.

Odlične ocene žrebet 
Na vzrejnem pregledu v Lipici sta dva žrebca iz Vzrejne hiše lipicancev Barbana dobila med vsemi 
najvišjo oceno, vseh pet žrebcev in žrebic pa ocene, ki jih uvrščajo v najvišji kakovostni razred.

Nina in Janez ob žrebcu Maestoso Barbana in njegovi »mami«, potomki kobile Barbane, po 
kateri se imenuje vzrejna hiša.

Cveto Zaplotnik

Kranj – »Dvajset let delova-
nja je pomembno vplivalo 
na izjemno raznovrstnost 
kmečkih sirov v Sloveniji. To 
raznolikost okusov in upo-
rabo prvovrstnih domačih 
sirov na mizah slovenskih 
porabnikov in najuglednej-
ših lokalnih kulinaričnih 
ponudnikov bomo sloven-
ski kmečki sirarji predsta-
vili na Festivalu slovenskih 
sirov 2. oktobra na Brdu pri 
Kranju,« je dejal predsednik 
združenja Milan Brence, si-
rar iz Gorenje vasi, in dodal, 
da slovenski sirarji ob vse 
večji ponudbi sirov potrebu-
jejo promocijo in predsta-
vitev potrošnikom. Ena od 
takšnih možnosti bo tudi fe-
stival, na katerem bodo go-
stinci in potrošniki lahko 

spoznali, da je kmečke sire 
vredno postaviti na krožnik. 
Na festivalu bo svoje izdelke 
predstavilo 35 kmečkih si-
rarjev, vsak po tri sire, poleg 
njih pa bodo sodelovali tudi 
veliki slovenski mlekarji, od 
Ljubljanskih do Pomurskih 
mlekarn, tako da bo to res 
praznik slovenskega sira.

Začetki združenja kmeč-
kih sirarjev segajo v leto 
1998, takrat je skupina 
kmetov, ki na kmetijah pre-
deluje mleko v sire in dru-
ge izdelke, ustanovila zdru-
ženje malih sirarjev, ki se 

je kasneje preimenovalo v 
združenje kmečkih sirar-
jev. V združenje je danes 
včlanjenih več kot sto kme-
tij, ki se ukvarjajo s predela-
vo mleka. Člani so dejavni 
na področju izobraževanja, 
spodbujanja sirarstva na 
kmetijah, izboljševanja ka-
kovosti izdelkov in skupne 

promocije. Združenje je ak-
tiven sogovornik državi pri 
sprejemanju zakonodaje, ki 
ureja delo sirarjev, med zad-
nje dosežke šteje sodelova-
nje pri pripravi sheme Iz-
brana kakovost Slovenije. 

»Uspelo nam je, da naši iz-
delki nosijo poseben znak 
Izbrana kakovost Sloveni-
je – kmečki. S tem znakom 
označujemo izdelke, ki po-
leg skupnih meril, to je iz-
jemne mikrobiološke kako-
vosti in svežine mleka, zago-
tavljajo lokalnost in tradici-
onalno predelavo,« je poja-
snila podpredsednica zdru-
ženja Monika Ravnik, sicer 
sirarka z Broda v Bohinju.

V kmetijsko gozdarski 
zbornici na različne načine 
podpirajo delovanje zdru-
ženja. Tako so omogočili 
delo specialistki za predela-
vo mleka, skupaj s sirarji so 
pripravili Vodič dobre higi-
enske prakse za predelavo 
mleka, strokovno in finanč-
no pa so podprli tudi praznik 
sira na Pogačarjevem trgu v 
Ljubljani.  

Prvi Festival slovenskega sira
Združenje kmečkih sirarjev Slovenije bo ob dvajsetletnici delovanja pripravilo v torek, 2. oktobra, na 
Brdu prvi Festival slovenskih sirov, na katerem bo svoje izdelke predstavilo petintrideset sirarjev.

Cvetko Zupančič, predsednik Kmetijsko gozdarske 
zbornice Slovenije: »Že zakon o kmetijstvu bi moral 
jasno določiti, da izraz kmečki lahko nosijo le živila, ki 
izhajajo iz predelave na kmetiji.«

Gorenja vas – V okviru projekta povečanja lokalne prehranske 
samooskrbe in vzpostavitve kratkih preskrbovalnih verig za 
bolj zdravo prehranjevanje otrok bo v četrtek, 4. oktobra, ob 
9. uri v zadružnem domu v Gorenji vasi skupinsko svetovanje 
o pridelavi in predelavi jagodičevja. Terenska kmetijska sveto-
valka Erika Boltar iz Kmetijsko gozdarskega zavoda Kranj bo 
predstavila pridelavo jagodičevja – malin, ameriških borovnic, 
robid in ribeza, pri tem pa bo dala poudarek izboru najprimer-
nejših sort, pripravi tal, sajenju, obrezovanju in oskrbi rastlin. 
Mateja Reš, nosilka dopolnilne dejavnosti na kmetiji v Zgornjih 
Gorjah in avtorica številnih kuharskih člankov in nekaj knjig 
ter izvajalka delavnic o pripravi preproste in zdrave hrane, bo 
svetovala o predelavi jagodičevja – o sušenju jagodičevja ter o 
pripravi kisa s sadjem, energijskih ploščic in še nekaterih jedi in 
pijač. Delavnica bo za vse udeležence brezplačna, obvezno pa 
se morajo do srede, 3. oktobra, prijaviti na telefonsko številko 
04/511 27 01 (Vanja) ali 04/280 46 33 (Blaška).  

Svetovanje o pridelavi in predelavi jagodičevja

Cveto Zaplotnik

Kranj – Kmetje, lastniki goz-
dov, se v zadnjih tednih ogor-
čeno obračajo na kmetijsko 
gozdarsko zbornico in jo 
seznanjajo, da nabiralci gob 
nezakonito plenijo njihove 
gozdove. V zbornici ugota-
vljajo, da zaradi tega nastaja 
ekonomska in okoljska ško-
da, zato pozivajo ministrstvo 
za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano in gozdarsko in-
špekcijo, da ukrepa in kaz-
nuje nabiralce, ki naberejo 
dnevno več kot dva kilogra-
ma gob. Pri tem še posebej 
opozarjajo na gobarje, ki z 
gobami nezakonito služijo. 
Zakon o gozdovih namreč 

dovoljuje le rekreativno na-
biranje gob, medtem ko je 
trženje dovoljeno le lastni-
kom gozdov. Po izračunih 
gozdarskega inštituta je ob 
dobri letini, kot je letošnja, 
vrednost gob večja od letne-
ga prirastka lesa. Pretirano 
nabiranje in uničevanje gob 
lahko povzroči dodatno osla-
bitev dreves in s tem ob suši, 
ujmi in ob prekomerni raz-
množitvi podlubnikov tudi 
dodatno gospodarsko ško-
do. Gobarji pogosto nezako-
nito parkirajo na kmetijskih 
in gozdnih površinah, v goz-
dovih pa puščajo tudi sme-
ti, za odstranitev katerih je 
kazensko odgovoren lastnik 
zemljišča.

Opozarjajo na nezakonito 
ropanje gozdov

Cveto Zaplotnik

Kranj – Po podatkih Agenci-
je RS za kmetijske trge in ra-
zvoj podeželja so mlekarne 
avgusta letos za mleko, do-
stavljeno v mlekarno ter s 
3,7 odstotka maščobe in 3,15 
odstotka beljakovin, plačale 
v povprečju 30,33 evra za sto 
kilogramov, kar je bilo za 34 
centov ali za 1,13 odstotka več 
kot mesec prej. Ker je mleko 
v povprečju vsebovalo 3,97 

odstotka maščobe in 3,25 od-
stotka beljakovin, je bila pov-
prečna dejanska odkupna 
cena 32,15 evra in je bila za 
19 centov ali za 0,59 odstot-
ka višja kot julija. Odkupo-
valci so za mleko s 3,7 odstot-
ka maščobe in 3,15 odstotka 
beljakovin plačali povpreč-
no 27,74 evra za sto kilogra-
mov, cena, izračunana glede 
na vsebnost maščob in belja-
kovin v mleku, pa je znašala 
29,89 evra.

Odkupne cene mleka

Odkupna cena (v evrih/100 kg) za mleko s 3,7 odstotka 
maščobe in 3,15 odstotka beljakovin (standardna) in glede 
na dejansko vsebnost maščobe in beljakovin (dejanska)

Mesec Cena mlekarn Cena odkupovalcev
 *standardna *dejanska *standardna *dejanska
December 2012 31,00 32,56 26,56 30,71
December 2013 36,23 38,36 31,06 36,12
December 2014 32,64 34,09 27,77 31,72
December 2015 28,88 30,70 24,86 28,33
December 2016 26,84 30,01 24,15 28,18
December 2017 32,87 35,25 28,63 32,97
Junij 2018 29,30 31,38 26,74 29,18
Julij 2018 29,99 31,96 27,34 29,78
Avgust 2018 30,33 32,15 27,74 29,89

Komenda – V Konjeniškem klubu Komenda se že pripravljajo 
na letošnji jesenski kmetijsko-obrtni sejem. Sejem bo trajal 
tri dni, od petka, 12., do nedelje, 14. oktobra. Letos ga bodo 
popestrili tudi z razstavo konj.

Sejem v Komendi bo od 12. do 14. oktobra
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Urša Peternel

Jesenice – Na lestvico naj-
večjih slovenskih izvoznikov 
se je v lanskem letu uvrstilo 
tudi jeseniško podjetje Niro 
Steel. Gre za družinsko pod-
jetje, ki se ukvarja s proizvo-
dnjo izdelkov iz nerjavnih je-
kel, vse od ustanovitve pa je 
izrazito izvozno usmerjeno, 
saj več kot osemdeset odstot-
kov izdelkov prodajo na trgih 
Evropske unije in Švice. 

Kot je povedala direktorica 
podjetja Ksenja Brelih Klin-
cov, je bilo podjetje ustanov-
ljeno leta 1994, med ustano-
vitelji pa je bil oče Franc, ki je 
danes uradno že upokojen. 
»Oče je prednost videl pred-
vsem v proizvodnji in obde-
lavi nerjavne pločevine, ki se 
proizvaja na Jesenicah. Sprva 
je bila proizvodnja serijska, 
danes pa s CNC-stroji obdelu-
jemo nerjavno jeklo izključ-
no po načrtih kupcev. Gre za 
unikatne izdelke z visoko do-
dano vrednostjo,« poudar-
ja direktorica. Njihovi izdel-
ki so sestavni deli toplotnih 

izmenjevalcev, tlačnih posod 
in strojnih delov. Najti jih je 
mogoče v različnih industri-
jah: farmacevtski, živilski, ke-
mijski, prehrambni, nukle-
arni, avtomobilski, papirni ... 
Posebej so ponosni, da so nji-
hovi izdelki sestavni deli celo 
na jedrskih podmornicah in 
na ladjah za prevoz utekoči-
njenega plina. Glavni trgi so 
Avstrija, Nemčija in Švica.

Vsa leta redno investira-
jo in posodabljajo proizvo-
dnjo, letošnje leto pa je za-
znamovala velika investici-
ja v nakup petosnega univer-
zalnega obdelovalnega cen-

tra Spinner, ki omogoča ob-
delavo tudi 400 kilogramov 
težkih kosov jekla, in to po 
petih oseh. Investicija je vre-
dna 410 tisoč evrov, po be-
sedah direktorice jo financi-
rajo sami, imajo pa podporo 

Slovenskega podjetniškega 
sklada s subvencijo obrestne 
mere za najeti kredit. Z no-
vim strojem bodo skrajšali 
čas izdelave zahtevnejših iz-
delkov, z natančnejšim obde-
lovanjem dosegli večjo kako-
vost, znižali stroške ter zače-
li izdelovati še nove proizvo-
de. Bodo pa tudi na novo za-
poslovali, je napovedala di-
rektorica. V podjetju je ta čas 
38 zaposlenih. »Kvalificirane 
delavce je težko dobiti, takoj 
bi zaposlili še štiri. Sodeluje-
mo tudi s Srednjo šolo Jeseni-
ce, kjer imamo tri štipendis-
te na programih stojni tehnik 

in mehatronik,« je povedala 
Ksenja Brelih Klincov. 

»V 24 letih so plače ved-
no na isti dan, nikoli niso za-
mujale, razmere v zadnjih 
dveh letih so nam omogočile 
tudi izplačilo trinajste plače. 

Vesela pa sem, da niti v času 
največje krize leta 2010 nis-
mo nikogar odpustili,« je de-
jala direktorica. Podjetje si-
cer sodeluje tudi v lokalni 
skupnosti, podpira jeseni-
ški hokej, mlade športnike. 

V prihodnjih letih pa jih čaka 
še ena velika investicija, in si-
cer gradnja nove industrij-
ske hale na sedanjem parkiri-
šču. Načrti so že pripravljeni, 
z gradnjo naj bi začeli najka-
sneje v dveh letih. »Letošnje 

leto je sicer res izredno, dela 
je ogromno, upam le, da se 
ne ponovi kriza iz leta 2010. 
Zato skušamo investirati z 
glavo in ne želimo imeti pre-
več kreditov,« je še povedala 
direktorica.

Njihovi izdelki so tudi v jedrskih podmornicah
V jeseniškem podjetju Niro Steel so pred kratkim kupili nov stroj za petosno obdelavo jekla, vreden več kot štiristo tisoč evrov. Načrtujejo tudi gradnjo nove 
industrijske hale, obenem pa bodo tudi na novo zaposlovali.

Najnovejša pridobitev je petosni stroj Spinner, ki omogoča obdelavo tudi zelo velikih kosov 
jekla. Desno direktorica Nire Steel Ksenja Brelih Klincov. / Foto: Gorazd Kavčič

Podjetje Niro Steel je lani ustvarilo 3,2 milijona evrov 
prihodkov, letos jih načrtujejo 3,5 milijona. Že nekaj 
let poslujejo z dobičkom, ki pa ga že vse od začetka 
usmerjajo v investicije, ne v izplačila. 

Marjana Ahačič

Kranjska Gora – Kot poja-
snjujejo v družbi Hit, so za 
prenovo, ki so jo zaključili 
v dobrem letu dni, nameni-
li 8,3 milijona evrov. Preno-
vljeni zabaviščno-igralniški 
kompleks pa ima zdaj do-
datnih nekaj manj kot tristo 
kvadratnih metrov igralni-
ške, površine, kamor so na-
mestili nove igralne napra-
ve. Igralnico so tudi sicer po-
polnoma prenovili, vključno 
s prireditveno dvorano Tea-
ter, ki je namenjena družab-
nim dogodkom, koncertom 
in prireditvam ter sprejme 
do 450 gostov. Obnovljen 
je tudi hotelski del komple-
ksa, v katerem je zdaj 24 sob 
in šest apartmajev za skupaj 
šestdeset gostov, ter kuhinja 
in restavracija. Predvidena 
navadna doba vračanja inve-
sticije je sedem let, so še po-
jasnili. 

Igralniško-zabaviščni cen-
ter Korona predstavlja za 
družbo Hit vstopno točko za 
avstrijski trg in je zato stra-
teškega pomena, poudarjajo 
v Hitu, kjer so prepričani, da 
jim bo novi produkt omogo-
čal ohranjanje konkurenč-
nosti na obstoječih trgih, 

tržne aktivnosti pa bodo 
odslej še aktivneje usmer-
jene na nove, bolj oddalje-
ne trge ter segmente gostov 
z višjo kupno močjo. »Igral-
niški gostje za destinacijo 
Kranjska Gora predstavlja-
jo pomemben vsesezonski 
turistični segment, Koro-
na pa je zelo dober primer, 
kako povezati igralniško 

in turistično destinacijsko 
zgodbo,« poudarjajo v druž-
bi Hit.  

Blaž Veber, direktor zavo-
da Turizem Kranjska Gora, 
poudarja pomen centra Ko-
rona tako za lokalno okolje 
kot širši slovenski turistični 
prostor. Prepričan je, da bo 
Korona v prenovljeni podo-
bi prispevala k rasti dodane 

vrednosti kranjskogorskega 
turizma. »Kranjska Gora se 
z letošnjo novo marketinško 
kampanjo Kranjska Gora 
365 trudi, da bi destinaci-
ja postala prepoznana sko-
zi celo leto. Ugotavljamo, da 
se pozitivni rezultati že ka-
žejo, saj smo do začetka me-
seca avgusta beležili v pov-
prečju več kot  25-odstotno 

rast nočitev v primerjavi z 
lanskim enakim obdobjem. 
Upam, da se bo ta trend na-
daljeval in da bomo znali 
obiskovalcem ponuditi čim 
več, saj se bodo le na podla-
gi pozitivne izkušnje k nam 
radi vračali.« 

Skupina Hit je sicer v 
prvih osmih mesecih letoš-
njega leta v namestitvenih 
kapacitetah na destinaciji 
Kranjska Gora, kjer deluje-
jo Hit Alpinea, hotel Špik in 
hotel Korona, ustvarila več 
kot 230 nočitev, kar je dob-
rih pet odstotkov več kot v 
primerljivem obdobju v lan-
skem letu. Skupina Hit s 
skupaj štiristo zaposlenimi 
v Kranjski Gori sicer pred-
stavlja največjega zaposlo-
valca na področju turizma v 
destinaciji, v proračun obči-
ne pa je samo lani z vplačili 

koncesijskih dajatev prispe-
vala 1,4 milijona evrov.

Samo v leta 1991 odprti 
igralnici je zaposlenih 161 
ljudi. Korona sicer od odpr-
tja pred 25 leti beleži skupaj 
več kot 5,7 milijona obiskov 
gostov iz več kot 160 različ-

nih držav, med njimi pa pre-
vladujejo Avstrijci (47 od-
stotkov) in Italijani (33 od-
stotkov), Slovenci so s 14-od-
stotnim deležem na tretjem 
mestu. Kot poudarja vodja 
igralnice Tomaž Repinc, so v 
Koroni zelo zadovoljni, da so 
lastniki razumeli in podprli 
odločitev o temeljiti preno-
vi igralnice. »Drugi del naše 
prednosti pred konkuren-
ti pa je v obilici kvalitetnih 
dogodkov, ki jih ponujamo 
gostom, ter v prijaznosti in 
domačnosti, ki nas dela dru-
gačne in boljše od drugih.«

V Kranjski Gori odprli prenovljeno Korono
V petek so tudi uradno odprli igralniško-zabaviščni center Korona v Kranjski Gori. Za svojo največjo investicijo v zadnjem desetletju je družba Hit namenila 
več kot osem milijonov evrov. Pridobitev je pomembna tudi za turizem v Zgornjesavski dolini, saj omogoča širitev na bolj oddaljene in zahtevnejše trge. 

Janez Mlakar, v času odprtja prenovljene Korone še predsednik, od torka pa odstavljeni 
predsednik uprave družbe Hit, in Tomaž Repinc, vodja Hitovega igralniško-zabaviščnega 
centra Korona / Foto: Gorazd Kavčič

Skupina Hit je v prvih osmih mesecih letošnjega leta 
v Kranjski Gori ustvarila več kot 230 nočitev, dobrih 
pet odstotkov več kot lani. Družba Hit s skupaj štiristo 
zaposlenimi v Kranjski Gori predstavlja največjega 
zaposlovalca, v proračun občine pa je samo lani z 
vplačili koncesijskih dajatev prispevala 1,4 milijona 
evrov.
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Simon Šubic

Ljubljana – V Sloveniji bi lah-
ko obvarovali od 36 do 41 člo-
veških življenj na leto, če bi 
se v vozilih vsi privezovali in 
na motorjih vsi uporablja-
li čelade, poleg tega pa bi ob 
popolni prepovedi uživanja 
alkohola odstotek alkoholi-
ziranih povzročiteljev pro-
metnih nesreč s smrtnim 
izidom zmanjšali na dvajset 
odstotkov in vsako leto na 
slovenskih cestah še znižali 
povprečno hitrost za dva od-
stotka. To je pokazala znan-
stvena raziskava o dejavni-
kih, ki vplivajo na varnost ce-
stnega prometa v Sloveniji, 
ki so jo po naročilu Agenci-
je za varnost prometa (AVP) 
pripravili na Inštitutu za kri-
minologijo pri pravni fakul-
teti v Ljubljani. V raziskavi 
so analizirali statistične po-
datke o pregledu prekrškov 
in kaznivih dejanj s področ-
ja prometne varnosti na slo-
venskih cestah v obdobju od 
2011 do 2017.

Podlaga za nove ukrepe

Mag. Igor Velov, direktor 
AVP, je pojasnil, da so raz-
iskavo, ki je s 600 stranmi 
ena najbolj obsežnih in celo-
vitih raziskav v Evropi, naro-
čili z namenom, da osvetlijo 
in pripravijo ustrezne ukre-
pe za izboljšanje prometne 
varnosti v Sloveniji ter tako 
celovito pristopijo k reševa-
nju problematike. Agencija 
bo namreč na podlagi ugo-
tovitev raziskave predlagala 
konkretne ukrepe na podro-
čju zakonodaje, cestne infra-
strukture ter preventivnih in 
izobraževalnih aktivnosti, je 
napovedal. Vodja raziskave 
Dragan Petrovec je ob tem 
pojasnil, da gre za nadalje-
vanje raziskave iz obdobja 
2007–2011. »Pri tokratnih 
ugotovitvah raziskave gre za 
pregled zaključkov 10.000 
podatkov in predstavitev 
premišljenih sklepov in izje-
mnih ugotovitev, ki predsta-
vljajo priložnost za določitev 

nadaljnjih ukrepov na po-
dročju prometne varnosti,« 
je poudaril. Tudi zadnja raz-
iskava je sicer potrdila, da se 
varnost cestnega prometa v 
Sloveniji postopno izbolj-
šuje – število nesreč se je od 
leta 2001 do lani več kot pre-
polovilo, število mrtvih pa se 
je z 278 znižalo na 104. Če 
se bo ta trend nadaljeval, po-
tem se leta 2022 lahko prib-
ližamo cilju iz Resolucije 
nacionalnega programa var-
nosti cestnega prometa, tj. 
ne več kot 35 mrtvih in 230 
hudo poškodovanih udele-
žencev prometa na milijon 
prebivalcev, so poudarili od 
predstavitvi rezultatov razi-
skave. 

Med zanimivejše ugo-
tovitve zagotovo sodi izra-
čun, da je statistična verje-
tnost, da se bo v nesreči, ki 
jo je povzročil, trezen voz-
nik osebnega vozila smrtno 
ponesrečil ali hudo poško-
doval, štirikrat manjša kot 
pri vozniku s še dovoljeno 
količino alkohola v krvi (do 
0,24 mg/l). Tudi statistična 
verjetnost, da bodo povzro-
čili prometno nesrečo s 
smrtnim izidom, je največ-
ja (dva odstotka) pri povzro-
čiteljih, ki imajo v krvi do-
voljeno količino alkoho-
la. Pri treznih povzročite-
ljih ta verjetnost znaša 0,4 
odstotka, verjetnost tistih z 

največjo količino alkohola 
v krvi pa 1,7 odstotka. Med 
vsemi nesrečami, ki jih pov-
zročijo trezni vozniki, se jih 
sicer pol odstotka konča tra-
gično, pri voznikih z dovo-
ljeno količino alkohola pa 
delež smrtnih nesreč zna-
ša tri odstotke, torej šest-
krat več.

 

Neprivezani tvegajo 
občutno več

Delež prometnih nesreč 
s smrtnim izidom zaradi 
neprilagojene hitrosti se je 
v obdobju od 2011 do 2017 
gibal od 38 do 45 odstotkov, 
tretjina nesreč v vsem opa-
zovanem obdobju pa se je 
končala s hudo telesno po-
škodbo. Med povzročitelji 
smrtnih nesreč zaradi nepri-
lagojene hitrosti je bilo kar 
52 odstotkov vinjenih vozni-
kov. S povečevanjem količi-
ne alkohola v krvi se poveču-
je tudi odstotek tistih, ki se 
zaradi neprilagojene hitrosti 
smrtno ponesrečijo ali hudo 
poškodujejo, podobno velja 
tudi za nesreče zaradi nepra-
vilne strani ali smeri vožnje. 

Raziskava je tudi pokaza-
la, da je pri vozniku, ki ne 
uporablja varnostnega pasu, 
verjetnost najhujše posledi-
ce kar 23-krat večja kot pri 
privezanem vozniku. Ana-
liza nesreč je tako pokazala, 

da je kar 85 odstotkov vozni-
kov osebnih vozil, ki so bili 
udeleženi v prometni nesre-
či s smrtnim izidom in niso 
bili privezani, v nesreči izgu-
bilo življenje. Podobno je pri 
potnikih v vozilih. Statistič-
na verjetnost, da v prometni 
nesreči umre, je namreč za 
potnika, ki ni privezan ali ne 
uporablja čelade na motor-
ju, desetkrat večja kot pri po-
tniku, ki je privezan in upo-
rablja čelado. 

Do štirideset manj 
mrtvih

Dosledno privezovanje 
vseh voznikov osebnih av-
tomobilov bi po izračunih, 
predstavljenih v raziskavi, 
obvarovalo deset življenj na 
leto, hudo poškodovanih pa 
bi bilo 35 manj na leto. Upo-
raba varnostnega pasu ali če-
lade pri vseh potnikih bi oh-
ranila štiri življenja na leto, 
prav tako bi bilo vsako leto 
35 manj hudo poškodova-
nih. Ob popolni prepovedi 
uživanja alkohola za vse vo-
znike bi se zaradi take do-
ločbe odstotek alkoholizira-
nih povzročiteljev prome-
tnih nesreč s smrtnim izi-
dom zmanjšal na 20 odstot-
kov, s tem pa bi ohranili od 
15 do 20 življenj na leto, so 
izračunali. Eden od izraču-
nov je tudi pokazal, da bi z 
zmanjšanjem povprečne hi-
trosti za dva odstotka vsako 
leto lahko ohranili do sedem 
življenj.  

V raziskavi so analizira-
li tudi zakonodajo in po Pe-
trovčevih besedah ugotovi-
li, da se kazni za prometne 
prekrške v Sloveniji skoko-
vito zvišujejo, saj smo v pri-
merjavi z Nemčijo za obdob-
je 2009–2011 petkrat strož-
ji. Postavlja se torej vpraša-
nje, kako smiselno je to. »Za 
kazniva dejanja in nasploh 
kriminaliteto velja, da pre-
ventivno ne deluje toliko vi-
šina kazni, ampak zaneslji-
vost, da bo kazen izrečena in 
da bo izrečena hitro,« je de-
jal Petrovec. 

Že kozarec ali dva je preveč
Pri povzročiteljih, ki imajo v krvi zakonsko dovoljeno količino alkohola, je verjetnost, da bodo povzročili 
prometno nesrečo s smrtnim izidom, celo večja kot pri alkoholiziranih voznikih.

Analiza preteklih nesreč je pokazala, da je kar 85 odstotkov 
voznikov osebnih vozil, ki so bili udeleženi v prometni 
nesreči s smrtnim izidom in niso bili privezani, v nesreči 
izgubilo življenje. / Foto: Gorazd Kavčič

Simon Šubic

Domžale – V noči na sredo 
je oboroženi moški oropal 
bencinski servis v Domža-
lah. Policisti so domnevnega 
roparja, 28-letnega državlja-
na Bosne in Hercegovine, 
prijeli že po eni uri. Sumijo 
ga, da ima na grbi tudi oboro-
žen rop bencinskega servisa 

v Kamniku 22. septembra. 
O oboroženem ropu ben-
cinskega servisa v Domža-
lah so ljubljansko policijsko 
upravo obvestili v sredo ob 
3. uri, potem ko je v prodaj-
ne prostore vstopil zamaski-
rani moški in od zaposlenih 
zahteval denar, svoje zahte-
ve pa podkrepil z nožem in 
pištolo. Ena od prodajalk 

mu je iz blagajne izročila de-
nar, storilec pa je nato zbe-
žal. Na kraj dogodka se je ta-
koj odpeljalo več policijskih 
patrulj, ki so pregledale oko-
lico in iskale storilca. Nekaj 
pred 4. uro so na parkirišču 
v Domžalah izsledili vozilo 
Kia in opravili postopek z vo-
znikom, ki je ustrezal opisu 
storilca oboroženega ropa. 

Gre za 28-letnega državljana 
BiH. Policisti, prepričani, da 
so prijeli pravega storilca, so 
osumljencu odvzeli prostost 
in ga za 48 ur pridržali. Pri 
njem so med drugim naš-
li denar in predmete, ki naj 
bi jih uporabil v ropu – nož, 
imitacijo pištole in oblačila. 

V nadaljevanju kriminali-
stične preiskave so 28-letni-
ka osumili tudi oborožene-
ga ropa bencinskega servisa v 
Kamniku, ki naj bi ga izvedel 
22. septembra zvečer. Storilec 
je tudi pri tem ropu s pištolo 

zagrozil prodajalkama, zah-
teval denar. Ko je prejel nekaj 
sto evrov gotovine, je zbežal. 

Na podlagi odredbe sodišča 
so policisti opravili tudi prei-
skavo osumljenčevega vozi-
la in sobe, ki jo je osumljeni 
najel v enem od prenočišč v 
okolici Ljubljane. Zasegli so 
mu dva mobilna telefona. 
Osemindvajsetletnega osu-
mljenca so včeraj skupaj s 
kazensko ovadbo privedli na 
zaslišanje k preiskovalnemu 
sodniku. Pričakovati je, da 
mu bo odredil pripor. 

Roparja prijeli v eni uri

Simon Šubic

Kranj – Poleg prometnega 
kolapsa, ki sta ga v Kranju 
okoli 15. ure povzročili nes-
rečna okvara semaforja v kri-
žišču Iskra in nespretna po-
stavitev popolne zapore pro-
meta na zahodni obvoznici 
pri Supernovi ravno v času 
največje prometne konice, 
so v ponedeljek popoldne 
promet na Gorenjskem hro-
mile tudi številne prometne 
nesreče. Gorenjski policisti 
so jih namreč med pol dru-
go in pol šesto uro popoldne 
našteli kar enajst, večinoma 
na zelo obremenjenih ce-
stah. Za nameček je k večjim 
zastojem prispevalo tudi za-
prtje priključka Kranj zahod 
v smeri Karavank. 

Začelo se je ob 13.30, ko je 
raztresen tovor s tovornega 
vozila na priključku Kranj 
vzhod proti Karavankam 
poškodoval tri osebne avto-
mobile. Slabo uro kasneje 
je tovorno vozilo zaradi po-
čene pnevmatike na avtoce-
sti pri Lescah proti Karavan-
kam trčilo v odbojno ograjo, 
odpadli deli pnevmatike pa 

so poškodovali še dve drugi 
vozili. Ob 14.35 sta pred De-
lavskim mostom v Kranju 
zaradi neupoštevanja pravil 
o prednosti trčila dva oseb-
na avtomobila, dvajset mi-
nut kasneje sta na avtoce-
stnem odseku Torovo–Vo-
klo rahlo trčila osebni avto-
mobil s prikolico in tovorno 
vozilo. Ob 15. uri so bila na 
priključku Strahinj proti Ka-
ravankam v prometni nesre-
či udeležena štiri osebna vo-
zila in avtobus. Ob 15.10 sta 
se na odseku Lesce–Vrba op-
lazili tovorni vozili, petnajst 
minut zatem pa še osebni 
vozili na odseku Žabnica–
Breg. Nesreči sta se okoli 
16.40 zgodili tudi v Retečah, 
kjer sta trčila osebna avto-
mobila zaradi prekratke var-
nostne razdalje, in na ces-
ti Vršič–Kranjska Gora, kjer 
sta osebni vozili trčili zaradi 
nepravilnega vključevanja v 
promet. Zadnjo nesrečo so 
policisti v ponedeljek popol-
dne obravnavali okoli 17.20 
na avtocesti pri Kranju za-
hod v smeri Karavank, kjer 
sta zaradi neprilagojene hi-
trosti trčili dve vozili. 

V ponedeljek promet 
hromile tudi nesreče

Simon Šubic

Jesenice, Škofja Loka – Go-
renjski policisti so v zadnjih 
dneh preiskali vloma na ob-
močju Jesenic in tri tatvine v 
škofjeloškem podjetju. 

Jeseniški kriminalisti so 
preiskali vloma v dve trgo-
vini. Za dejanje so kazensko 
ovadili Jeseničana, ki naj bi 
s še neznanim storilcem 

ponoči v začetku septembra 
vlomil v dve trgovini in si 
prilastil za okoli tri tisoč 
evrov oblačil in obutve, z 
vlamljanjem pa sta povzro-
čila še za tisoč evrov doda-
tne škode.  

Škofjeloški kriminalisti 
pa so preiskali tri tatvine de-
narja v podjetju v Škofji Loki 
in za dejanje kazensko ova-
dili eno od zaposlenih oseb. 

Preiskali vloma in tatvine

Radovljica – Gorenjski policisti so pred dnevi obravnavali 
moškega zaradi nevsakdanjega vzroka – smetenja. Radovlji-
ški policisti so namreč prejeli prijavo, da je moški na javnem 
kraju odvrgel embalažo ostankov hrane. Moškega so policisti 
izsledili, ko je bil udeležen v prometu. Na znake jim ni ustavil, 
še več, za vožnjo je uporabljal tudi nasprotno polovico ceste. 
Ko so ga s pomočjo prometnih policistov vendarle ustavili, so 
ugotovili, da njegovo vozilo ni bilo tehnično brezhibno, moški 
pa je bil tudi močno pod vplivom alkohola (0.87 mg/l). Poleg 
kazni zaradi prometnih prekrškov kršitelja čaka še obravnava 
pri okoljskem inšpektorju zaradi odvrženja odpadkov. 

Ostanke hrane odvrgel kar na javnem kraju

Lesce – V Lescah so pred 
dnevi ukradli bakrene cevi in 
električne instalacije v vred-
nosti nekaj tisoč evrov.

Tatovi v Lescah
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Od petka do petka
Dolenc se je predstavil, sporna 
izplačila na fakulteti, presaditev 
obeh pljučnih kril ... Stran 16

Glasova preja
Na Glasovi preji je bil naš gost 
dr. Ernest Petrič – svetovljan, 
doma iz Tržiča. Strani 18, 19

Obletnice
Slovenci različno ohranjamo 
spomin na prvo svetovno vojno, 
tudi s cerkvami. Stran 20

Mateja Rant

Tako podbliška šola s štiri-
mi učenci kot kranjska šola 
Center s tristo učenci imata 
torej enak status, obe sta na-
mreč podružnični šoli, a tu-
kaj se primerjava med nji-
ma praktično tudi konča. 
Že vzdušje v šoli je povsem 
drugačno, v Podblici na-
mreč obiskovalec vstopi sko-
zi odklenjena vrata, v šolskih 
prostorih pa med poukom 
vladata popoln mir in tiši-
na. Povsem drugače je v šoli 
Center, na kateri se utrip, 
ki ga narekuje skoraj tristo 
učencev, ne razlikuje bistve-
no od katerekoli druge šole. 
Mogoče je drugače le to, da 
se tudi na tej šoli vsaj na raz-
redni stopnji večina učen-
cev pozna po imenu, učite-
lji tudi na predmetni stopnji 
pa včasih otroke spremljajo 
že od prvega razreda naprej, 
ko pomagajo pri jutranjem 
varstvu.

Dragocena, ne draga šola

Podružnico OŠ Stražišče 
Podblica v letošnjem šol-
skem letu obiskujejo zgolj 
štirje učenci, dva v prvem 
in dva v drugem razredu. 
Letošnjima drugošolcema 
Naji in Maticu Vovku sta se 
v razredu pridružila še Bor 
Kordež in Tilen Viharnik. 
Skupaj z učiteljico Anico 
Kordež in kuharico Zinko 
Šolar delujejo kot družina. 
Zjutraj si vsi skupaj vzame-
jo čas, da posedijo ob čaju 
iz zdravilnih zelišč, ki jih 
sami naberejo in posušijo, 
na mizi ne smejo manjkati 

niti domači piškoti, se po-
smeje Anica Kordež. Nato 
se odpravijo v razred, kjer 
pouk poteka v kombinaci-
ji. »Ker je učencev malo, je 
delo z njimi lahko zelo indi-
vidualno, tako da vsak razvi-
je svoje sposobnosti, more-
bitne pomanjkljivosti pa od-
pravljamo sproti. Pridobijo 
tudi samozavest, saj mo-
rajo prav vsi sodelovati pri 
pouku, nihče se ne more 
skriti v množici,« poudar-
ja Anica Kordež in dodaja, 
da vsi postanejo dobri go-
vorci, ker velikokrat pride-
jo na vrsto pri ustnem izra-
žanju. Ker se učencem res-
nično lahko posveti, zadol-
žitve zelo hitro opravijo in 
si po malici lahko privošči-
jo še dvajsetminutni odmor 
za sproščeno igro. »To pot-
rebujejo kot hrano,« je ra-
zumevajoča Anica Kordež. 
Njihova največje bogastvo 
pa je zagotovo »učilnica«, 
ki jim jo nudi narava, do ka-
tere imajo le korak. Na šol-
skem vrtu, na katerem sami 
pridelujejo zelenjavo, lah-
ko neposredno spremlja-
jo menjavanje letnih časov.  

Šola po prepričanju Anice 
Kordež mladim pomaga oh-
ranjati korenine in gradi po-
vezanost s krajem. »Spom-
nim se, da so šolo v Podbli-
ci želeli zapreti že pred 37 
leti, ko sem sama prišla na 
Jamnik, a so krajani pripo-
mogli, da je ostala.« Števil-
ni imajo namreč pomisleke 
glede smiselnosti vzdrže-
vanja šole, v kateri je tako 
malo otrok. Anica Kordež 
to odločno zavrača. »Podru-
žnične šole so dragocene, 

ne drage.« Že zdaj se po nje-
nih besedah mladi odselju-
jejo, tako pa se mogoče vsaj 
kakšen odloči, da bo ostal 
doma. »Po drugi strani nih-
če ne pomisli, da je tudi od-
piranje dodatnih oddelkov 
na večjih šolah strošek, prav 
tako avtobusni prevoz za ot-
roke, ki se vozijo od daleč.« 
Seveda pa vse tudi ni ro-
žnato, priznava Anica Kor-
dež. »Skupinske igre so pri 
nas skorajda neizvedljive, 
prav tako je težko pripravi-
ti kakšno gledališko igro ali 
prireditev, če nam ne pri-
skočijo na pomoč nekdanji 
učenci.« Učenci so po nje-
nem mogoče tudi malce 
bolj »razvajeni«, saj jim ni-
koli ni treba čakati, da pri-
dejo na vrsto, takoj jim je na 
voljo za pomoč. Športne in 
dneve dejavnosti pa izvajajo 
skupaj s podružnično šolo 
v Besnici in matično šolo, 
tako da učenci že spozna-
jo svoje prihodnje sošolce. 
V Podblici namreč učenci 

obiskujejo zgolj tri razrede, 
potem pa šolanje nadaljuje-
jo v besniški šoli.

Veliko je prilagajanja

Povsem drugače poteka 
delo v podružnični šoli Cen-
ter, v kateri imajo v letoš-
njem šolskem letu po en od-
delek učencev na razredni in 
po dva oddelka na predmetni 
stopnji. Na razredni stopnji 
je skupaj 106 učencev, na 
predmetni pa 181, je pojasni-
la vodja šola Mirjam Bajželj, 
potem ko smo se skozi mno-
ga zaklenjena vrata prebili do 
zbornice. To je edini prostor, 
v katerega se lahko med od-
mori umaknejo učitelji, saj 
zaradi prostorske stiske ni-
majo svojih kabinetov. »Smo 
pa zato bolj povezani med 
sabo. V večjih šolah učitelji 
na razredni in predmetni sto-
pnji skorajda nimajo stikov, 
mi pa bogatimo drug dru-
gega s svojimi izkušnjami. 

Šola tako čisto drugače živi,« 
se nasmeje Mirjam Bajželj. 
Glede na veliko število otrok 
so že dvajset let nazaj razmi-
šljali, da bi postali samostojna 
šola. »Takrat smo že celo novo 
ime iskali. Sicer pa že zdaj za-
radi našega imena, Center, 
mnogi mislijo, da smo matič-
na šola.« Sodelovanje z ma-
tično šolo po besedah Mir-
jam Bajželj ta čas zahteva ve-
liko prilagajanja, saj med dru-
gim učitelji predmetne stop-
nje prehajajo z matične na nji-
hovo šolo, učitelji umetnosti 
in športa pa učijo celo na več 
podružnicah. Že samo sesta-
vljanje predmetnikov in urni-
kov je tako za matično šolo, ki 
jo skupaj s podružnicami obi-
skuje 1200 otrok, velik orga-
nizacijski zalogaj. »A z dob-
ro voljo je vse mogoče,« pou-
darja Mirjam Bajželj. Upe na 
samostojno šolo so že sko-
raj opustili, zdaj si želijo, da 
bi dočakali vsaj obljubljeno 
prenovo šole. 

Enak status, a povsem različni
Po podatkih ministrstva za izobraževanje, znanost in šport imamo na Gorenjskem tako najmanjšo kot največjo podružnično šolo. V podružnični šoli 
Podblica znanje nabirajo štirje učenci, v šolskih klopeh podružnice Center pri OŠ Simona Jenka Kranj pa sedi okrog tristo učencev.

Anica Kordež / Foto: Tina Dokl Mirjam Bajželj / Foto: Tina Dokl

Podružnično šolo v Podblici obiskujejo štirje  
otroci. / Foto: Tina Dokl

V posameznih razredih v podružnični šoli Center je od  
19 pa vse do 29 otrok. / Foto: Tina Dokl
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Od petka do petka

Simon Šubic

Dolenc se je predstavil

V ponedeljek se je v Predse-
dniški palači javno predsta-
vil kandidat za guvernerja 
Banke Slovenije Primož Do-
lenc, ki ga na to mesto pred-
laga predsednik države Bo-
rut Pahor. V primeru ime-
novanja v državnem zboru 
je napovedal, da bo zagota-
vljal stabilnost finančnega 
sistema in transparentno iz-
vajal ukrepe, ki jih je v praksi 
mogoče izpeljati. Med glav-
ne osebne in strateške cilje 
Banke Slovenije je uvrstil 
tudi pravočasno prepozna-
vanje makroekonomskih iz-
zivov, okrepljen nadzor ban-
čnega in finančnega siste-
ma, aktivno in prepoznavno 
vlogo v Evrosistemu, učin-
kovito delovanje Banke Slo-
venije ter večji ugled in zau-
panje javnosti. Banke v Slo-
veniji so po njegovem mne-
nju v dobri kondiciji, v sis-
temu pa ni velikih tveganj. 
Skrbi ga prihodnji poslovni 
model bank oz. t. i. prihod-
kovno tveganje. »Če bi bila 
(gospodarska) rast v prihod-
njih letih visoka, bi šli lah-
ko po poti pregrevanja,« je 
ocenil. Predsednik republi-
ke Borut Pahor je Dolenca, 
zdajšnjega viceguvernerja 
in namestnika guvernerja 
Banke Slovenije, za guver-
nerja centralne banke pred-
lagal, ker po njegovi oceni 

izpolnjuje visoke strokovne 
kriterije in bo lahko uspeš-
no, strokovno neoporečno, 
skrbno in neodvisno vodil 
Banko Slovenije. A Dolenc 
v državnem zboru (še) nima 
zagotovljenih 46 glasov pod-
pore. Obeta si jo lahko od 
SD, DeSUS, SNS in SMC, 
medtem ko mu podporo že 
vnaprej odrekajo v SDS, Le-
vici in SAB, v LMŠ in NSi pa 
se o njej še odločajo. 

Sporna izplačila na 
Filozofski fakulteti

V zadnjem tednu so v jav-
nosti odmevale ugotovitve 
notranje revizije na Filo-
zofski fakulteti v Ljublja-
ni, da so v minulem dese-
tletju nekaterim zaposle-
nim preko podjemnih po-
godb neupravičeno izplača-
li za okoli milijon evrov do-
datkov. Po mnenju novega 
dekana Filozofske fakultete 
Romana Kuharja naj bi bila 
sporna predvsem nakazila 
dekanom in prodekanom, 
ki naj bi si denar (do 1000 
evrov bruto mesečno za de-
kane in 500 evrov bruto za 
prodekane) izplačevali kot 
dodatek za funkcijo, čeprav 
je to plačilo vključevala že 
njihova plača. Na omenje-
no razkritje se je v sredo od-
zval tudi rektor ljubljanske 
univerze Igor Papič in po-
jasnil, da nekateri pritiska-
jo nanj, naj spornih izpla-
čil na Filozofski fakulteti ne 

razčiščujejo, čemur pa se ne 
namerava ukloniti. Napove-
dal je več ukrepov, s kateri-
mi bi preprečili nepravil-
nosti v prihodnje, odgovor-
nost za sporna izplačila pa 
bodo iskali potem, ko svoje 
delo opravijo organi prego-
na. Papič je takoj pozval de-
kane preostalih 25 fakultet, 
naj opravijo hiter pregled 
poslovanja in sporočijo, ali 
so se sporna izplačila doga-
jala tudi pri njih. Vsi so od-
govorili, da po njihovem naj-
boljšem vedenju tovrstnih 
praks ni bilo. Papič je tudi 
že sprejel odstop prorektori-
ce univerze Branke Kalenić 
Ramšak, ki je bila pred Ku-
harjem dekanica Filozofske 
fakultete. 

Pahor nagovoril svetovne 
voditelje

Na splošni razpravi sve-
tovnih voditeljev ob začet-
ku zasedanja 73. General-
ne skupščine Združenih na-
rodov v New Yorku je v to-
rek avditorij nagovoril tudi 
slovenski predsednik Bo-
rut Pahor. V govoru je izra-
zil trdno podporo Slovenije 
multilateralizmu, vladavi-
ni prava in človekovim pra-
vicam. »Nobena država ne 
bo imela koristi, če bo stre-
mela le k uveljavitvi svojih 
interesov,« je poudaril Pa-
hor in pozval države k utrdi-
tvi multilateralizma kot edi-
nega načina za zavarovanje 

miru in varnosti za prihod-
nje generacije. Po njegovem 
mnenju lahko le mednaro-
dni red na temelju pravil za-
gotavlja enakopravnost lju-
di in držav, ki morajo spo-
štovati mednarodno pravo, 
če želimo stabilnejšo, mir-
nejšo in pravičnejšo priho-
dnost. Pahor in zunanji mi-
nister Miro Cerar sta se ob 
robu splošne razprave v mi-
nulih dneh srečala z nekate-
rimi drugimi voditelji držav, 
predsednik republike se je 
na primer udeležil tudi spre-
jema ameriškega predsedni-
ka Donalda Trumpa za vod-
je delegacij. 

Prva sočasna presaditev 
obeh pljučnih kril

Iz Univerzitetnega klinič-
nega centra (UKC) Ljublja-
na so ta teden sporočili, da so 
pred kratkim prvič v Slove-
niji izvedli sočasno presadi-
tev obeh pljučnih kril. Zah-
teven poseg je bil prelomen 
po strokovni plati, obenem 
pa je pomenil začetek izva-
janja celotnega programa 
presaditev pljuč v kliničnem 
centru, so razložili. Vod-
ja centra za transplantacij-
sko dejavnost ljubljanskega 
UKC Ivan Kneževič je razlo-
žil, da so presaditve za slo-
venske bolnike opravljali na 
Dunaju, v UKC pa so skrbeli 
za obravnavo in pripravo na 
presaditev ter za zdravljenje 
in sledenje po presaditvi. 

Nova sporna izplačila
V reviziji na Filozofski fakulteti v Ljubljani so ugotovili, da so v minulem desetletju nekaterim 
zaposlenim preko podjemnih pogodb neupravičeno izplačali za okoli milijon evrov dodatkov.

Predstavitev kandidata za guvernerja Banke Slovenije 
Primoža Dolenca je bila že 25. javna predstavitev 
kandidatov predsednika republike za visoke funkcije. 

Predsednik Borut Pahor se je v New Yorku udeležil tudi 
tradicionalnega sprejema, ki ga je priredil predsednik 
Združenih držav Amerike Donald Trump s soprogo 
Melanio. / Foto: Official White House Photo

V ljubljanskem kliničnem centru so prvič doslej izvedli 
sočasno presaditev obeh pljučnih kril (slika je simbolična). 

Slovenci v zamejstvu (631)

Park spomina na Angelo Piskernik
Pretekli petek so na ob-

močju Kosez pri Ljublja-
ni, ob Poti spominov in to-
varištva, odprli Park Ange-
le Piskernik. Tako je sklenil 
ljubljanski mestni svet na 
seji 18. junija in tako tudi v 
Sloveniji z delom narave oh-
ranil spomin na znamenito 
koroško Slovenko, botani-
čarko in naravovarstvenico 
ter ravnateljico Prirodoslov-
nega muzeja dr. Angelo Pi-
skernik. Janez Stergar, pro-
fesor zgodovine in strokov-
ni svetnik Inštituta za na-
rodnostna vprašanja v Lju-
bljani, izvrsten poznavalec 
Koroške in koroških Sloven-
cev ter predsednik Kluba ko-
roških Slovencev v Ljublja-
ni, ima dr. Angelo Pisker-
nik za najpomembnejšo ko-
roško Slovenko v 20. stoletju 
in prvo z doktoratom znano-
sti, ki ni živela le za naravo 

in njeno ohranitev, ampak je 
bila pripravljena trpeti tudi 
za svoj narod. Od leta 1943 do 
konca vojne je bila skupaj z 
mnogimi koroškimi sloven-
skimi dekleti in ženami za-
prta v koncentracijskem ta-
borišču Ravensbrueck, zato 

je v izbiri lokacije parka z 
njenim imenom ob Poti spo-
minov in tovarištva tudi veli-
ko simbolike. Klub koroških 
Slovencev v Ljubljani in nje-
gov predsednik Janez Ster-
gar sta bila pobudnika za po-
imenovanje parka. Odprl ga 

je skupaj z ljubljanskim po-
džupanom arhitektom Jane-
zom Koželjem in županom 
občine Železna Kapla Fran-
cem Jožefom Smrtnikom. 

Dr. Angela Piskernik je 
bila kot zaprisežena varuhi-
nja med pobudniki za usta-
novitev Triglavskega na-
rodnega parka in za zašči-
to Krakovskega gozda, Ra-
kovega Škocjana in Roba-
novega kota. O njej govori 
knjiga o stotih najpomemb-
nejših ženskah v Srednji in 
Vzhodni Evropi, ki jo je leta 
2003 izdala Založba Wieser, 
o njej pa je leta 2012 Televi-
zija Slovenija posnela tudi 
film. Spomin nanjo je oh-
ranila tudi Železna Kapla. 
Maja leta 2015 so na trgu 
med cerkvijo in župniščem 
odkrili spominsko ploščo. 
Dr. Angela Piskernik, ki ima 
sorodnike tudi na slovenski 

strani, je bila rojena 27. av-
gusta 1886 v Lobniku pri Že-
lezni Kapli. Prirodoslovje je 
študirala na Dunaju, kjer je 
leta 1914 tudi doktorirala. 
Ker je bila zavedna Sloven-
ka, zanjo na Koroškem ni 
bilo službe in je morala zato 
s trebuhom za kruhom v Ju-
goslavijo. Po vojni je ostala v 
Jugoslaviji in je bila tudi di-
rektorica Prirodoslovnega 
muzeja v Ljubljani. Pisala je 
strokovne članke in knjige. 
Umrla je 23. decembra leta 
1967 v Ljubljani, stara 81 let. 

Drevi ob 19.30 bo v 
ljudski šoli na Suhi / 
Neuhausu pri Pliberku v 
Podjuni koroški deželni 
glavar dr. Peter Kaiser 
odprl tradicionalni 
Kulturni teden koroških 
Slovencev. Prireditve 
se bodo vrstile do 
ponedeljka, na njih pa 
sodelujejo slovenska in 
tudi nemška društva. 

Kapelski župan Franc Jožef Smrtnik, ljubljanski podžupan 
Janez Koželj in predsednik Kluba koroških Slovencev v 
Ljubljani Janez Strgar na odprtju parka / Foto: ORF Celovec

Jože Košnjek
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Slikoviti pogledi s Kranjskega
Italijanska beseda veduta 

pomeni pogled. Slovar slo-
venskega knjižnega jezika 
pojasni izraz veduta na nas-
lednji način: »mesto, pokra-
jina ali njun del, ki se vidi 
z določene točke« (SSKJ, 
Ljubljana 1994, str. 1497). 
V umetnostnozgodovinski 
terminologiji se izraz ve-
duta v širšem pomenu upo-
rablja za upodobitve naselij 
ali posamičnih arhitektur v 
različnih likovnih tehnikah, 
v ožjem smislu pa so z njim 
zajeta predvsem dela v gra-
fičnih tehnikah. 

Prve načrtno nastale upo-
dobitve gorenjskih kra-
jev so iz 17. stoletja. Kranj-
ski plemič in polihistor Ja-
nez Vajkard Valvasor je ob-
javil bakrorezne upodobitve 

kranjskih mest, trgov, gra-
dov in samostanov v To-
pografiji sodobne vojvodine 
Kranjske (1679) in 11. knji-
gi Slave vojvodine Kranjske 
(1689).

Vedutno slikarstvo je 
vrhunec doživelo v prvi po-
lovici 19. stoletja. Zaradi po-
rasta realističnih tendenc v 
likovni umetnosti in novih, 
cenejših tiskarskih tehnik 
(litografija, jeklorez) so bile 
krajinske in vedutne upodo-
bitve glede dokumentarnih 
podrobnosti natančnejše in 
zanesljivejše. Pomemben 
vpliv na vedutno slikarstvo 
so imeli romantično zani-
manje za naravne znameni-
tosti, preteklost in krajevne 
posebnosti domače dežele 
ter razvoj železnic in začetki 

turizma. Ni naključje, da je 
bil med gorenjskimi kraji v 
19. stoletju najbrž najpogo-
steje upodobljen Bled.

Založniki so izdajali al-
bume, posamezne liste in 
suite (serije vedut, izdela-
nih v enaki tehniki in enaki 
velikosti), ki so bile name-
njene meščanskemu občin-
stvu. Suite so večinoma po-
imenovali po njihovih zalo-
žnikih. Izhajale so v mapah 
oziroma snopičih s po ne-
kaj vedutami v skupni ovoj-
nici. Večina suit je bila na-
tisnjena v novi tehniki li-
tografije oziroma kamno-
tiska. Vedute so bile sprva 
ročno kolorirane, pozneje 
pa tonirane.

Wagnerjeva suita je po-
imenovana po risarju, 

topografu in založniku 
Jožefu Wagnerju (1803–
1861), ki je od leta 1836 
deloval v Celovcu. Izdal je 
dve zbirki vedut s Koroške-
ga in zbirko tridesetih ve-
dut s Kranjskega. Wagner 
je bil tudi avtor večine pred-
log in litograf. Listi s kranj-
skimi vedutami so izhaja-
li v mapah s po tremi listi 

od 1842 do 1848 pod naslo-
vom Malerische Ansichten 
aus Krain (Slikoviti pogle-
di s Kranjskega). Wagner-
jeva suita je v faksimilira-
ni izdaji izšla leta 1970. Iz-
bor Wagnerjevih vedut si je 
mogoče ogledati v prvi sobi 
stalne razstave Prelepa Go-
renjska v gradu Khislstein 
v Kranju.

Ena od dveh Wagnerjevih litografij Bleda

Ddr. Damir Globočnik
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Miha Naglič

Enajst evrov za en 'pir'

Enkrat pred mnogimi leti 
sem bil na Oktoberfestu 
tudi sam, a se spominjam 
le fragmentov. Zato se raje 
poslužim zapisa, ki sem ga 
našel na spletu in je bolj ak-
tualen. Zgodba Oktober-
festa se začenja leta 1810. 
»Šlo je za javno praznova-
nje poroke bavarskega kra-
lja Ludvika I. (dedka norega 
kralja Ludvika II.) z njegovo 
princesko Terezijo. Prazno-
vanje je potekalo na travni-
ku (nemško Wiese), zato se 
danes območje, kjer se od-
vija Oktoberfest, imenu-
je Theresienwiese. Ob pra-
znovanju obletnice poro-
ke so prireditvi dodali para-
do konj ... o pivu še nič ... in 
šele leta 1819 je parado ko-
njev nadomestila povorka 
pivovarjev. Pivo je še ved-
no, čudno pa je, da se Ok-
toberfest začne septembra. 
Tudi to so spremenili Ba-
varci sami. Poroka in prva 
praznovanja obletnice so se 
res dogajale oktobra, a ker 
vreme takrat že zna biti mu-
hasto in tudi hladno, so ter-
min preprosto prestavili na 
september. Pa imamo pra-
znik piva – Oktoberfest, ki 
se začne septembra (in res 
traja še nekaj dni v okto-
bru). / Tudi do sem je še vse 
v redu – zapleti se začnejo 
z vsebino in dogajanjem na 

Oktoberfestu. Prireditveni 
prostor je namreč razdeljen 
kot kakšno rimsko mesto 
na ulice pod pravim kotom, 
vmes pa so postavljene lese-
ne konstrukcije, ki jih ime-
nujejo šotori – 14 velikih 
in 20 manjših. Ti šotori so 
pravzaprav ogromne pivni-
ce šestih münchenskih pi-
vovarn, ki za priložnost Ok-
toberfesta zvarijo zelo moč-
no pivo z vsaj 6,5 % alkohola 
– v največji šotor gre hkrati 
10.000 ljudi. In mize v teh 
šotorih so skoraj tri tedne 
vseskozi zasedene. V šoto-
rih se posluša glasba, pije 
pivo in uživa bavarske spe-
cialitete, predvsem pečene-
ga piščanca (več kot pol mi-
lijona vsako leto), zraven pa 
še 143.000 parov klobas, 12 
pečenih volov, 48 pečenih 
telet ... In to je vse. / Kako 
do tega priti, pa je druga 
zgodba. Vstopnine v šotor 
ni, se pa v začetku vsakega 
leta prodajajo rezervacijski 
kuponi za kosilo ali večer-
jo, ki jih zmanjka običajno 
do marca vsako leto. Ti ku-
poni stanejo 39 €, zanje pa 
se dobi dva litrska vrčka piva 
(Mass) in pol pečenega pi-
ščanca. Morda se cena zdi 
pretirana, a če veste, da bo 
liter piva letos na Oktobefe-
stu stal od 10,70 do 11,50 € 
+ obvezna napitnina vsaj 10 
% ... ki je za brhke natakari-
ce več kot zaslužena; hkrati 
namreč lahko nesejo tudi 12 
vrčkov piva, pri čemer vsak 

tehta 2,3 kg. Piščanec pa je 
vseeno zelo drag! Cena piva 
se je od lani dvignila za 3,57 
%, utemeljujejo pa jo z viš-
jo ceno varovanja na prizo-
rišču. V šotor sicer lahko 
pridete tudi brez rezervaci-
je, a je potrebno priti na pri-
zorišče takoj zjutraj, ko se 
odpre. Če imate odveč oko-
li 300 €, pa še vedno lahko 
kupite rezervacijo pri lokal-
nih turističnih agencijah. 
Za vse ostale smrtnike so na 
razpolago pivski vrtovi pred 
vsakim šotorom ter stojnice 
s klobasami, le komolce bo 
treba uporabiti, če boste že-
leli priti do enega izmed se-
dem milijonov vrčkov piva, 
kolikor se jih bo predvido-
ma letos popilo. / Sedem 
do osem milijonov bo tudi 
obiskovalcev, ki pa – prese-
netljivo ali ne – v večini (70 
%) prihajajo z Bavarske, le 
15 % je tujejezičnih turistov 
…« (Vir: Janina iz Desetni-
ce, www.desetnica.si) Zad-
nji podatek zveni kot vabi-
lo, naj se te velike preizkuš-
nje za pivce in jedce udele-
žimo tudi nekdanji bavarski 
podaniki slovenskega jezi-
ka. Vas mika? 

Bo brexit »soft« ali 
»hard«?

»Neposredne posledice 
brexita bodo gotovo negativ-
ne, saj bo spremenil finanč-
ne razmere, ni dober za bri-
tansko gospodarstvo, in to 

bo vplivalo tudi na Evropo. 
Britansko gospodarstvo je 
pomemben del svetovnega 
gospodarstva. Morebitne 
koristi bi lahko prišle, če bo 
Združeno kraljestvo spre-
menilo svojo politiko tako, 
da bo izboljšalo konkurenč-
nost, industrijsko strategi-
jo in izkoristilo svoje pred-
nosti. Ne pozabimo, Zdru-
ženo kraljestvo je s svoji-
mi odličnimi univerzami 
verjetno akademsko vodil-
na država v Evropi, močno 
je na področju biofarmaci-
je, finančne industrije in so-
dobnih tehnologij. Nujno 
bo moralo spremeniti svojo 
politiko. Tega do zdaj še nis-
mo opazili, saj se država po-
sveča predvsem zapletenim 
izstopnim pogajanjem. Ni-
sem pretirano optimisti-
čen, toda načeloma bi lah-
ko imel brexit tudi pozitiv-
ne posledice. Žal so za zdaj 
zanesljive le negativne, ki se 
jim ne bo mogoče izogniti.« 
Tako trdi ameriški ekono-
mist Christian Ketels, gost 
Blejskega strateškega foru-
ma 2018.

Hvala Bogu kot ženski

»V Boga niti ne verjamem, 
ampak nocoj se Ji bom zah-
valila.« Tako se je Bogu kot 
ženski na letošnji podelitvi 
emmyjev zahvalila britan-
ska igralka Thandie Newton 
(1972). Zveni nenavadno, a 
prav nič bogokletno.

Bi šli na Oktoberfest?
Bavarska ni daleč od Gorenjske, stare so povezave obeh, zlasti v loškem gospostvu freisinških škofov. 
A tako intenzivnega popivanja, kakršno poteka na münchenskem Oktoberfestu, bi večina Gorenjcev po 
mojem ne zmogla …

Glavni vhod na Oktoberfest: za ene vrata v raj, za druge pot 
v »nečistovanje« … / Foto: Wikipedija

Evropska zastava na protestu proti brexitu v Londonu, 26. 
3. 2017. Je brexit za Britance res pravi izhod? / Foto: Wikipedija

Igralka Thandie Newton (desna) v seriji Westworld. Za to 
vlogo je dobila nagrado emmy in se zanjo zahvalila Bogu 
kot ženski: Njej. / Foto: Wikipedija
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Na Glasovi preji ga po nje-
govih vezeh z Gorenjsko in 
Gorenjci to pot nismo pose-
bej spraševali. Najdemo pa 
jih kar nekaj v njegovi knji-
gi. Tu posebej omenimo dve 
od Petričevih gorenjskih 
zgodb: ena se je zgodila na 
gradu Strmol, druga se je za-
čela v možnosti, da tri sosed-
nje države priredijo skupno 
zimsko olimpijado, sklenila 
pa v daljnem Seulu …

Tajni sestanek na 
Strmolu

Leta 1971 je Stane Kav-
čič na gradu Strmol skli-
cal sestanek, ki je še danes 
ovit v tančico skrivnosti, na 
njem pa naj bi ta »petelin, 
ki je prezgodaj pel«, predla-
gal celo »samorazpustitev« 
Zveze komunistov. Prebe-
rimo Petričevo pričevanje 
o tem dogodku. »Ker sem 
spadal v krog tistih, ki jim je 
Kavčič zaupal, sem bil med 
udeleženci tajnega sestan-
ka na Strmolu, kamor je po-
vabil Kavčič le kakih dvajset, 
morda tudi manj somišlje-
nikov. Od članov vlade, če 
se prav spomnim, le dr. Ho-
čevarja, Jožka Štruklja, Ja-
neza Kocijančiča, Borisa 
Vadnjala, dr. Mirka Bračiča 
in mene. Ali je bil med dru-
gimi tam tudi Milan Kučan, 
se ne spomnim, mislim, da 
ne. To je bilo, če se ne mo-
tim, konec leta 1971, vseka-
kor že proti koncu Kavčičeve 
vlade, ko je bil konflikt s Po-
pitovo, prevladujočo strujo v 
slovenski partiji, za katero je 
stal Kardelj in tudi Tito, že 
očitno dejstvo. Omenil sem 
Kučana in naj dodam, da je 
bil ta sprva, vsekakor vsaj 
do cestne afere, blizu Kavči-
ču in njegovi liberalni struji 
v partiji, podobno kot Stane 
Kranjc, Franček Mirtič, vod-
ja partije v Ljubljani, Tone 
Kropušek, predsednik sin-
dikatov, Živko Pregl, pred-
sednik Zveze socialistične 
mladine. Postopoma, z za-
ostrovanjem konflikta, pa 
se je Kučan začel od Kavči-
ča odmikati. Vsaj enkrat sva 
govorila o tem. V tem pogo-
voru se Kučan ni opredelil, 
jasno pa je povedal, da kon-
flikt znotraj političnega vod-
stva ne pelje nikamor, slabi 
pozicije Slovenije v Jugosla-
viji in ga je zato treba konča-
ti. Razumel sem ga že takrat, 

kot da se poslavlja od Kavči-
ča in njegove liberalne poli-
tike, predvsem zato, ker ta 
ni več imela možnosti za us-
peh, kar pa ne pomeni nuj-
no, da pri sebi ni ostal bli-
že liberalni struji kot Popi-
tu in njegovim trdorokcem 
ali 'vojakom revolucije', kot 
jih je v svojih spominih po-
srečeno imenoval Kavčič. 
Na tem sestanku na Strmo-
lu se je govorilo predvsem 
o tem, kako naprej. Spom-
nim se, da sva zlasti jaz in 
Janez Kocijančič opozarja-
la, da je problem, ker liberal-
na struja nima dovolj pod-
pore v centralnem komite-
ju Zveze komunistov Slo-
venije, kjer pa se bo nazad-
nje odločalo. In tako je tudi 
bilo kako leto zatem. Jese-
ni 1972 ni padla le Kavčiče-
va vlada, ampak je takrat vsa 
Jugoslavija zamudila prilož-
nost, da bi se otresla spon 
preživele komunistične ide-
ologije ter šla po poti demo-
kratizacije, spoštovanja člo-
vekovih pravic in tržnega go-
spodarstva. Obrnila se je na-
zaj, kar je latentno krizo pre-
živelega sistema samo stop-
njevalo. Kljub vsem Titovim 
'pismom', kljub partijskim 
plenumom in formalnim 
ustavnim spremembam 
leta 1974 je šla Jugoslavija in 
njen socializem proti lastne-
mu, žalostnemu, krvavemu 

koncu.« Dr. Petrič v svojem 
pisanju v nadaljevanju obu-
di še eno strmolsko zgodbo 
– tragedijo zakoncev Hri-
bar. Obema je skupna vple-
tenost tajne varnostne služ-
be KP (VOS in Udba), ki je 
graščaka Hribarja likvidirala 
fizično, liberalnega komuni-
sta Kavčiča pa »le« politično.

Olimpijada brez meja

Na spletni strani Olim-
pijskega komiteja Slovenije 
(OKS) beremo, da se je sre-
di junija 1999 na zasedanju 
Mednarodnega olimpijske-
ga komiteja (MOK) v Seu-
lu Slovenija skupaj z Itali-
jo in Avstrijo predstavlja-
la kot kandidatka za organi-
zacijo 20. zimskih olimpij-
skih iger (ZOI). Projekt Igre 
brez meja je dobil veliko po-
hval, a ne zadostne podpo-
re. Organizacija 20. ZOI 
2006 je bila zaupana itali-
janskemu Torinu. Zakaj? 
To ve najbolj razložiti prav 
dr. Petrič, ki je v organizacij-
skem odboru tega skupnega 
projekta zastopal Slovenijo. 
»Naša predstavitev projek-
ta skupne olimpijade v Seu-
lu je bila odlična. Čestitali so 
nam številni tudi iz delega-
cij drugih kandidatov, števil-
ni so tudi napovedovali, da 
bomo zmagali. Zvečer pred 
glasovanjem v MOK-u smo 

naredili pravo slovensko-ko-
roško-furlansko 'fešto'. De-
želni glavar Haider se je iz-
kazal kot dober plačnik in, 
kot pravimo, 'dober za druž-
bo'. Pridružil se nam je tudi 
Alberto Tomba, ki je bil si-
cer s torinsko delegacijo, a 
se je ta večer pred volitvami 
raje pridružil nam …« Zakaj 
kandidatura treh držav kljub 
vsemu ni bila uspešna? 
»Projekt izvedbe olimpijade 
je bil gotovo dobro priprav-
ljen glede vseh tekmovanj 
na Koroškem, v Furlaniji v 
Trbižu in okolici ter pri nas. 
Finančno bi bil seveda velik 
zalogaj, zlasti na Koroškem, 
a obvladljiv. To bi seveda 
ne bila olimpijada, kakršna 
je bila kasneje v Sočiju, a v 
športnem pogledu bi bila iz-
vedena brezhibno, tudi zara-
di izkušenj z izvedbo velikih 
zimskošportnih prireditev 
na vseh treh straneh. Po mo-
jem so bili trije glavni razlo-
gi za neuspeh. Najprej pojav 
kandidature Torina. S tem je 
skupna kandidatura ne le iz-
gubila podporo Italije, njene 
diplomacije in gospodarske 
moči, ampak tudi čar, da gre 
pravzaprav za skupno kandi-
daturo treh držav, pomemb-
nih v zimskih športih, in 
dveh 'velesil' – Avstrije in 
Italije – v zimskem turizmu. 
Drugi razlog je bil, da za ide-
jo skupne kandidature, ki 

edina omogoča, da tako ve-
liko prireditev lahko organi-
zirajo tudi majhne države, v 
MOK-u še ni bilo dovolj ra-
zumevanja. Gospodom v 
MOK-u gotovo bolj ustreza-
jo kandidature, kot je kandi-
datura Sočija, Torina ipd., 
za katerimi stojijo velike dr-
žave in predvsem veliki de-
narji in vse tiste ugodnos-
ti, še zlasti za člane MOK-
-a, ki iz tega izhajajo. Tret-
ji, čeprav manj pomemben 
razlog, pa je bila prehodnost 
preko meja treh držav – tak-
rat namreč še ni bilo Schen-
genskega sporazuma. Klub 
zagotovilom tudi naše vla-
de, da bo v primeru olimpi-
jade promet na mejah z Av-
strijo in Italijo popolnoma 
sproščen, je tudi meni ne-
kaj članov MOK-a omenilo, 
da utegne biti prav to pro-
blem …«

Imata tajni sestanek na 
Strmolu in poskus, da bi del 
»olimpijade brez meja« po-
tekal tudi na Gorenjskem, 
kaj skupnega? Imata. Sta 
poskusa, da bi rešili dva obe-
tavna projekta, ki bi, če bi ju 
uspešno pripeljali do konca, 
ugodno vplivala na širši ra-
zvoj dogodkov. Naj kot taka 
ostaneta vsaj v našem spo-
minu.

(Vir: Ernest Petrič, Spomini in 
spoznanja, Mohorjeva založba, 
Celovec, 2018, str. 61, 338–339.)

Gorenjski spomini in spoznanja 
Ernesta Petriča

Na 126. Glasovi preji je bil naš gost dr. Ernest Petrič. Svetovljan, doma iz Tržiča, živel je največ v Ljubljani in po svetu,  
zdaj živi na Bledu. Z Gorenjsko je bil povezan slej ko prej, navajamo nekaj njegovih gorenjskih spominov …

Gost 126. Glasove preje je bil dr. Ernest Petrič, diplomat, pravnik, politik, profesor in gorenjski rojak. / Foto: Gorazd Kavčič

»Jeseni 1972 
ni padla le 
Kavčičeva vlada, 
ampak je takrat 
vsa Jugoslavija 
zamudila 
priložnost, da 
bi se otresla 
spon preživele 
komunistične 
ideologije ter 
šla po poti 
demokratizacije, 
spoštovanja 
človekovih pravic 
in tržnega 
gospodarstva.«

Dr. Ernest 
Petrič
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Marjana Ahačič

Iztočnica za pogovor je 
bila Petričeva knjiga Spomi-
ni in spoznanja, ki jo je ce-
lovška Mohorjeva založba 
izdala v začetku poletja in v 
kateri je avtor opisal svojo 
razgibano poklicno pot. Poš-
teno in po lastnih spominih, 
kot je zatrdil, točno tako, kot 
je videl. 

Prvi veleposlanik 
samostojne Slovenije

Leta 1991 je postal prvi ve-
leposlanik, ki ga je imenova-
la Slovenija. Pravi, da je na to 
zelo ponosen. »Šel sem de-
lat v Washington; za Ame-
ričane, ki nas takrat še niso 
priznali, še nisem bil am-
basador, za Slovenijo pa že. 
Moj odhod v ZDA je bil po-
sebna avantura. Na pot sem 
se odpravil z jugoslovan-
skim potnim listom, sloven-
ski, čeprav sem ga imel s se-
boj, še ni veljal. Leteli smo iz 
Celovca. Ko smo se z druži-
no peljali čez mejo v Avstri-
jo, sem dal našemu cariniku 
svoj slovenski potni list in ga 
prosil, če mi vanj vtisne žig, 
za spomin,« se je spomnil 
tistih prelomnih časov.

Postali smo moderen 
narod

Na vprašanje Mihe Nagli-
ča, ali je v vseh letih službo-
vanja v tujini in vračanja do-
mov kljub ugledu, ki ga ima-
mo Slovenci v svetu, kdaj po-
mislil, da bi tako kot Cankar 
domovino imenoval dolina 
šentflorjanska, pa je zatrdil: 
»Slovenci smo postali mo-
deren narod. Nimamo več 
samo župnika in kakšnega 
advokata kot intelektualno 
elito. Imamo svetovno zna-
ne zdravnike, imamo fan-
tastične ekonomiste, profe-
sorje, znanstvenike, bankir-
je … smo narod v pravem po-
menu besede. Seveda, ima-
mo svoje tradicije in še kako 
pomembno je, da jih ohra-
njamo. A obenem smo del 
modernega sveta. Smo na-
cija v pravem pomenu be-
sede.«

Za marsikaj smo si sami 
krivi

»Ko sem predaval na uni-
verzi v Adis Abebi, sem 
kar naprej poslušal Afriča-
ne, kako so tarnali, da je za 
vse njihove težave kriv ko-
lonializem: za njihovo zao-
stalost, revščino in korup-
cijo … Res je kolonializem 

kriv za marsikaj, a predsta-
va, da je bila Afrika pred pri-
hodom belcev raj na Zem-
lji, je pač zgrešena. Pleme-
na so se med seboj pobijala, 
zasužnjevala drug drugega 
… Bolezen, lakota, popolna 
nepismenost, primitivizem 
… to je bila Afrika, kakršno 
so našli belci. Marsikaj grde-
ga so tam naredili, seveda, a 
vendarle je Afrika prav prek 
belcev postala del moderne-
ga, civiliziranega sveta. Zato 
sem prepričan, da tudi nas 
postavljanje na stališče, da 
so za vse krivi drugi, ne pelje 
daleč. Zavedati se moramo, 
da je največja pridobitev, ki 
jo imamo Slovenci, dejstvo, 
da je naša usoda v naših ro-
kah. Od nas je odvisno, kaj 
bomo iz te lepe domovine 
naredili in kaj bomo zapus-
tili svojim otrokom in vnu-
kom. Že v tistih bivših ča-
sih se nisem mogel strinjati 
s tistimi, ki so govorili, kako 
krasno bi bilo pri nas, če ne 
bi bilo Beograda. Tako tudi 
danes ne verjamem, da je 
za vse naše tegobe kriv Bru-
selj. Tam se prav gotovo ne 
ukvarjajo samo s Sloveni-
jo, tako pomembni jim pa 
tudi nismo … sami moramo 
skrbeti zase, z jasno predsta-
vo o tem, kaj hočemo. Za vo-
denje, upravljanje države pa 
moramo izbrati najboljše 
ljudi. Ni vseeno, kdo je žu-
pan, kdo je mestni svetnik. 
In ni vseeno, kdo je minister 
in kdo predsednik vlade.«

Svetovalec predsednika 
države

Da mu ni vseeno, doka-
zuje tudi s tem, da – formal-
no upokojenec – še vedno 

svetuje svojemu nekdanje-
mu študentu, zdaj predse-
dniku države Borutu Pahor-
ju. »Vas tudi kaj posluša?« je 
gosta vprašal Miha Naglič. 

»Gospod predsednik me 
včasih pokliče, vpraša, kaj 
mislim … Jaz mu odgovo-
rim, on pa včasih poslu-
ša, včasih ne. Imava krasen 
dogovor: res je, plačan ni-
sem nič, grem v Ljubljano, 
kadar mi ustreza, povem, 
kar mislim, in on ve, da bo 

naredil po svoje. Včasih bo 
upošteval, včasih pa ne.« Si-
cer pa Ernest Petrič pravi, 
da je predsednik Borut Pa-
hor dober človek, ki se tru-
di za to, da bi ljudi povezo-
val, če je le mogoče. »Vča-
sih mu nekateri celo zame-
rijo, da ne razdvaja, raje išče 
neki skupni imenovalec. Jaz 
pa mu dam prav. Zato, ker 
se zavedam, da smo vsi na 
istem čolnu te naše skupne 
države. Če je nekaj dobro, je 

dobro za vse. Če je slabo, je 
prav tako za vse slabo. Zelo 
me je vznemirilo govorje-
nje po volitvah v stilu: mi se 
pa z nekom sploh ne pogo-
varjamo. To moramo pre-
seči. Lahko se ne strinjamo, 
lahko se razidemo, lahko 
se ničesar ne dogovorimo, 
ampak da vnaprej rečem: z 
vami, gospod, se pa ne pogo-
varjam zato, ker ... to pa je ve-
lik korak nazaj. Skupaj smo, 
delimo to našo lepo državo, 
za vse mora biti mesto v njej 
in vsaj pogovarjati se mora-
mo, tudi če se nič ne more-
mo zmeniti.«

Svet se je po enajstem 
septembru spremenil 

Naglič je Petriča, takrat 
slovenskega veleposlanika 
pri Organizaciji združenih 
narodov, spomnil še na tra-
gični 11. september, dan, ko 
sta se v terorističnem napa-
du zrušili stolpnici svetov-
nega trgovinskega centra. 
»Sedel sem za svojo delov-
no mizo, ko sem opazil, da 
mimo mene, zelo nizko nad 
reko Hudson, leti letalo. Še 
zdaj se spomnim, da sem se 
v mislih spraševal, le zakaj 
leti tako nizko. Ko sem spet 
pogledal skozi okno in sem 
videl, da se iz ene od stolpnic 
vali dim. Ko je bil v plamenu 
drugi, sem vedel, da gre za 
teroristični napad. Telefoni-
ral sem našemu takratnemu 
ministru, nato pa še sopro-
gi, ki je imela prav tisto jutro 
namen s hčerino prijateljico 
obiskati WTC ... Dolgo je tra-
jalo, da se je New York posta-
vil na noge, ampak Amerika 
nikoli več ne bo takšna, kot 
je bila pred napadom. Pol-
na optimizma, dobre volje, 
kreativnosti … velik del ZDA 

je nekako zakrknil. Mislim, 
da se je takrat začela ta obr-
njenost Amerike navznot-
er, ki je zdaj na predsedni-
ško mesto pripeljalo gospo-
da Trumpa.«

Kam gre islam?

Na vprašanje, zakaj je is-
lamski radikalni svet tako 
jezen na Zahod, je Petrič, ki 
je del kariere preživel tudi 
kot svetovalec iraške vla-
de, ki ji je pomagal pri ra-
zvoju znanosti, odgovoril: 
»V Irak sem šel pod pokro-
viteljstvom Unesca, v času, 
ko je bil že nasilna država s 
Sadamom Huseinom na ob-
lasti. Zaznamovali so jo te-
ror, preganjanje šiitov, dis-
kriminacija drugače misle-
čih, zlasti Kurdov. A vendar-
le je bil sekularna država. 
Ženske, ki so bile zaposlene 
na ministrstvu, v službi niso 
bile pokrite ... A ko je bilo 
dela konec, so jih pred vrati 
čakali njihovi moški in takoj 
so si nadele rute. Takrat sem 
spoznal, da ima islam resne 
probleme. Del je povezan s 
težavo, ki jo imajo muslima-
ni z integracijo. Islam je ve-
lika religija, a danes tudi edi-
na velika vera, katere vodite-
lji vztrajajo, da je to edina 
prava vera in da je njihov bog 
edini pravi bog. Red na sve-
tu bo takrat, ko bo ves svet is-
lamski, verjamejo. Še vedno 
imajo v sebi tisti naboj, ki so 
ga nekoč imeli križarji, kon-
kvistadorji, ki so šli v Mehi-
ko, Peru … z namenom – po-
leg drugega, saj vemo, da so 
mislili tudi na zlato in dru-
ge dobrine – ampak vseka-
kor z namenom, da privede-
jo ''divjake'' k edinemu pra-
vemu bogu. Če ne s knjigo, 
pa z mečem. Islam je še na 
tej točki in zato je težaven. 
Znotraj njega sicer poteka 
boj med modernizmom in 
konservativnimi gledanji, ki 
za enkrat še absolutno pre-
vladujejo. Tristo let nazaj je 
bilo podobno v Evropi. Tak-
rat, ko je Evropa zakorakala 
v ero prosvetljenstva, svobo-
dnega duha – še malo pred 
tem so gorele grmade, na ka-
terih so sežigali brezverce, 
krivoverce, čudne ženske. V 
Afganistanu se še danes do-
gaja, da žensko, če je malo 
drugačna, kamenjajo. Po 
drugi strani pa poznam og-
romno krasnih ljudi na na 
visokih položajih, ki mo-
derno razmišljajo. Njihove 
žene hočejo živeti moder-
no. In nazadnje bo zmagal 
modernizem, tudi v islamu, 
prepričan sem.«

Naša usoda je v naših rokah
Glasovo prejo, pogovorni večer z dr. Ernestom Petričem, je tokrat gostila nova radovljiška knjižnica. Cenjen diplomat, pravnik, politik in profesor je s svojimi 
iskrivimi odgovori in drznimi komentarji dogajanj v družbi navdušil občinstvo v pogovoru, ki ga je prek brzic in ravnic novejše zgodovine in aktualnega 
dogajanja vodil publicist Miha Naglič.

V pogovoru z direktorico Gorenjskega glasa Marijo Volčjak, pokroviteljem dogodka 
radovljiškim županom Cirilom Globočnikom, direktorjem celovške Mohorjeve založbe 
Franzem Kelihom in Boženo Kolman Finžgar, direktorico Knjižnice A. T. Linharta Radovljica, 
pred začetkom 126. Glasove preje / Foto: Gorazd Kavčič

Z dr. Ernestom Petričem se je na 126. Glasovi preji pogovarjal publicist Miha Naglič. 
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»Prepričan sem, da nas postavljanje 
na stališče, da so za vse krivi drugi, 
ne pelje daleč. Zavedati se moramo, 
da je največja pridobitev, ki jo imamo 
Slovenci, dejstvo, da je naša usoda v 
naših rokah. Od nas je odvisno, kaj 
bomo iz te lepe domovine naredili in 
kaj bomo zapustili svojim otrokom in 
vnukom.«
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Dr. Drago Papler

V letih od 1953 do 1984 je 
vzgojil več generacij elektro-
inženirjev, tudi z Gorenjske-
ga, ki so se s svojim znanjem 
uveljavili v domovini in sve-
tu. Rad je zahajal na Gorenj-
sko, v Breznico pod Lubnik, 
kjer je imel počitniško hišo. 
Blizu sta mu bila slikarstvo, 
umetnost. Ustvarjal je z olj-
nimi barvami. Veliko je slikal 
krajine, najraje kar v naravi, 
ki ga je privlačila. Rad je igral 
citre, veselje do njih pa je po 
njegovem izhajalo iz genov, 
saj je bila njegova mama uči-
teljica tega instrumenta. 

Po maturi v Novem mes-
tu leta 1938 ga je že zanima-
la elektrika. Ta je bila vedno 
malo skrivnostna, prinaša-
la je novosti in ta ljubezen 
ga je pritegnila in vedno 
bolj vlekla v študij. Takrat 
se je reklo, da elektroinže-
nirji zelo težko dobijo služ-
bo, zato se je sprva vpisal na 
strojništvo in zelo kmalu, v 
drugem letu študija v Lju-
bljani, presedlal v elektro-
tehniško stroko. 

Vztrajnost krepi delo

Po vojni se je vrnil na štu-
dij in leta 1947 diplomiral 
iz varilnih transformator-
jev na takratnem Elektro 
oddelku Tehniške fakulte-
te v Ljubljani. Od vsega za-
četka je sodeloval z akade-
mikom prof. dr. Milanom 
Vidmarjem kot dolgoletni 
asistent in sodelavec. Dok-
torat tehniških znanosti 
je opravil leta 1953 na Slo-
venski akademiji znanosti 
in umetnosti na temo prin-
cipi in naravne moči. Leta 
1959 je bil izvoljen v na-
ziv docenta, po Vidmarje-
vi smrti leta 1962 pa je pos-
tal izredni profesor. V ob-
dobju 1964–1965 je bil de-
kan Fakultete za elektro-
tehniko, ki je v tem obdob-
ju dobila tudi novo zgrad-
bo. Leta 1967 je postal re-
dni profesor na Fakulte-
ti za elektrotehniko v Lju-
bljani. Bil je profesor za 
elektroenergetska omrež-
ja, prenos in razdeljevanje 
električne energije ter sta-
bilnost elektroenergetskih 

sistemov. Ukvarjal se je s 
prenosom električne ener-
gije po visokonapetostnih 
omrežjih, optimalnimi pa-
rametri elektroenergetske-
ga sistema. Od leta 1953 
do leta 1984 je veliko Go-
renjcev študiralo pri njem 
in dobilo bogata strokov-
na elektrotehniška znanja. 
Študentje so od svojega 
učitelja nehote povzeli ži-
vljenjski stil in pristop do 
reševanja problemov. Tre-
ba je delati, delati in vztra-
jati v delu; vztrajnost kre-
pi delo, je bil njegov moto.

Mednarodne povezave

Kot sodelavec Elektroin-
štituta Milan Vidmar je s to 
ustanovo sodeloval že vse 
od njegove ustanovitve leta 
1948. Ustvaril je vrsto po-
membnih strokovnih del. 
Preko Elektro inštituta Mi-
lan Vidmar iz Ljubljane 
je sodeloval z zagrebškim 
in beograjskim elektroin-
štitutom pri razvoju viši-
ne visokonapetostnega ni-
voja v celi Jugoslaviji. Po 

njegovih študijah se je ta-
kratni jugoslovanski elek-
troenergetski sistem vklju-
čil septembra 1974 prek 
Slovenije v zahodnoevrop-
ski elektroenergetski sis-
tem UCPTE prek regional-
ne skupine SUDEL alpskih 
držav Avstrije, Italije in 
Slovenije. 

Konferenca ob stoti 
obletnici rojstva dr. 
Plaperja

V spomin na stoto oble-
tnico rojstva prof. dr. Mar-
jana Plaperja so Slovensko 
združenje elektroenergeti-
kov CIGRE-CIRED, Elektro-
tehniška zveza Slovenije in 

Fakulteta za elektroenerge-
tiko v Ljubljani pripravili 19. 
septembra strokovno kon-
ferenco z naslovom Še več 
omrežja. Po predstavitvah 
razvojnih »čeri« pred sko-
raj petdesetimi leti in vklju-
čitve Slovenije pred 44 leti v 
evropsko sinhrono interko-
nekcijo UCPTE pod strokov-
nim vodstvom prof. dr. Pla-
perja so predstavili sedanje 
stanje in izzive v prihodno-
sti. Vključevanje slovenske 
energetike v zahodnoevrop-
ske povezave je bilo uspešno 
izvedeno v letih 1964–1974 
navkljub številnim težavam 
tistega časa, zahvaljujoč iz-
jemnim strokovnjakom, ki 
so vztrajno dokazovali pred-
nosti za elektroenergetski 
sistem in vse odjemalce ele-
ktrične energije. Tako je bila 
slovenska elektroenergetika 
združena z zahodno Evro-
po natanko trideset let pred 
vstopom Slovenije v EU leta 
2004. Zanesljiva oskrba z 
električno energijo s poveza-
vo na zahod je bistveno olaj-
šala procese osamosvajanja 
Slovenije. 

Slovenijo povezal z Evropo
Velik slovenski elektroenergetik zaslužni profesor dr. Marjan Plaper se je rodil pred stotimi leti. Po njegovih predlogih je bilo v Sloveniji zgrajeno 
visokonapetostno elektroenergetsko omrežje, ki se je že leta 1974 povezalo z zahodnoevropskimi elektroenergetskimi sistemi.

Dr. Marjan Plaper, raziskovalec prenosnih 
elektroenergetskih omrežij in nadaljevalec Vidmarjevega 
dela ter ljubitelj umetnosti / Foto: dr. Drago Papler

Jože Košnjek

Rad obiščem kraje, ki spo-
minjajo na prvo svetovno voj-
no. Zaradi spoštovanja do 
mož in fantov, ki so trpeli in 
umirali v strelskih jarkih. Še 
posebej pa zaradi očeta, ki je 
bil leta 1915 kot sedemnajstle-
tnik poklican v ta veliki spo-
pad. Na srečo ga je preživel. 
Še posebej me je vznemirja-
la cerkev Svetega Duha na 571 
metrov visoki Javorci nad pla-
nino Polog na Tolminskem. 
Do nje se iz Zatolmina vije 
osem kilometrov dolga str-
ma cesta nad koriti reke Tol-
minke, nad njo pa se na obeh 
straneh dviga veriga tolmin-
sko-bohinjskih gora Vodil in 
Mrzli vrh, Sleme in Rdeči rob. 
Sredi septembra se mi je ta 
želja uresničila. Arhitekti Ro-
bert Potokar, Špela Kuhar in 
Barbara Viki Šubic so me po-
vabili na Vurnikovo pot, kate-
re del je bil tudi obisk Javorce. 

Cerkev Svetega Duha je 
nekaj posebnega. Zgradi-
li so jo na vzvišenem mes-
tu, na osrednji lokaciji med 
okoliškimi vrhovi, in to v 
času, ko so le nekaj kilome-
trov stran z vso silovitostjo 
grmeli topovi. Med 1. mar-
cem in 1. novembrom leta 
1916 je pri gradnji prosto-
voljno sodelovalo okrog ti-
soč vojakov 3. gorske avstro-
-ogrske brigade. Med nji-
mi so bili tudi mojstri mno-
gih obrtniških znanj, od zi-
darjev, tesarjev, kamnose-
kov, mizarjev in kovačev do 
krovcev, pleskarjev in slikar-
jev, ki so se tako, prežeti z že-
ljo po miru in božji pomoči, 
vračali k svojemu osnovne-
mu poklicu. Prav vse so po-
storili na kraju samem. Za 
podnožje in kamniti zid so 
sami v bližnjih stenah lomili 
kamnite bloke in jih obliko-
vali. Prav tako so sami pose-
kali in poslikali les za cerkev, 

ki je popolnoma lesena. Z 
bojišča so prinesli material 
za svečnike. Prav neverjet-
no je, kaj zmore v težkih raz-
merah storiti človek, ki hre-
peni po preživetju, po domu, 
po miru … V cerkvi so moli-
li za srečno vrnitev s fronte 
in se zahvaljevali, če so ime-
li to srečo. V cerkvi so se tiho, 
v mislih poslavljali od svojih 
padlih tovarišev, ne glede, 
kateri veri so ti pripadali.  

Vojaki so tri mesece v 
hrastov in macesnov les, iz 
katerega so bili izdelani za-
boji za orožje in strelivo, vž-
igali imena svojih 'kamera-
dov', ki so umrli na okoliških 
vrhovih. Skupaj jih je 2808. 
Za vsakim od teh, napisa-
nih na ploščah, kot listi knji-
ge, nameščenih v cerkvi, je 
svoja zgodba, zgodba člove-
ka. Notranjost v osnovi trila-
dijske cerkve, ki jo je zasno-
val dunajski arhitekt, sli-
kar in predvsem scenograf, 

v času vojne pa nadporoč-
nik Remigius Geyling, vod-
ja del pa je bil Madžar Geta 
Jablonsky, je edinstven pri-
mer secesije na Sloven-
skem. Nad vhodom v cer-
kev se dviga zvonik s sončno 
uro, dvojnim grbom Avstro-
-Ogrske in napisom »Pax – 
Mir«. Na fasado so pritrje-
ne lesene plošče z grbi vseh 
avstro-ogrskih dežel. Not-
ranjost cerkve je fascinan-
tna, dekorativna z ornamen-
talno poslikavo, s prevladu-
jočo modro in zlato barvo v 
oltarnem prostoru, h kate-
remu se ozirata dva velika 
Geylingova angela. Na tleh 
pred oltarjem je mozaik z 
grbom monarhije in z da-
tumom 1. 11. 1916, ko je bila 
cerkev posvečena. »Moza-
ik ima lahko še drugo spo-
ročilo. Lahko je tudi napo-
ved konca monarhije. Le 16 
dni po posvetitvi cerkve je 
umrl cesar Franc Jožef,« je 

povedal arhitekt Robert Po-
tokar. Javorca ni le spome-
nik preteklosti, ampak tudi 
svarilo za nas in naše za-
namce. Na vhodnih vratih 

pa obiskovalca pozdravi in 
opomni napis: Ultra cineres 
hostium ira non superest ali 
Sovraštvo naj ne sega prek 
pepela umrlih!

Javorca, kraj miru  
in spomina
Slovenci na različne načine ohranjamo spomin na prvo svetovno vojno, ki se je končala pred stotimi 
leti. Tudi s cerkvami. Med najbolj impozantnimi, z največ duše in spomina, je cerkev na Javorci.

Spominska cerkev na Javorci je bila letos vpisana na 
seznam evropske kulturne dediščine.

Vojaki so v lesene plošče tri mesece vžigali imena padlih 
tovarišev, ne glede na to, katerega stanu, narodnosti ali 
veroizpovedi so bili. Med vpisanimi najdemo tudi Slovence. 
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Na Gorenjskem v deželi Kranjski

Ernest Ferdinand Weriand  
in Suvobor na Bledu

Na mestu, kjer stoji sedaj 
»Titova« Vila Bled je stal ne-
koč dvorec Suvobor. Zgradil 
ga je Ernest Ferdinand We-
riand, ki se je rodil 27. sep-
tembra 1827. Bil je tretji sin 
Aloisa Werianda iz slavne 
rodbine Windischgraetz, ki 
je sredi 19. stoletja pokupila 
na Slovenskem precej pose-
stev z gradovi.

Suvobor je bil kasnejša re-
zidenca kralja Aleksandra 
Karađorđevića. Dvorec je bil 
po ukazu kraljice Marije tik 
pred drugo svetovno vojno 
porušen, na mestu poruše-
nega dvorca pa so po vojni 
zgradili Vilo Bled. Dokonča-
na je bila leta 1946 in je bila v 
lasti nekdanje države SFRJ. 
Uporabljal jo je predsednik 
Tito kot svojo rezidenco ob 
obiskih na Bledu. 

Najbolj priljubljeni lju-
bljanski župan Ivan Hri-
bar  je želel dvorec Suvo-
bor odkupiti in ga v imenu 
slovenskega naroda poda-
riti kralju Aleksandru Ka-
rađorđeviću  za poroko. Za 
to je organiziral množično 
zbiranje denarja za »kron-
ski dar«. Ko je bil Hribar 
leta 1921 imenovan za po-
krajinskega namestnika 
za Slovenijo, so politični 
nasprotniki v njegovi pote-
zi videli način, da si prido-
bi kraljevo trajno naklonje-
nost. Obtožili so ga samop-
romocije. Ker so se unitari-
stični politiki bali, da bi dra-
go darilo lahko vplivalo na 
več samouprave za Sloven-
ce, nato pa tudi na porast fe-
deralističnih zahtev pri Hr-
vatih in na negodovanje nad 

razlikami pri Srbih, je kralj 
s svetovalci sklenil, da dvo-
rec kupi sam. Kupil ga je 1. 
avgusta 1922 za štiri mili-
jone dinarjev. Dvorec so v 
spomin na bitko na Koluba-
ri pod vrhom Suvobor prei-
menovali v Suvobor. 

Dvorec so prvič preuredili 
leta 1924. Drugo nadstropje 
je bilo namenjeno kralju z 
družino ter kraljevemu stri-
cu knezu Arsenu, prvo nad-
stropje kraljevi sestri prin-
cesi Jeleni in princu Pav-
lu ter visokim gostom, prit-
ličje pa visokim dvorjanom. 
Leta 1925 so ločeno od dvor-
ca zgradili novo dvorno ku-
hinjo, leta 1926 pa uredi-
li novo kopališče, ledenico 
in drvarnico. Na posestvu 
je bilo tudi peščeno teniško 
igrišče. 

Na posestvu nekdanje-
ga gradu Suvobor so še vila 
Mali gradec, znana kot vila 
Belvedere, delo arhitekta 
Jožeta Plečnika, pa tudi mo-
gočen stekleni rastlinjak, 
ki spominja na Plečniko-
vo delo, čeprav je delo arhi-
tekta Danila Fürsta. Zraven 
rastlinjaka je bila tudi ku-
rilnica z visokim opečna-
tim dimnikom, skritim na 
griču. V velikem parku so 
še temelji za ostale objekte 
in vile, ki so jih namerava-
li Karađorđevićevi zgraditi 
za svojo družino. V načrtu 
sta bili še dve manjši vili, 

ki so ju nameravali zgradi-
ti tik pred vojno. Leta 1941 
je bila dokončana le ena na 
koncu posestva. Ima svoj 
izhod skozi obzidje Vile 
Bled. Na ozemlju Vile Bled 
so bili tudi podzemni rovi, 
ki naj bi bili speljani med 
objekti. Vilo Mali gradec je 
začel graditi kralj Aleksan-
der, saj se je s svojo družino 
želel preseliti na Bled. Za-
radi vojne in njegove smrti 
ni bila dokončana. Dokon-
čani so bili le trije tride-
setmetrski kamniti stebri, 
na katerih danes stoji vila 
Belvedere.

Zanimivi Gorenjci tedna iz dežele Kranjske:
   V Križah pri Tržiču se je 25. 9. 1865 rodil skladatelj 

in organist Ignacij Hladnik. Bil je eden najboljših 
orgelskih virtuozov v Sloveniji in je večino svojih 
del posvetil temu glasbilu.

   V Tržiču se je 27. 9. 1895 rodil podjetnik Kozma 
Ahačič. 

   V Kamniku se je 28. 9. 1679 rodil skladatelj Miha-
el Omerza. 

   V Kovorju pri Tržiču se je 28. 9. 1902 rodil prvi 
slovenski metropolit dr. Jožef Pogačnik.

Peter Colnar

Milena Miklavčič

To so bili težki časi. Teta se 
je preživljala s tem, kar je pri-
delala na nekaj zemlje, ki se 
je razprostirala okoli hiše. V 
hlevu sta imela kravo, nekaj 
koz, in če je imela sreča mla-
de, sta zredila tudi prašiča. 
Denarja je bilo komaj kaj. Ja-
nezova mama je sicer oblju-
bila, da ga bo redno pošiljala 
za sina, a se to ni zgodilo. Le 
sem in tja je na njun naslov 
priromala kakšna marka, pa 
še to je teta shranila za hude 
čase. Pozimi je pletla, veza-
la prte, kvačkala, včasih tudi 
kaj zašila. Žal je bilo plačilo za 
mukotrpno delo, ki se je zav-
leklo pozno v noč, zelo slabo 
plačano. Janez se spominja, 
da je znala pri kuhanju čara-
ti. Iz nič je pripravila zajtrk in 
potem tudi kosilo in večerjo. 

»Še sreča, da je ostalo v kle-
ti nekaj repe!« ga je potolaži-
la, ko sta že tretji dan zapored 
jedla eno in isto. Šolska kuha-
rica je, kot da bi slutila, kaj se 
pri njima dogaja, Janezu po-
gosto stisnila v roko kruh ali 
pa ljubljansko salamo, ki je 
ostala od malice, včasih je do-
dala tudi nepojedene ''šnit-
ke'', namazane z marmelado 
ali pašteto. Ko je doma odprl 
torbo, so teti prišle solze v oči: 
»Kakšna sreča! Še so dobri 
ljudje na svetu!« je vzkliknila 
in fanta stisnila k sebi.

Takole se je spominja Ja-
nez: »Bila je manjše rasti, na 
glavi je nosila ruto, okoli pasu 
pa je imela privezane pred-
pasnike. Imela je prav po-
seben vonj, morda zato, ker 
sva se umivala le čez poletje. 
Ko me ni bilo doma, je nesla 
škaf s toplo vodo za hišo. Ve-
dela je, da je ne bo nihče gle-
dal, saj se je že nekaj metrov 
od hiše razprostiralo nepre-
hodno goščavje. Vsak drugi 
dan, ko sem prišel iz šole, je 
škaf z vodo čakal tudi name. 
Preoblačila sva se enkrat te-
densko. Pa bi se večkrat, a kaj, 
ko nisva imela več kot toliko 
oblačil. Ne le zase, tudi zame 
je v omari hranila nekaj lepih 
kosov spodnjega perila ''za k 
zdravniku'' ali pa ''če se slu-
čajno kaj zgodi''. Ne vem, ali 
je resnična, a po vasi je kroži-
la anekdota. Ljudje so govo-
rili, da je šla teta enkrat sam-
krat k zdravniku. Pozabili so 
že, kaj točno ji je bilo. Zdrav-
nik je od nje zahteval, naj mu 
naslednjič prinese v dveh lo-
čenih posodah blato in vodo. 
Uboga teta, le kje bi dobila dve 
takšni posodi, ki bi ju mora-
la potem vreči stran! Ko se je 
čez teden dni ponovno oglasi-
la v ambulanti, je pred sestro 
slekla spodnje hlače in ji rek-
la: ''Vse, kar ste zahtevali od 
mene, boste našli na njih!''

Mamo sem sprva zelo po-
grešal. Bil sem nezakonski 

otrok, živela sva v eni sobici, v 
kateri ni bilo ne peči ne vode 
ne stranišča. Bila sva neneh-
no skupaj, še spala sva v eni 
postelji, ker dveh nisva ime-
la. Pogosto me je sicer tep-
la, a sem bil vseeno neizmer-
no srečen, ko se je pojavila na 
pragu. Druge ženske so se 
vrnile iz službe ob dveh, ona 
nikoli. Zmeraj je mudila. Ne-
nehno sem bil lačen, in če ne 
bi bilo te ali one sosede, ki se 
me je usmilila, bi lahko shi-
ral. Menda sem toliko časa 
mencal na dvorišču in s po-
željivimi očmi strmel v ku-
hinjsko okno, za katerimi se 
je jedlo, da so se me že mora-
li usmiliti. Zakaj točno se je 
mama odločila, da me pusti 
pri teti in odide v Nemčijo, ne 
vem. Vem le, da sem se je ob 
odhodu na vso moč oklepal in 
neutolažljivo jokal. Ljudje so 
sicer govorili, da se je kasne-
je v Slovenijo pogosto vrača-
la, a jim nisem verjel. Bil sem 
trdno prepričan, da bi naju s 
teto obiskala, če bi bilo to res. 
Podobno kot sem bil navezan 
na mamo, sem se potem na-
vezal na teto. Le da mi je ona 
ljubezen tudi vračala. Četudi 
je bila bolj robate sorte, me je 
znala objeti, potolažiti, in če 
je le mogla, mi je skuhala kaj 
dobrega. Nekoč sem se pri se-
kanju drv udaril po sredincu 
in delček tega z nohtom vred 
je obležal v travi. 

''Bodi srečen, da nisi odse-
kal dlani. Takrat bi se pa res 
lahko žrl!'' me je potolažila.

Sredi hude zime, bil sem 
v šestem razredu, sem čis-
to nepričakovano zbolel. 
Moral sem ostati doma. To 
je bil zame hud udarec, saj 
sem zelo rad hodil v šolo. 
''Kakšna sreča!'' je vzklikni-
la teta, ko mi je v posteljo pri-
nesla vroč žajbljev čaj. ''Ves 
dan boš lahko poležaval, gle-
dal sneg, ki naletava, in bral 
knjige!'' Pravi prisilila me je, 
da sem se od srca zasmejal! 

Pogosto so ji prinesli kak-
šen star, volnen pulover z že-
ljo, naj splete novega. Ure in 
ure sva sedela ob peči in podi-
rala puloverje, vrstico za vrsti-
co. Vmes sva delala vozličke, 
kajti niti centimetra volne ni 
nikoli vrgla stran. Da se ne bi 
dolgočasila oziroma da ne bi 
prehitro postala zaspana, mi 
je pripovedovala o starih ča-
sih. Tudi ona je bila nezakon-
ski otrok. Žena kmeta, s ka-
terim je njena mama zanosi-
la, je bila dobrega srca. Ko je 
rodila, jo je obdržala na kme-
tiji, na voljo pa ji je dala sta-
ro kajžo, ki je komaj še stala 
skupaj. A jo je podjetna in de-
lovna ženska toliko obnovila, 
da se je dalo v njej prav prijet-
no živeti. Ko je umrla, je hišo 
nasledila teta. Tudi ona je os-
tala na taisti kmetiji za deklo. 
Potem pa je prišla druga 

svetovna vojna. Ljudski glas 
je resnico odnesel s seboj v 
grob – tudi teta mi ni nikoli 
povedala podrobnosti – neke 
noči je mogočna kmečka hiša 
do tal pogorela, gospodarja so 
vrgli v ogenj, ženske pa so od-
peljali s seboj in živa duša jih 
ni nikoli več videla. Na vasi so 
govorili, da se je družini maš-
čeval eden od užaljenih hlap-
cev. Zakaj točno, o tem pa je 
krožilo več razlag. Pijani voja-
ki so sneli vrata s tečajev tudi 
pri teti, a se je potuhnila v pro-
storu pod lesenimi deskami 
v kamri, ki je bil skrit tujim 
očem. Kdo ve, kaj bi naredili 
z njo, saj je tisti hlapec zame-
ril tudi njej, ker ga ni marala.

Vseeno pa teta je vsem to-
lovajem odpustila. Verjela 
je, da bo vest tista, ki jih bo 
kaznovala. ''Mar ni dovolj 
velika sreča, da sem ostala 
živa?'' je včasih odgovorila, 
ko so kakšni mimoidoči dre-
zali vanjo. 

Ko sem prišel od vojakov, 
sem bil v dilemi: naj grem 
delat ali študirati. Lahko bi 
dobil štipendijo, ker sem bil 
vseskozi odličnjak. A mi srce 
ni dalo, da bi pustil samo 
teto, ki je postala zelo boleh-
na in malo izgubljena. Dobil 
sem si kar dobro službo in 
čez nekaj let so mi omogo-
čili, da sem dokončal želeni 
študij kar ob delu. Zelo sem 
jim hvaležen za to. 

Samo enkrat samkrat se 
teta ni sklicevala na srečo. 
Spoznal sem neko dekle, ki 
mi je bilo zelo všeč. Po ne-
kaj tednih znanstva sem jo 
pripeljal pokazat teti. Bila 
je sicer zelo prijazna z njo, 
a ko je odšla, me je prijela za 
roko in dejala: ''Pusti jo, Ja-
nez, nima srca!'' Bilo mi je 
kar malo hudo, a sem jo vse-
eno ubogal. Šele dosti kasne-
je sem spoznal, da je imela 
teta prav. To dekle se je pri-
možilo v neko drugo hišo na 
vasi. S seboj je prineslo raz-
dor in hud špetir. 

Ravno sem praznoval 26 
rojstni dan, ko je teta oble-
žala. Nemočno je iztegova-
la roke k meni ter me z očmi 
prosila, naj ji pomagam. 
Podprl sem jo z blazinami, 
da ji je udobneje. ''Še veš ne, 
kakšno srečo sem imela, da 
si nekoč ostal pri meni!'' je 
dejala. Tisto noč je potem 
umrla in še danes žalujem 
za njo. Mama je, kako zani-
mivo, prišla na tetin pogreb. 
Ko mi je dala roko, nisem ču-
til ničesar. Pred menoj je sta-
la tujka, sicer zelo nališpana 
– a tujka.«

Janez se je tetinega pozi-
tivnega pogleda na svet ne-
preklicno ''nalezel'' in še 
dandanašnji zna najti v vsa-
ki še tako slabi stvari kakšen 
droben kanček sreče. 

(Konec)

Sreča 

Odraščanje nekega zapuščenega fanta
Janezova mama (bil je nezakonski otrok) je leta 1968 odšla v Nemčijo s trebuhom za kruhom. K sebi ga je vzela teta, ki pa je imela zanimiv pogled na svet. Ko se je po maminem odhodu 
jokal, mu je rekla: »Še sreča, da ni umrla. Tako jo boš vsaj še kdaj videl.«
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Razgledi

Vaš razgled

Miha Naglič

Cankar: »Nikoli nisem 
prav lahko pisal; v teh zad-
njih časih pa mi je vsak sta-
vek, ki ga napišem, skoraj te-
lesna muka. Niso le neprije-
tne in žalostne zunanje stva-
ri, ki mi vežejo trudno roko 
in tišče misel k tlom. Res je 
najbrž, da bi mi tekla bese-
da glajše in veselejše, če bi 
... če bi bilo vsaj malo sonca, 
če bi vsaj enkrat lahko dih-
nil iz polnih, osvobojenih 
prsi, vsaj enkrat lahko pogle-
dal predse in nase brez stra-
hu, z nezastrtim očesom. Ali 
vendar to ni poglavitno; in saj 
nisem edini med nami, ki bi 
potožil, če bi ga ne bilo sram. 
Vse nekaj drugega, globlje-
ga, silno bolestnejšega je, 
kar je storilo, da je moja go-
vorica podobna plahemu, 

komaj razumljivemu jeclja-
nju, da moja misel, names-
to da bi svetla švignila pro-
ti nebu, prhuta nestalno, 
ne ve kam in ne more nika-
mor.« / Janko Kos: »Pojem 
'sanje' v teh besedilih večidel 
nima pomena pravih, v spa-
nju porojenih sanj iz nezave-
dnega, kot jih je v Cankarje-
vem času razlagal Sigmund 
Freud, umetniško pa prika-
zoval mlajši sodobnik Franz 
Kafka. Sanje so v teh črticah 
beseda za poetično domišlji-
jo človeka, ki iz budnega sta-
nja prehaja v 'sanjske' podo-
be, da bi v njih utelesil svoje 
strahove, grozo smrti in bre-
me krivde, pa tudi željo, da bi 
sebe in svet okoli sebe odre-
šil za srečnost v življenju, ki 
je mladost in ljubezen. Da bi 
se ta želja izpolnila, se mora 
nazadnje zateči ne samo k 

materi, ki ga je rodila in se 
zanj žrtvovala, in k domovini, 
ki ji je s svojim pisateljstvom 
tako ali drugače služil, am-
pak še k Bogu, ki naj želji po-
deli končni smisel, opraviče-
nje in veljavo. S tem se v Po-
dobah iz sanj Cankarjeva du-
hovna in umetniška pot do-
končno sklene.« (Str. 5 in 211)

Prvi od gornjih navedkov 
je Cankarjev prvi odstavek 
Podob iz sanj (prvič izšle 
1917), drugi je iz spremne 
besede Janka Kosa. Še eno 
spremno besedo je prispe-
val Milček Komelj in v njej 
komentiral v tej knjigi natis-
njene ilustracije Janeza Ber-
nika. Na razstavi Ivan Can-
kar in Evropa, ki je še na 

ogled v Cankarjevem domu, 
komparativist Kos primer-
ja Podobe iz sanj z zgodba-
mi Franza Kafke, objavljeni-
mi v letih med 1912 in 1920. 
»Skupen jima je pripoved-
ni nadrealizem nestvarnih 
stanj in sanjskih prividov, 
pri Kafki z ožjim pomenom 
individualne usode v mo-
derni družbi, pri Cankarju 
na ozadju svetovne vojne, 
življenja in smrti ne samo 
posameznika, ampak širše 
skupnosti z željo po moral-
nem očiščenju in odrešitvi.« 
Kakorkoli že: ponovno bra-
nje Cankarjevih Podob iz 
sanj potrjuje spoznanje, da 
se je pisatelj Cankar poslovil 
od življenja v velikem slogu.

Nove knjige (453)

Cankarjeve Podobe iz sanj

Ivan Cankar, Podobe iz sanj, ilustracije Janez Bernik, 
Beletrina, Ljubljana, 2018, 252 strani

Alenka Bole Vrabec

Marsikdo, ki sliši ime Ro-
land Gaross, ime slavnega 
teniškega stadiona v Pari-
zu, pomisli, da so ga poime-
novali po kakšnem slovitem 
tenisaču z začetka 20. stole-
tja. Čeprav Garros ni bil te-
niški igralec, je bil sijajen 
športnik, leta 1906 celo ko-
lesarski prvak Francije, vsa 
njegova bit pa je bila vtkana 
v letalstvo. Nekateri ga ima-
jo celo za prvega bojnega pi-
lota. 

Bil je 6. september 1888, 
ko je v mestu Saint Denis na 
Reunionu, francoskem oto-
ku v Indijskem oceanu, pri-
šel na svet fantiček, za kate-
rega je bilo resnično domo-
vanje – nebo. Oče je imel 

odvetniško pisarno v Sai-
gonu, družina je bila pre-
možna. Ko se je mali Ro-
land podal na izobraževa-
nje v Pariz, je ladja iz Saigo-
na v Marseille plula dva me-
seca. V šoli je blestel. Ko je 
z odliko končal elitno Viso-
ko trgovsko šolo, so bili leta 
1910 za njim že številni po-
leti. Bil je izredno samosto-
jen in odgovoren človek. 
Zmagal je na številnih letal-
skih tekmovanjih in posta-
jal legenda. Zaslovel s pole-
toma Pariz–Madrid in Pa-
riz–Rim. Podiral je rekorde, 
1913 je prvi preletel Sredo-
zemlje iz Francije v Tunis, 
iz Frejusa v Bizerto. »Pre-
letel sem Vezuv z mislijo, 
da sem edini človek, ki ga je 
videl iz višin,« so bile nje-
gove besede. Kljub nekate-
rim tehničnim težavam je 
tvegal in porabil za let se-
dem ur in 53 minut. Med 
sodobniki je poletel najviše 
– 4250 metrov.

Ob začetku prve svetov-
ne vojne se je javil v eska-
dro francoskega vojnega le-
talstva. Poleg pilota je bil te-
daj v letalu še strelec, ki je 
z lahko strojnico meril na 
sovražno letalo, a le redko 
kdaj zadel. Gaross je botro-
val novi iznajdbi, kako stroj-
nično cev varno namestiti 
skozi ustje propelerja. Prve-
ga aprila 1915 je bilo novo 
orožje nameščeno. Garros 
je sestrelil nekaj nemških 
letal. Dne 18. aprila pa je 
napeljavo za bencin v njego-
vem letalu preluknjal sov-
ražni strel in zasilno je pri-
stal na tujem ozemlju. Uje-
li so ga in tri leta je bil vojni 
ujetnik blizu Magdeburga. 

Nato je še z dvema tovariše-
ma skrivaj pobegnil čez Bel-
gijo v Francijo. Vrnil se je v 
svojo eskadro in se zavihtel 
v letalo, ki ga imajo za prve-
ga lovca. A 5. oktobra 1918, 
dan pred tridesetim roj-
stnim dnem, je bil Ronald 
Gaross sestreljen blizu Vo-
uziersa. Častnik častne legi-
je je zgorel v svojem ljublje-
nem letalu. Skoraj deset let 
po smrti so leta 1927 novi 
pariški teniški stadion poi-
menovali po njem.

Čebulne pogačice

Za 1 pekač za mafine pot-
rebujemo: 1 zavitek listnate-
ga testa, 5 velikih čebul, 150 g 
slanine, 3 jajca, 125 ml smeta-
ne, sol, poper, muškatni oreš-
ček.

Listnato testo razvaljamo 
in izrežemo 12 krogov, ki so 
nekaj večji od premera vdol-
bine na pekaču. Vdolbine 
namastimo in obložimo s 
testenimi krogi.

Čebulo zrežemo na listi-
če, slanino na kocke. Slani-
no popečemo v ponvi in pri-
mešamo čebulo. Pražimo 
in mešamo 10 minut. Jajca 
in smetano rahlo stepemo. 
Solimo, popramo in doda-
mo ščep muškatnega orešč-
ka. Mešanico čebule in sla-
nine nadevamo na testo, ra-
hlo oblijemo z jajčno smeta-
no in pazimo, da ne pokap-
ljamo pekača. Testeni rob 
zapognemo navznoter in 
pogačice pečemo v pečici, 
ogreti na 180 stopinj, 25–30 
minut.

Ponudimo s kozarcem no-
vega vina.

Pa dober tek! 

Drzni orel

mizica,
pogrni se

Tradicionalni Triglav tek v protokolarnem parku Brdo vedno privabi množico tekaških 
navdušencev vseh generacij, od rekreativcev do vrhunskih športnikov, ambasadorjev že 
sedmega teka, ki je tudi tokrat potekal z dobrodelno noto. Bolj kot končni čas je bilo za 
večino v ospredju sproščeno druženje s prijatelji in družinskimi člani, za simpatično Klaro 
pa je bil to zadnji samski krog. Na maratonski tek v dvoje, ki je sedaj pred njo, je izvrstno 
pripravljena – naj ji sedmica letošnjega teka prinese srečo. S. L. / Foto: Gorazd Kavčič

V Kranju se v kratkem obeta gradnja parkirišč pod Slovenskim trgom, še prej pa bo treba 
obnoviti nekaj mostov. Med njimi je tudi most na zahodni obvoznici pri Supernovi. Po 
napovedih bo obnova trajala skoraj pol leta, saj so očitno pod starim asfaltom našli tudi 
dragocen zaklad, ki so si ga pred dnevi ogledali različni strokovnjaki. V. S. / Foto: Gorazd Kavčič



Alenka Brun

P
omembnejši je poda-
tek, da se je vreme pri 
prvi skupini kisalo, a 
zdržalo, medtem ko 
je druga skupina na 

najvišji točki proge lahko opa-
zovala, kako se je okolica kopa-
la v soncu. 

Proga, imenovana Berni-
na Express, je uvrščena na 
seznam Unescove svetovne 
dediščine. 

Kot smo že omenili, smo 
izletniki Gorenjskega glasa 
na vlak sedli v St. Moritzu v 
kantonu Graubünden v Švi-
ci, izstopili pa v mestu Tira-
no v pokrajini Sondrio v Ita-
liji – ravno obratno pa druga 
skupina. 

Proga je edinstvena: poleg 
tega, da ponuja izjemne raz-
glede na neokrnjeno alpsko 
naravo, vlak pelje skozi šte-
vilne predore, še več je mos-
tov, zanimiva sta na eni strani 
vzpon, na drugi spust. Zape-
ljali smo se tudi čez gorski 
prelaz Bernina. Najvišjo toč-
ko doseže proga na posta-
ji Ospizio Bernina na višini 
2253 metrov blizu vrha Piz 

Bernina, ki je s 4049 metri 
najvišja gora Vzhodnih Alp 
in tudi najvišji vrh v Retijskih 
Alpah. Berninsko železnico 
kot tako uvrščajo med najst-
rmejše železnice na celini, z 
naklonom do sedem odsto-
tkov pa je ena najstrmejših 
adhezijskih železnic na sve-
tu. Morda so tisti, ki so se pri-
peljali iz smeri St. Moritza, 
bolj zaznali še eno zanimi-
vost proge: preden so dosegli 

svojo končno postajo v Tira-
nu, ko vlak nadaljuje spust, 
jih je namreč čakal še spiralni 
viadukt Brusio. Viadukt velja 
za zelo spektakularno grad-
njo na liniji Bernina.

Tisti, ki smo se peljali v 
obratni smeri in smo izstopili 
v St. Moritzu, smo po ogledu 
turističnega mondenega sre-
dišča, katerega sloves vsi dob-
ro poznamo, ponovno sed-
li na avtobus in nadaljevali 

pot proti mestu Chur, ki je 
najstarejše švicarsko mes-
to in sedež kantona Grau-
bünden. Sprehodili smo se 
po starem mestnem jedru, 
mimo mogočne romanske 
katedrale, cerkve sv. Marti-
na in številnih meščanskih 
stavb. Kdor je želel, si je pri-
voščil tudi kavo. Pogovor je 
mimogrede nanesel na ceno 
kave v St. Moritzu. Res je pra-
vzaprav neke vrste poseben 

Spektakularen način prečkanja Alp: Bernina Express (2)

SLIKOVITA GORSKA ŽELEZNICA
Izletniki iz prve »runde« smo se srečali z Berninsko železnico v italijanskem mestu Tirano ter se  
z vlakom odpeljali do švicarskega St. Moritza, medtem ko je druga skupina svoje popotovanje v udobju 
panoramskih vagonov vlaka Bernina Express začela v St. Moritzu in izstopila v Tiranu.

Prelaz Bernina / Foto: Jana Triller

Na prelazu Bernina leži akumulacijsko jezero Lago Bianco 
oziroma Belo jezero.

Pogled skozi okna panoramskih vagonov jemlje sapo.

Mondeno turistično mesto St. Moritz

Postaja in vstopanje na vlak v mestu Tirano

Na obeh straneh proge lahko vidimo številna manjša in 
večja naselja.

dogodek, da lahko rečeš, da 
si v St. Moritzu pil kavo. Ugo-
tovili smo, da sta bila na pri-
mer kava z mlekom in kapu-
čino hitro deset evrov, morda 
še kakšen evro več. Jaz sem si 
privoščila »kosilo«: presto, ki 
je bila malce večja in polnejša 

ter tudi bolj slana od običaj-
ne. Spominjala je na bavar-
sko »pretzle«. Pri uličnem 
prodajalcu je bila cena za eno 
4,50 evra – dovolj, da začneš 
razmišljati, da je življenje tu 
resnično drago ...

 (Nadaljevanje prihodnjič)

Ko se Bernina Express ustavi v St. Moritzu, se proti 
staremu delu mesta obiskovalci najprej odpravijo peš do 
garaže, potem pa jih v središče popeljejo tekoče stopnice.
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Lahko se udeležite tečaja vedeževanja. 
Naročniki Gorenjskega glasa, izkoristite popust v 
višini 10 %.  Za več informacij čim prej pokličite Tanjo  
na tel. št.:  040 514 975
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TA JE DOBRA
sudoku_LAZJI_18_78
NALOGA

3 8 2 4 9
2 1 6 7

4 1 5 3
9 7 5 1 3

6 2
3 8 2 1 6

6 4 7 8
7 9 6 4

5 2 3 6

sudoku_LAZJI_18_78

REŠITEV

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

sudoku_TEZJI_18_78
NALOGA

3 6 5 7
7 4 1 8 6
5 1

6 8 3
8 4
1 9 5

8 7
4 1 7 2 5

3 7 2

sudoku_TEZJI_18_78

REŠITEV

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

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. Sestavil: B. F.

TEŽJI  
SUDOKU

Rešitev:

Rešitev:

LAŽJI  
SUDOKU 

sudoku_TEZJI_18_78
NALOGA

3657
74186
51

683
84
195

87
41725

372

sudoku_TEZJI_18_78

REŠITEV

391486572
742915386
586732149
965847213
873521964
124369758
258194637
419673825
637258491

sudoku_LAZJI_18_78
NALOGA

38249
2167

4153
97513

62
38216

6478
7964

5236

sudoku_LAZJI_18_78

REŠITEV

365782491
219436857
847159623
924675138
176893245
538214976
691547382
783921564
452368719

Prisilna rekreacija
Ker je mož pred vrati, poročena žena meče ljubimčeve cunje 
v omaro, on pa nag zleze skozi okno na vrt. Hitita kot obse-
dena. Poti nazaj ni, saj je mož zelo ljubosumen. Ljubimec 
v Adamovem kostumu razmišlja, kako naj gre nag domov. 
Opreza čez plot, razmišlja, čaka in dočaka. V zgodnjem jutru 
pritečeta džogerja. Preskoči ograjo in se jima pridruži.
Vsi trije skupaj tečejo in se tudi ustavijo ter lovijo sapo. 
Prvi rekreativec vpraša: »Ali vi nikoli ne nosite trenirke?« 
»Nikoli. Tako je najbolj zdravo. Nič te ne utesnjuje, svobo-
den si kot ptič pod nebom.«
Spet se spravijo k teku, se po nekaj kilometrih zopet usta-
vijo, drugi rekreativec pa vpraša: »Pa imate tudi vedno 
nataknjen kondom?«
»Ne vedno! Samo kadar dežuje.«

Po ceniku 
Kaplan prvič spoveduje. Divji lovec prizna, da je na črno 
ustrelil in ukradel srno.
Kaplan ne ve, kaj naj mu naloži za pokoro, zato gre vprašat 
župnika: »Koliko naj mu dam?«
Župnik: »Jaz mu ne dam nikoli več kot dvajset evrov za 
kilogram.«

Zaljubljena blondinka
Modrujeta dva policista in prvi vpraša kolega: »A veš, kaj 
pomeni, če vidiš blondinko, ki se valja po asfaltu?«
»Da se ga je napila,« ugiba drugi.
»Ne, da se ljubi z ležečim policajem,« ponosno ugotavlja 
prvi.

Varnost ni zagotovljena 
Kdo pravi, da kondom omogoča varen seks?
Jože ga je imel, pa ga je vseeno ustrelil sosedin mož! 

Alenka Brun

L
etošnje leto je za Pri-
farske muzikante, 
katerih glavnina čla-
nov prihaja od Fare 
ob Kolpi, praznič-

no. Kot spremljevalna tam-
buraška skupina za doma-
če folkloriste so začeli igra-
ti pred tridesetimi leti. V 
tem času so posneli in izda-
li 27 zgoščenk in prejeli šte-
vilne nagrade na festivalih. 
Po 29 letih obstoja so se lani 
prvič preizkusili v Portorožu 
na festivalu Melodije morja 
in sonca in s pesmijo Tako 
kot je, je prav, poželi števil-
ne simpatije in sprejeli tudi 

odločitev, da se bodo festi-
valov še udeleževali. V leto-
šnjem, jubilejnem letu pa 
Prifarski muzikanti veli-
ko nastopajo po vsej Slove-
niji. Tako so se oglasili tudi 
na Gorenjskem. Na povabi-
lo Agencije Media butik so 
v soboto nastopili v dvorani 
Biotehniškega centra Naklo. 
Na odru sta se jim pridružila 
tudi gosta: violinistka Anja 
Bukovec in pevec Andraž 
Hribar. Tako se je za vsak 
okus našla melodija – in teh 
v sobotnem večeru kar ni 
zmanjkalo. So pa Prifarski 
muzikanti v Naklem prvič 
izvajali pesem Tu je moj 
dom. Media butik pa je glas-
bene slavljence presenetil 

s pravim gorenjskim šop-
kom, kakor so poimenova-
li šopek, ki so ga sestavljali 

rožmarin in nageljni ter tri-
deset polovic domačih suhih 
klobas. 

BILO JE VESELO
Prifarski muzikanti so trideseti rojstni dan praznovali tudi na Gorenjskem. 

Na odru dvorane Biotehniškega centra Naklo sta  
nastopila tudi violinistka Anja Bukovec in pevec Andraž 
Hribar. / Foto: arhiv organizatorja (Branka Timpran)

Kranjski Cineplexx je konec tedna gostil premiero domače 
mladinske romantične komedije Gajin svet režiserja Petra 
Bratuše. Film se v rednem sporedu že predvaja – od včeraj, 
27. septembra. Glavni lik filma je enajstletna Gaja, ki jo igra 
Tara Milharčič, ki je kot Pika Nogavička sodobnega časa. 
Ustvarjalci filma so se ustavili tudi na premieri v Kranju. 
Pozdravila jih je polna dvorana. Za dobro vzdušje je skrbela 
moderatorka Eva Cimbola. Film si je ogledala tudi družina 
Okorn, na premiero pa je naravnost z ljubljanskega letališča 
prišel tudi režiser Mitja Okorn, ki se te dni mudi v Sloveniji. 
Na fotografiji: del filmske ekipe, ki se je ustavila v Kranju: 
Špela Levičnik Oblak, Neža Smolinsky, Peter Bratuša, Anže 
Gorenc, Jana Zupančič in Gitica Jakopin.

Gajin svet

Oven (21. 3.–21. 4.) 
Marsikaj bi bili pripravljeni storiti, če bi vedeli, da vam to 
prinese pozitivne rešitve. A ni kaj, sedaj je prišel čas za 
tveganje, saj drugače nikoli ne boste izvedeli, kaj bi vse še 
lahko bilo. Vztrajnost vam bo prišla zelo prav.

Bik (22. 4.–20. 5.)
Ne bojujte se proti nujnim spremembam. Sprejmite nov 
način razmišljanja, s tem pa bodo tudi odločitve drugač-
ne, kot so bile do sedaj. Zaupali boste zunanjim vplivom, 
vodili vas bodo točno tja, kjer tudi morate biti.

Dvojčka (21. 5.–21. 6.)
Končno vam bo uspelo umiriti svoje misli in s tem boste 
dobili veliko svetlejši pogled v prihodnost. Ob koncu ted-
na boste prijetno presenečeni. Res je, da se ljubezen lahko 
dobro skriva, a slej ko prej bodo čustva močno eksplodi-
rala.

Rak (22. 6.–22. 7.)
Ves teden boste nemirni in napeti. Različni ljudje vas bodo 
neprestano spravljali v slabo voljo. Šele kasneje se boste 
postavili po robu in začeli drugače gledati na določene 
situacije. Pri financah bodite zelo pazljivi, da vam ne bo 
kasneje žal. 

Lev (23. 7.–23. 8.)
Sam tok dogajanja vas bo sprva prestrašil in imeli boste 
občutek, da ste popolnoma nesposobni. K sreči se vam 
stanje hitro normalizira in vse boste uspešno opravili ob 
pravem času. V družinskem krogu se vam obetajo prijetne 
spremembe.

Devica (24. 8.–23. 9.)
Pazite na izražanje svojih čustev. Ste prenapeti, zato vaše 
izjave ne bodo nikogar očarale, temveč ravno nasprotno. 
O svoji bolečini govorite, namesto da jo skrivate v sebi. 
Okolica, domača ali poslovna, ne more vedeti, kaj vas tare. 

Tehtnica (24. 9.–23. 10.) 
Navezali boste nove stike, saj vas občutek, da potrebujete 
nove prijatelje, ne vara. A zato ne smete pozabiti na stara 
znanstva. Zemlja je okrogla zato, da jo lahko obkroža pri-
jateljstvo. Sprejmite povabilo, čeprav v neznano družbo.

Škorpijon (24. 10.–22. 11.)
Priskrbeli si boste miren oddih. Slaba vest bo odveč, čep-
rav vas bo spremljal občutek, da si ne smete privoščiti 
malce lenarjenja. Pri financah se bremenite že nekaj časa 
in ne vidite izhoda. Vložili boste še več truda in presene-
čeni boste.

Strelec (23. 11.–21. 12.)
Imeli boste nekaj finančnih težav, ki pa vam jih bo uspelo 
ugodno rešiti že do sredine tedna. Na osebnem področju 
se boste počutili malce osamljeno, čeprav vam družbe ne 
bo manjkalo. Z nakupom, ki ga imate v načrtu, boste več 
kot zadovoljni.

Kozorog (22. 12.–20. 1.)
Življenje se vam bo postavilo na pravi tir in končno boste 
postali dovzetni za nove stvari. V ljubezni boste nekaj časa 
stali v križišču, a z odločitvijo raje ne hitite. Poslovno se 
vam obetajo spremembe, ki bodo za vas vsekakor pozi-
tivne.

Vodnar (21. 1.–19. 2.) 
Ves teden in še naprej vas bo obkrožala dobra, pozitiv-
na družba in počutili se boste sprejete, kar vam bo precej 
dvignilo osebnega duha, ki je že kar predolgo stal v sen-
ci. Delovno boste kmalu izpregli in se posvetili zgolj sami 
sebi.

Ribi (20. 2.–20. 3.)
Začele se vam bodo dogajati dobre stvari. Ker ste po nara-
vi nejeverni, boste kar nekaj časa v dvomih, a dejstva bodo 
tista, ki vas bodo končno prepričala. Presenečenje vas 
čaka na delovnem mestu. Spoznali bodo vaše vrednote.
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12  50
EUR

S pomočjo skrbno 
izbranih receptov v 
tokratni izdaji, boste 
dosegli nove užitke 
in znano čarovnijo 
okusa na najslajši 
možni način. Izbirate 
lahko med recepti za 
krhka peciva, kekse 
brez peke in razne 
ostale slaščice. Naj 
vam bo kuharica 
vir navdiha in 
najboljši pomočnik 
pri načrtovanju 
in preživljanju 
najlepših trenutkov 
z družino in 
prijatelji. 

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

www.gorenjskiglas.si

218 strani, 150 x 200 mm, spiralna vezava 
Cena knjige je 

12  50
EUR

218 strani, 140 x 200 mm,  
spiralna vezava

V knjigi Moje 
najboljše pecivo se 
nahajajo recepti, 
ki ne temeljijo na 
znanju in ustvarjal-
nosti, ampak največ 
na izkušnjah bralk. 
Dvesto dokazanih 
ter na enostaven 
in dostopen 
način napisanih 
receptov z barvnimi 
fotografijami, bo 
našlo pot do vsake 
gospodinje z več 
ali manj izkušenj, ki 
bi rada presenetila 
in razveselila svojo 
družino ali goste z 
novimi in domisel-
nimi pecivi.

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

www.gorenjskiglas.si

                        + poštnina

9EUR
90

Pred vami je spet knjiga 
polna sladkih skrivnosti, 
ki se pripravljajo 
hito in enostavno. Je 
prva rešitev za vse 
gospodinje, ki bi rade 
naredile torto v čim 
krajšem času. Za torte 
vam ni treba peči 
biskvitov, piškotov 
in podobno, kreme 
pa so enostavne, iz 
običajnih sestavin in 
zelo okusne. Recepti 
niso le za pripravo 
klasičnih tort, ampak 
tudi desertne in 
priložnostne torte ter 
domiselne otroške 
kreacije.

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

www.gorenjskiglas.si

224 strani, 140 x 200 mm, spiralna vezava

Nagrade:  3-krat knjiga MELANDA

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, 10. oktobra 2018, na Go renj ski glas, Ble i  we i
so va ce sta 4, 4000 Kranj. Rešitve lah ko od da te tudi v 
na bi ral nik Go renj ske ga gla sa pred po slov no stav bo 
na Ble i we i so vi ce sti 4.
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Seriji Talenti v belem in Lovilci senc sta 
nosilki petih nominacij letošnjih nagrad 
People Choice. Za dve je zaslužna Ellen 
Pompeo (48), in sicer za najboljšo igralko 
in najboljšo igalko v drami, ostale pa  so 
vezane na samo serijo. Takoj za njima 

sta s štirimi nominacijami 13 razlogov zakaj in Riverdale, 
sledita Veliki pokovci in This Is Us, obe s tremi nomina-
cijami. Glasovanje poteka do 19. oktobra, ko bodo znani 
nagrajenci po izboru ljudstva.

Znane nominacije nagrad People Choice

Star devetinsedemdeset let je umrl Frank 
Parker, zvezdnik limonadnice  Dnevi 
naših življenj, v kateri je igral petindvaj-
set let. Igralec je umrl zaradi zapletov 
Parkinsonove bolezni in demence. V 
njegovi pet desetletij trajajoči karieri je 

zaigral v mnogih serijah ter filmih, med drugimi v seri-
jah Splošna bolnišnica ter Mladi in nemirni. Leta 2008 se 
je zaradi zdravstvenih težav upokojil. Bil je ljudski človek, 
ki se je dotaknil mnogih.

Poslovil se je Frank Parker

Življenje brazilske supermanekenke 
Gisele Bündchen (38) je videti popolno, 
vendar ni bilo vedno. V avtobiografiji je 
razkrila svoje temne dneve, ko se je sre-
čevala s paničnimi napadi in celo razmiš-
ljala o samomoru. “Tvoj svet postaja vse 

manjši in manjši in ne moreš dihati. To so bili moji naj-
hujši občutki, kar sem jih kdaj doživela,” je priznala mane-
kenka, ki pravi, da je takrat poiskala strokovno pomoč in 
zaključila razmerje z Leonardom DiCapriem, saj se je ob 
njem počutila osamljeno.

Ob Leonardu je bila osamljena

Po štirih letih zveze in dveh letih zakona 
se ločujeta Shia LaBeouf (32) in Mia Goth 
(24). Njun predstavnik pravi, da je ločitev 
prijateljska, več podrobnosti pa ne bosta 
delila z javnostjo. Shia se sedaj videva s 
pevko FKA Twigs, s katero sta skupaj zai-

grala v filmu Honey Boy. Shia in Mia sta se spoznala med 
snemanjem drame Nimfomanka in se leta 2016 poročila, 
prenos njunega obreda pa je bil direktno predvajan v šovu 
Ellen DeGeneres.

Shia in Mia se prijateljsko ločujeta

VRTIMO GLOBUS

Maša Likosar

P
opevka je festi-
val, kjer se rojeva-
jo zimzelene melo-
dije – in tudi letos 
je občinstvo izbra-

lo skladbo, ki se bo zagoto-
vo vpisala med večne in jo 
bomo popevali še desetletja. 

Strokovna žirija je na pod-
lagi ocen najprej določi-
la tri finaliste: to so postali 
Alex Volasko, Canegatto in 
Lea Likar. Ljubitelji Popev-
ke so nato s telefonskim gla-
sovanjem določili zmagoval-
ca. Pesem Če pomlad nikoli 
več ne pride, avtor glasbe in 
besedila ter izvajalec je Alex 

Volasko, je prejela 35 odstot-
kov glasov in le za las prehite-
la Andraža Gartnerja - Cane-
gatta, ki sicer prihaja iz Reteč 
pri Škofji Loki. Izvajalec in 
avtor skladbe  Samo mirno, 
samo dalje je ob uvrstitvi na 
drugo mesto dejal: »Prvič v 
življenju sem se izpostavil. 
Občutek je lep, energija izje-
mna. Ničesar nisem pričako-
val, zame je zmaga že to, da 
sem del tega velikega popev-
karskega dogajanja.« Cane-
gatto je tudi namignil, da lah-
ko pričakujemo še več njego-
vih avtorskih skladb in hkrati 
napovedal koncert. »Sem bolj 
sramežljiv in ne nastopam, še 
nikoli nisem imel koncerta, je 
pa zdaj odlična priložnost za 

prvega – in ta bo verjetno v 
moji domači Škofji Loki.« 

Strokovna žirija je pode-
lila še štiri nagrade, in sicer 
nagrado za najboljše besedi-
lo, ki jo je prejel Nejc Podo-
bnik za skladbo Z očmi zal-
jubljenca v maju; nagrada za 
najboljšo interpretacijo oz. 
izvedbo je šla v roke Gregor-
ja Ravnika za skladbo Ti si; 
dobitnik nagrade za najbo-
ljšo priredbo je postal Mati-
ja Krečič za skladbo Z očmi 
zaljubljenca v maju  v izve-
dbi Lee Likar; Canegatto 
- Andraž Gartner pa je dobil 
še nagrado za najobetavnej-
šega avtorja ali izvajalca.

Popevke so izvajalci odpe-
li ob spremljavi revijskega 

orkestra RTV Slovenija ali 
festivalskega ansambla ter 
pod dirigentskim vods-
tvom Patrika Grebla. Letoš-
nji spremljevalni program je 
bil v znamenju mini jubileja, 
ki ga festival letos praznuje: 
dvajset let od vnovične obu-
ditve leta 1998. Nastopili so 
Katrinas, Eva Černe, Alenka 
Godec, Anika Horvat, Darja 
Švajger, Nuša Derenda, Mar-
ko Vozelj in Anabel z zma-
govalno pesmijo Poprocka 
2018. Skozi festivalski večer 
pa sta občinstvo pred televi-
zijskim in radijskimi spre-
jemniki popeljala lanska 
zmagovalka festivala Popev-
ka Nuška Drašček  in televi-
zijski voditelj Mario Galunič.

LJUBEZEN IN POMLAD
Televizija Slovenija je gostila 42. festival slovenskih popevk, na katerem se je predstavilo 13 tekmovalnih 
skladb, med njimi pet gorenjskih izvajalcev. Festival je bil v znamenju pomladi in ljubezni. Zmagovalna 
pesem Popevke 2018 v izvedbi Alexa Volaska nosi naslov Če pomlad nikoli več ne pride. 

Retečan Andraž Gartner je prejel nagrado za 
najobetavnejšega avtorja ali izvajalca in se uvrstil na drugo 
mesto letošnje Popevke. / Foto: Primož Pičulin

Alex Volasko pravi, da mu je prvo mesto prinesla spevna 
melodija, s katero je želel sporočiti, da nikoli ne smeš 
obupati, tudi če pomlad mine. / Foto: Primož Pičulin

Prvič na Popevki: Rene Markič (desno) iz Naklega in njegov 
brat Jean, avtor glasbe in besedila pesmi Naprej

Manca Špik je nastopila s pesmijo Kot bi te nekdo ustvaril 
po meni. Pesem je Manca posvetila svoji hčerki Lani. 

Kamničana Tjaša Hrovat in Uroš Steklasa sta bila edini duet 
na letošnji Popevki. / Foto: Primož Pičulin 

Voditelja Popevke 2018: pevka Nuška Drašček in televizijski 
voditelj Mario Galunič / Foto: Primož Pičulin

Flora Ema Lotrič iz Kamne Gorice je glasbeno pot 
začela že v otroštvu z igranjem klavirja in petjem v 
zboru. Pri petnajstih letih je začela obiskovati ure 
solo petja in se čez eno leto prijavila na oddajo Misija 
Evrovizija, kjer je doživela svoj prvi večji nastop. S 
pesmijo Pijana od ljubezni se je predstavila tudi na 
letošnji Popevki. / Foto: Primož Pičulin
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Urša Peternel

Žirovnica – Ni ga lepšga kra-
ja je naslov novega igrano-
dokumentarnega filma, ki 
prikazuje Pot kulturne de-
diščine Žirovnica in so ga v 
soboto premierno prikaza-
li v Čopovi rojstni hiši v Ži-
rovnici. Posebnost filma, ki 
ga je posnela produkcijska 
hiša Invida, je ta, da v njem 
igrajo vaščani, domačini 
vasi pod Stolom. Kar okrog 
petdeset jih je sodelovalo pri 
snemanju, med njimi tudi 
člani Kulturnega društva dr. 
France Prešeren Žirovnica - 
Breznica. 

Snovalci filma gledalce 
popeljejo v vse štiri rojstne 
hiše znanih žirovniških ro-
jakov, v Janšev čebelnjak, na 
skrivnostno Ajdno in v zele-
no dolino Završnice. V film 
so vključili zanimive podat-
ke o življenju žirovniških 
slavnih mož: Franceta Pre-
šerna, Frana Saleškega Fin-
žgarja, Janeza Jalna, Mati-
je Čopa in Antona Janše, ki 
tudi zaživijo v filmu v podo-
bi domačih igralcev. Film je 
dolg 25 minut, namenjen 
je predvsem šolskim skupi-
nam in tujim turistom, na 
ogled pa bo v Čopovi rojstni 
hiši v Žirovnici, ki je tudi 

izhodišče za pohod po Poti 
kulturne dediščine. 

Po besedah Matjaža Ko-
mana, direktorja Zavoda za 
turizem in kulturo Žirovni-
ca, kjer se je tudi rodila ide-
ja za snemanje filma, so na 
osnovi filma pripravili tudi 
tri kratke promocijske film-
čke, ki jih bodo predvajali 
na sejmih in uporabljali na 
spletu. Deset tisoč evrov, ko-
likor je stal projekt, je zago-
tovila Občina Žirovnica.

Žirovniški župan Leo-
pold Pogačar je na premi-
erni projekciji dejal, da je 
film eden od kamenčkov na 
poti razvoja kulturnega tu-
rizma v vaseh pod Stolom. 
Četudi v občini nimajo ho-
tela in velikih nastanitvenih 
objektov, pa se turizem raz-
vija, število turistov se pove-
čuje, samo avgusta so naš-
teli več kot štiri tisoč noči-
tev. In če je bilo še pred de-
setimi leti v občini le deset 
sobodajalcev, jih je zdaj že 

več kot trideset, v občini pa 
je na voljo več kot tristo lež-
išč. Žirovniška občina tako 

stopa na zemljevid Sloveni-
je tudi na področju turizma, 
je prepričan župan.

Vaščani so postali igralci v filmu
Vaščani vasi pod Stolom so doživeli posebno izkušnjo: sodelovali so pri snemanju filma Ni ga lepšga kraja, ki prikazuje 
znamenitosti na Poti kulturne dediščine. V njem nastopajo tudi France Prešeren, Fran Saleški Finžgar, Janez Jalen, Matija Čop  
in Anton Janša, v katere so se seveda preoblekli domačini.

Snemanje filma je potekalo po celotni Poti kulturne 
dediščine. / Foto: arhiv ZTK Žirovnica

Med igralci v filmu sta bila tudi Marja Jalen, ki je 
igrala Finžgarjevo mamo, in Stane Stres, ki je v filmu 
Finžgarjev oče. Snemali so teden dni, in to po ves dan, 
sta povedala, izkušnja pa je bila za oba zelo zanimiva. 
Stane je igral celo skupaj s svojim vnukom. Z igralci 
pa je bila zelo zadovoljna tudi scenaristka in režiserka 
Sandra Ržen.

Verje – Popotovanje z ajdo 
je naslov etnološke kulturne 
zabavne prireditve, ki bo v ne-
deljo, 30. septembra, pod Čer-
netovim toplarjem na Verju v 
občini Medvode. Pripravljajo 
ga v TD Pirniče in KUD Pirni-
če v sodelovanju z ekološko 
kmetijo Pr' Črnet. Začelo se 
bo ob 15. uri. Spoznati bo mo-
goče vse segmente pridelave 
in predelave ajde – od žetve 
ajde, povezovanja v snope, 
zlaganja v kozolec, mletja do 
jedi iz ajde: ajdovi žganci, aj-
dova kaša, ajdov kruh, ajdove 
palačinke. S ponudbo na stoj-
nicah bodo sodelovali tudi lo-
kalni predelovalci in proizva-
jalci. Potekala bo tudi razstava 
slik kmečkih motivov.

Popotovanje z ajdo

Kranj – Turistično društvo 
Kokrica v sodelovanju s So-
cialno akademijo v ponede-
ljek, 1. oktobra, ob 19. uri vabi 
v Mestno knjižnico Kranj na 
predavanje patra dr. Karla 
Gržana na temo Razkrinka-
ti jezik prevare, ki omogoča 
krivičnost. Pater vas bo po-
peljal po poti spoznavanja 
krivičnega sistema družbe, ki 
je v nasprotju s prvobitnimi 
postavitvami družbenih sis-
temov starih modrecev.

Predavanje patra  
Karla Gržana
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NA CERKLJANSKO IN IDRIJSKO 
Vabimo vas na izlet v Idrijo. Najprej se bomo ustavili v partizanski bolnici Franja  
in podoživeli, kako so med drugo svetovno vojno v njej pomagali ranjenim.  
Sledil bo ogled Cerkljanskega muzeja, v katerem bomo spoznali laufarje – 
znane cerkljanske pustne like. Lokalni vodnik nam bo nato predstavil Idrijo in 
njeno mestno središče. Sledilo bo tipično idrijsko kosilo v Gostišču Barbara. 
Spoznali bomo lahko, kaj so smukavc, žlikrofi, strjenka z žlikrofi,  geruš.   
Po kosilu se bomo odpravili še do Divjega jezera.

CENA: 32 EVROV
Cena vključuje: voden ogled mesta, ogled partizanske bolnice Franja, ogled 
Cerkljanskega muzeja v Cerknem, tradicionalno idrijsko kosilo,  ogled Divjega 
jezera in DDV.

Odhodi avtobusa:
	z AP Radovljica ob 6.30
	z AP Creina Kranj ob 6.55
	z AP Mercator Primskovo ob 7.05
	z AP Škofja Loka ob 7.25

Vrnitev v Kranj predvidevamo okrog 19.30.

          IZLET// 8. oktobra 2018

Za rezervacijo čim prej pokličite na tel. št.: 04 201 42 41, se oglasite osebno  
na Bleiweisovi cesti 4 v Kranju ali pišite na: narocnine@g-glas.si. Za odjave, ki prispejo 
kasneje kot dva delovna dneva pred izletom, zaračunamo potne stroške.

  NOVA KNJIGA

                                         Jelena Justin 

POZDRAVLJENE,  
GORE 4

7 poglavij7 gorskih skupin70 planinskih tur

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova cesta 4  

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

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

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

70 najlepših planinskih tur iz sedmih gorskih skupin: 

Dolomiti, Karnijske Alpe, Zahodne Julijske Alpe, Vzhodne 

Julijske Alpe, Karavanke, Kamniško-Savinjske Alpe in 

Alpsko predgorje. Vodnik je prava planinska poslastica.

20
EUR

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

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

Petek, 28. septembra, in sobota, 29. septembra
19.30 David Ives: VENERA V KRZNU (v dvorani PGK)

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE
 

Petek, 28. septembra
18.30 Slavnostna prireditev ob 70-letnici delovanja Društva upokojencev Jesenice

GLEDALIŠKI SPORED

KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sobota, 29. 9.
13.00, 16.20, 18.00 GAJIN SVET
21.40 PEPERMINT: ANGEL MAŠČEVANJA
19.40 VEČERNA ŠOLA
14.40 RAČKA, RAČKA, GOS, sinhro.

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sobota, 29. 9.
14.50, 16.50, 18.50 GAJIN SVET
17.00, 20.20 PEPERMINT: ANGEL 
MAŠČEVANJA
17.50, 20.00, 22.10 VEČERNA ŠOLA
18.20 FANTASTIČNO POPOTOVANJE 
FAKIRJA, KI JE OBTIČAL V IKEINI OMARI
16.20 MOJ KUŽA PATRICK
21.15 PREDATOR: VRNITEV
20.45 MILO ZA DRAGO

14.00 CHRISTOPHER ROBIN
18.30, 20.30, 22.30 NUNA
22.20 PRAVIČNIK 2
13.30, 15.40 SKRIVNO ŽIVLJENJE 
MAČK, sinhro.
14.40 MEGALODON: PREDATOR IZ 
GLOBIN
19.00 MAMMA MIA! SPET  
ZAČENJA SE
14.30, 16.30 HOTEL TRANSILVANIJA  
3: VSI NA MORJE!, sinhro.

KINO SORA, ŠKOFJA LOKA

Petek, 28. 9., sobota, 29. 9., in 
nedelja, 30. 9.
18.00 GAJIN SVET
20.00 ČRNI KKKLANOVEC

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

KINO SPORED

www.gorenjskiglas.si

Jasna Paladin

Kranj – Konec avgusta je mini
lo 55 let, ko se je domov vrni
la prva slovenska alpinistič
na odprava Planinske zve
ze Slovenije v Centralni Kav
kaz. Štela je deset članov, vo
dil pa jo je dr. Miha Potoč
nik. »Zaradi snežnih razmer 

in otoplitve odprava ni dobila 
dovoljenja za vzpone v sliko
viti atraktivni gori in ostenjih 
Užbe, čeprav je bil to glavni 
cilj, želja in osnovni namen 
odprave,« se spominja Fran
ci Ekar, eden od članov odpra
ve, v kateri je bilo še nekaj Go
renjcev: Milan Valant iz AO 
Jesenice ter Peter Keše, Peter 

Jamnik in Jože Žvokelj iz AO 
Kranj. Odprava je bila zelo 
uspešna, saj so plezalci osvo
jili kar štirinajst kavkaških vr
hov, od tega dva pettisočaka in 
enajst štiritisočakov.

»Odprava PZS izpred 55 
let je bila poleg odlično opra
vljenih plezalnih vzponov 
pomembna tudi z vidika, da 

smo slovenskemu alpiniz
mu odprli poti v ruska gor
stva. Kljub takrat še 'zapr
tim' gorskim območjem za 
tujce smo se Slovenci uspe
li dogovoriti z rusko federa
cijo športa za nadaljnje slo
venske alpinistične odprave 
v območja Kavkaza, Pamirja 
…« še pravi Ekar.

Jubilej prve alpinistične odprave v Kavkaz

Jasna Paladin

Kamniška Bistrica – Dvo
dnevni tabor z zanimivim 
naslovom, ki naj bi pona
zarjal tesno povezavo člove
ka s pokrajino, v kateri živi, 
je organizirala mlada aka
demska slikarka Anna Rosa 
Tomšič Jacobs, ki zadnji dve 
leti sodeluje v kamniškem 
KUDu Hiša keramike, za
kaj pa ne majolka.

Ustvarjalni tabor, ki se je 
odvijal v gozdovih Kamniške 
Bistrice, je njen prvi javni 
in skupinski projekt, k so
delovanju pa je privabila pet 
ustvarjalcev. »Čeprav je to 
moj prvi tovrstni projekt, me 
nabiralništvo in ustvarjanje v 
naravi iz narave spremlja že 
dlje časa. Gre za nekakšen 
naravni instinkt po oblikova
nju snovi, ki je okoli mene. 
Sodelujoči so ustvarjali indi
vidualno, vsak si je našel svoj 
prostor in tam začel graditi 
svoje avtorsko delo, ki je bilo 
vezano na prostor (v smislu, 
da ni prenosljivo); uporabi
li smo lahko zgolj materiale, 

ki smo jih našli na mestu sa
mem, a izbira je bila velika 
– vse od šibja, vejevja, kam
nov, proda do zemlje, zele
nega rastlinja, mahov in gli
ne. Glino smo nakopali nekaj 
dni prej, saj je to zamudno 
delo,« nam je povedala Anna 

Rosa Tomšič Jacobs, pobu
dnica projekta, ki ga name
rava v prihodnje še ponoviti.

Ustvarjalce je v petek 
spremljalo sončno vreme, 
v soboto, ko so svoje izdel
ke nameravali predstaviti na 
odprtju razstave, pa močan 

dež, zato so svoje izdelke obi
skovalcem predstavili le na 
slikah, v naravi pa bodo na 
ogled, dokler ne bodo razpad
li. Večina del iz gline je zaradi 
dežja že močno razpadla, iz
delki iz vej pa bi se lahko ob
držali tudi do nekaj tednov.

Ustvarjali v galeriji sredi gozda
V Kamniški Bistrici so minuli konec tedna izpeljali zanimiv dvodnevni projekt z naslovom Gozdna 
galerija Brat Škrat. Umetniki so ustvarjali zgolj iz naravnih materialov, njihovi izdelki pa bodo na ogled, 
dokler ne bodo razpadli.

Umetniki so ustvarjali zgolj iz materialov, ki so jih našli na mestu samem. / Foto: Dobrin Tavčar
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HALO-HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 201 42 00

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

ROZMAN BUS, T: 04/531 52 49, 041/855 630 
KOPALNI BIOTERME: 15. 10.; TRST: 10. 10.; PRAZNIK KAKIJEV: 17. 
11.; MARTINOVANJE: 10. 11.; BERNARDIN: 18.–21. 11.; BANOVCI: 
4.–7. 11.; STRUNJAN: 2.–5. 12.;  BANJA VRUĆICA S PIRAMIDAMI: 
23.–25. 11.; S TERAPIJAMI: 10.–17. 12.;  MEDŽUGORJE Z MANDA-
RINAMI: 5.–7. 10., 27.–29. 10.; MANDARINE: 5.–7. 10., 12.–14. 10.; 
MADŽARSKE TOPLICE: 4.–8. 11.. www.rozmanbus.si

Slikarske razstave
Klimt, Kahlo, Gauguin

Šarganska osmica
in Višegrad

Bernina Express
Švica - vožnja z vlakom

Obiranje mandarin 
in Mljet

Republika San Marino

Beograd

Martinovanja
po Sloveniji

Božični London

27. 10., 31. 10., 8. 12.

26.10., 3 dni

19. 10., 3 dni

12. 10., 3 dni

27. 10., 2 dni

28. 10., 3 dni

10., 17. in 24. 11.

6. 12., 3 dni

 48,00

209,00

 249,00

209,00

 97,00

  145,00

44,00

299,00

od

od

od

od

 od

  od

od

od

EUR

EUR

EUR

EUR

 EUR

  EUR

EUR

       
Kranj: 04/20 13 222, Šk. Loka: 04/51 70 305, Radovljica: 04/53 20 445, Jesenice: 
04/58 09 755, Domžale: 01/72 20 016, Ljubljana: 01/23 08 505, Tržič: 04/59 63 280 

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

PRIREDITVE
Srečanje slepih in slabovidnih planincev
Miren – Letošnje, že 48. srečanje slepih in slabovidnih pla-
nincev iz vse Slovenije bo jutri, v soboto, 29. septembra. 
Zbirno mesto za vse udeležence bo ob 10. uri na parkirišču 
pod razglednim vrhom Cerje ob glavni cesti med Mirnom 
in Opatjim.

Medgeneracijske prireditve
Kranj, Cerklje – V Medgeneracijskem centru Kranj bo v 
ponedeljek, 1. oktobra, ob 9.30 predavanje Uravnotežena 
prehrana, ob 16.30 pa delavnica risanja mandal. V torek, 2. 
oktobra, bo ob 16. uri predstavitev kitajskih veščin qigonga 
(izvirni chen stil) za odpravljanje stresa in napetosti v vsak-
danjem življenju in za krepitev notranje energije. V Cerkljah 
bodo v ponedeljek, 1. oktobra, ob 15. uri na TIC-u brezplačne 
inštrukcije matematike, ob 18.30 bo na Osnovni šoli Cerklje 
Telovadba za prožno telo, ob 19. uri pa v Baru Kern krožek 
Beremo skupaj. Obvezne prijave za vse prireditve sprejema-
jo po telefonu 041 724 134 ali na e-naslovu mck-prijava@
luniverza.si. 

Nogometna tekma med kmeti in obrtniki
Naklo – Konjeniško društvo Naklo vabi na tradicionalno no-
gometno tekmo med kmeti in obrtniki. Tekma bo v petek, 
28. septembra, ob 17. uri na igrišču pri Merkurju. Po tekmi 
bo sledilo kulinarično druženje pod šotorom, polno humor-
ja s tekmovalcem MasterChefa Slovenija in humoristom Pe-
ško.

Ta prav' živžav 
Jesenice – V Kolpernu bo ob Tednu otroka v torek, 2. ok-
tobra, ob 17. uri prireditev, ki bo vključevala: lutkovno 
predstavo Narobe dan v izvedbi skupine Ringoraja, vrago-
lije Klovna Jake in njegove družine z ustvarjalnico, etnolo-
ške delavnice Z igro do dediščine: Družina – za starše in 
otroke: Žehta, Sortiranje žit, obisk maskote in kotiček za 
starše z Zinko Ručigaj (nasveti o spodbudni vzgoji otrok). 
Vstop bo prost.

IZLETI
Pohod od Loškega potoka
Kranj – Planinsko društvo Iskra Kranj vabi v soboto, 20. ok-
tobra, na pohod od Loškega potoka do partizanske bolnice 
Ogenjci pod istoimenskim hribom (1030 n. m.). Lažje hoje 
bo do pet ur. Odhod s posebnim avtobusom izpred Mer-
cator centra Primskovo bo ob 6.30. Prijave in informacije: v 
pisarni PD Iskra na Laborah ob sredah med 17. in 18. uro ali 
pri vodniku Milanu Čeliku na tel. 031 418 146.

Martinova pot čez Maistrov Zavrh do Maribora
Šenčur – Turistično društvo Šenčur v soboto, 6. oktobra, 
organizira pohodniški izlet po Martinovi poti čez Maistrov 
Zavrh do Maribora: Gočova–Nadbišec–Zavrh–Maistrov 
stolp–Spodnja Voličina–Zgornja Voličina–Jablance–Zimi-
ca–Ruperče–Hrenca–Vodole–Meljski dol (Maribor). Sku-
pne zmerne hoje bo od pet do šest ur, možne so tudi krajše 
variante. Informacije in prijave zbira do četrtka, 4. oktobra, 
Franci Erzin, tel. 041 875 812.

Turistični izlet v Šentjernej
Šenčur – Turistično društvo Šenčur v soboto, 13. oktobra, 
organizira turistični izlet v Šentjernej z ogledom kraja, kul-
turnega centra Primoža Trubarja, cerkve sv. Jerneja, vinoteke 
Otilija z muzejskimi zbirkami in degustacijo vin ob prigriz-
ku, ogled gotske cerkve in muzeja na prostem pri kartuziji 
Pleterje in ob zaključku pozno kosilo z domačimi dobrotami 
in glasbo. Informacije in prijave zbira do četrtka, 11. oktobra 
2018, Franci Erzin, tel. 041 875 812.

Pohod ob Dnevih evropske kulturne dediščine
Žiri – Muzejsko društvo Žiri v nedeljo, 30. septembra, vabi 
na pohod Gore–Vrh Sv. Treh Kraljev. Pohod je v okviru prire-
ditev Dnevi evropske kulturne dediščine 2018. Avtobus nas 
bo odpeljal izpred zadružnega doma v Žireh ob 8.30 na Gore 
(nad Idrijo), kjer bo izhodišče pohoda. Pohod se bo začel ob 
9. uri na Gorah.

12. Pohod iz Otoč po okolici
Otoče – V nedeljo, 7. oktobra, bo zbor pohodnikov ob 9. 
uri na železniški postaji v Otočah ali ob 9.15 pred gostilno 
Adrian na Črnivcu. Z avti se bodo odpeljali v Peračico in od 
tam odšli peš na Mlako in v Leše. Zaključek pohoda bo čez 
štiri ure lahke hoje v Peračici s piknikom. V primeru slabega 
vremena bo pohod, ki ga organizira Franci Pogačnik v okvi-
ru Fundacije za razvoj Lipniške doline, čez en teden. Inf. in 
prijave na tel. 031 505 087. Pohod je na lastno odgovornost.

Na kopanje v Bernardin v Portorož
Kranj – Društvo bolnikov z osteoporozo Kranj vas vabi 
na kopanje v Bernardin v Portorož v torek, 2. oktobra. 

Odhod avtobusa bo ob 6.30 iz Šk. Loke, ob 6.45 iz Straž-
išča, ob 7. uri izpred Globusa, ob 7.10 izpred Mercatorja 
Primskovo, ob 7.20 iz Šenčurja in ob 7.30 iz Cerkelj. Va-
bljeni so tudi nečlani društva. Prijave in informacije na 
tel. 041 424 768.

PREDAVANJA

Stolp točajev z Ostrovice v Šinkovem Turnu
Vodice – V Knjižnici Vodice bo v torek, 2. oktobra, ob 19.30 
strokovno predavanje in predstavitev knjige Jurija Šilca Stolp 
točajev z Ostrovice v Šinkovem Turnu, tretje knjižice v zbirki 
Sledi preteklosti.

Severni pol z Natašo Briški
Škofja Loka – Na terasi na Nami se bo v torek, 2. oktobra, 
ob 19.30 začelo potopisno predavanje Severni pol z Natašo 
Briški.

OBVESTILA

Zavetišče pod Špičkom zaprto
Jesenice – Planinsko društvo Jesenice obvešča vse planince 
in planinke, da je Zavetišče pod Špičkom zaprto.

Začetek telovadbe in pohod
Cerklje – Društvo upokojencev Cerklje obvešča svoje člane, 
da se v torek, 2. oktobra, ob 17. uri začne nova sezona telo-
vadbe v dvorani Pod Jenkovo lipo v Dvorjah in bo potekala 
vsak torek od 17. do 18. ure. Hkrati sporočajo pohodnikom, 
da bo tudi zadnji pohod letos po dogovoru v torek, 2. okto-
bra, z odhodom ob 8. uri izpred AMD Cerklje.

Test hoje na dva kilometra
Radovljica – Zdravstveni dom Radovljica organizira jutri, v 
soboto, 29. septembra, od 7.30 dalje test hoje na dva kilo-
metra. Start bo pred zdravstvenim domom, pot pa bo pote-
kala okoli Oble Gorice. Istočasno bodo pred OŠ A. Janše v 
okviru dneva zdravja organizirane stojnice na temo preven-
tive raka, klopa, stojnica za odgovoren odnos do alkohola, 
zdrava prehrana in kotiček za sproščanje.

RAZSTAVE

Sanje preteklosti
Bled – V ponedeljek, 1. oktobra, bo ob 18. uri na Blejskem 
gradu v Galeriji Stolp odprtje skupinske razstave avtorjev 
Maše Bersan Mašuk, akademske slikarke, in Huberta Široke, 
oblikovalca nakita, z naslovom Sanje preteklosti.



NEPREMIČNINE
STANOVANJA
IŠČEM garsonjero ali enosobno stano-
vanje v pritličju ali z dvigalom, Kranj z 
okolico, tel.: 059/016-701 18002905

PRODAM

VEČJE mansardno stanovanje v hiši 
v centru Kranja, tel.: 040/265-065, 
040/330-550 
 18002949

VIKENDI, APARTMAJI
NAJAMEM

MANJŠI bivalni vikend, dostopen z 
avtomobilom, najem do 150 EUR/me-
sec, tel.: 041/699-929 18002941

POSESTI
PRODAM

KMETIJSKO zemljišče k.o. 2855 Bab-
ni vrt, p.š. 959/2, 474 m2, 2.850 EUR, 
začetek Trstenika, tel.: 031/736-332  
 18002956
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Radio Triglav Jesenice, d.o.o., Trg Toneta Čufarja 4, 4270 Jesenice

TERENSKI KRVODAJALSKI AKCIJI – OKTOBER 2018
Območno združenje Rdečega križa Kranj vas vabi,  

da se pridružite družini krvodajalcev in se udeležite ene od 
OKTOBRSKIH terenskih  krvodajalskih akcij, ki bosta:

V PONEDELJEK, 1. OKTOBRA 2018, 
v Športni dvorani v Šenčurju, Pipanova cesta 43  in   

V TOREK, 2. OKTOBRA 2018, 
v Osnovni šoli Davorina Jenka Cerklje – športna  

dvorana, Krvavška cesta 2, Cerklje.

             Odvzemi krvi bodo v času od 7.00 do 13.00.

 RKS Območno združenje Kranj
 Bleiweisova 16, 4000 Kranj
 Tel.: 04 20 18 672 B
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Domplan, d. d., Bleiweisova 14, 4000 Kranj
T: 04/20 68 773, F: 04/20 68 701
M: 030 641 621, I: www.domplan.si
E: domplan@domplan.si
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V zadovoljstvo naših strank upravljamo 
zanesljive in varne storitve posredovanja v 
prometu z nepremičninami. 
Obiščite nas na naši spletni strani:  
www.domplan.si 

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

GSM 051/320 700
Oldhamska cesta 12, 4000 Kranj

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

d.
o.

o.

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

Uspešnica Ogenj, rit in kače niso za igrače je zabeležila več kot enajst tisoč prodanih izvodov, 
tri leta zapored kraljuje na prvem mestu po branosti v slovenskih knjižnicah, predstavljena 
pa je bila na več kot osemstotih literarno-pogovornih dogodkih. 
Sedaj je izšel drugi del knjige Ogenj, rit in kače niso za igrače – Babice, hčere, vnukinje. Tako 
kot prvo tudi to odlikujejo objektivnost, primeren besedni zaklad in spoštljiv odnos do 
pripovedovalca. Avtorica želi biti le zapisovalka slišanih zgodb in nič drugega.

25
EUR

461 strani
155 x 220 mm
mehka vezava

+ poštnina
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Organizator izleta je Kompas, d. d. Prijave in rezervacije zbirajo v Kompasu 
Kranj, Slovenski trg 6, tel.: 04/201 42 61, in v Kompasu Škofja Loka, Kapucinski 
trg 8, tel.: 04/511 17 70.  Ne zamudite tega nepozabnega doživetja!

TEŽKO PRIČAKOVANO  
OBIRANJE MANDARIN
Odhod avtobusa z avtobusne postaje v Kranju bo ob 5. uri, z avtobusne postaje 
v Škofji Loki pa ob 5.20. Odpeljali se bomo čez Imotsko polje in si ogledali dve slikoviti 
kraški jezeri (Rdeče in Modro jezero). Skozi mesto Imotski se bomo sprehodili do glav-
nega mestnega trga s spomenikom Tinu Ujeviću. Pot bomo nadaljevali proti Makarski 
rivieri, kjer bomo večerjali in prenočili.
Drugi dan se bomo odpeljali v dolino Neretve. Na plantažah nas bodo pričakali z aperi-
tivom in suhimi figami, nato bomo uživali v obiranju mandarin v čudovitem okolju ne-
retvanske delte. Med vožnjo s trupicami po jezeru Kuti bomo opazovali čudovito naravo. 
Domačini nam bodo v restavraciji Pri Jozotu pripravili odlično kosilo z neretvanskimi spe-
cialitetami, pijačo in zabavo.  Pozno popoldne se bomo zapeljali nazaj proti hotelu, kjer se 
bomo po večerji pogovorili o doživetjih pri obiranju mandarin v dolini Neretve.
Tretji dan bo po zajtrku nekaj prostega časa. Za doplačilo bo možna vožnja z ladjo 
ob obali. V dopoldanskih urah se bomo odpeljali v Makarsko, eno najlepših letovišč v  
Dalmaciji. Sledila bo vožnja proti Šibeniku. Ustavili se bomo v mestu Skradin ob reki 
Krki, kjer bomo imeli toplo malico in možnost za sprehod. Popoldne se bomo vračali 
proti domu. V Kranj bomo prispeli okoli polnoči.  
Več lahko preberete na naši spletni strani www.gorenjskiglas.si.

Cena izleta je samo 188 EUR na osebo.

IZLET// od petka, 26. oktobra, do nedelje, 28. oktobra 2018

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

Cena vključuje: prevoz s sodobnim turističnim  
avtobusom po programu, 2 polpenziona v dvo- 
posteljnih sobah v hotelu z najmanj 3 zvezdica-
mi, obiranje mandarin, 3 kg mandarin na osebo,  
vožnjo s trupicami po delti Neretve, odlično kosilo 
z neretvanskimi specialitetami in zabavo in pijačo 
Pri Jozotu, vstopnino za ogled Modrega in Rdeče-
ga jezera, toplo malico v Skradinu zadnji dan ter 
stroške vodenja in organizacije potovanja.

Doplačilo (ob prijavi):  
enoposteljna soba – 48 EUR za dve nočitvi

                        + poštnina

19EUR

Slastne domače jedi 
so tokrat pripravljene 
v sodobnejši podobi – 
ponujene so v skledi 
ali skledici, da jih lahko 
jemo le z žlico ali 
vilicami. Avtorica, znana 
po blagovni znamki 
Jagababa, je mojstrica 
domače kuhe, njena 
najpomembnejša 
vodila pa so: sveže, 
lokalno, sezonsko. 
V knjigi so zbrani 
raznovrstni recepti: 
bogate solate, 
enolončnice, 
krepke juhe, golaž s 
prilogami, testeninske 
sestavljenke, jedi s 
polento, ješprenjem, 
pa tudi nekaj sladic. 

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

www.gorenjskiglas.si

88 strani, 170 x 235 mm, trda vezava

Rezultati 77. kroga – 26. septembra 2018 
9, 11, 12, 15, 20, 22, 32 in 30

Loto PLUS: 1, 10, 12, 13, 16, 33, 38 in 14 
Lotko: 4 1 8 1 1 7

Sklad 78. kroga za Sedmico: 270.000 EUR 
Sklad 78. kroga za PLUS: 450.000 EUR 

Sklad 78. kroga za Lotka: 1.130.000 EUR

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

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

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

GARAŽE
KUPIM

V ŽELEZNIKIH kupim garažo. Stano-
vanje menjam za hišo, tel.: 064/154-
024 
 18002948

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

AUDI A4 1.9 TDi, letnik 2002, 
252.000 km, karavan, lepo ohranjen, 
cena po dogovoru, tel.: 041/406-966 
 18002955

OPEL corso 1.4, letnik 2016, pre-
voženo 30.000 km, prvi lastnik, tel.: 
041/316-617 
 18002962

STROJI IN ORODJA
PRODAM

ELEKTROMOTOR 3-fazni, 1420 obra-
rov, 7.5 kw, s stikalom in jermenico, 
ugodno, tel.: 031/643-725 
 18002946

GRADBENI  
MATERIAL
PRODAM

ZUNANJE stopnice, vroče cinkano, s 
hrastovimi stopnjami, š. 80 in v. 270 
cm, lepe, tel.: 031/640-923 
 18002934

KUPIM

ODKUPUJEMO kostanjeve drogove 
(za elektrogospodarstvo), dolžine 9–11 
m, tudi neobeljene, SES, d. o. o., 
Opekarska ul. 22, Maribor, 041/865-
596, 031/339-928  
 18002935

KURIVO
PRODAM

DRVA, metrska ali razžagana, možnost 
dostave, tel.: 041/718-019  
 18002688

BUTARE, ugodno, tel.: 031/360-178  
 18002954

SUHA mešana drva, možna dostava, 
tel.: 031/343-177 
 18002926

SUHA bukova in borovčeva drva ter 
butare, tel.: 031/826-621 
 18002929

SUHA, mešana drva in ročni, paletni vi-
ličar Jungheinrich, nosilnost  2 T., tel.: 
041/894-493  
 18002958

SUHE trske za podkurit, primer-
ne za kamin, ali centralno peč, tel.: 
041/986-986 
 18002950

GLASBILA
PRODAM

HARMONIKO Rutar tolminka BEsAs, 
cena 1900 EUR, tel.: 041/735-066 
 18002928

HOBI
KUPIM

STARINE: mizarski ponk, skrinje, 
razglednice, kovance in drobnarije, 
tel.: 051/258-936 
 18002690

UMETNINE, NAKIT
PRODAM

TAPISERIJE unikati; izjemne tehnične, 
umetnostne, sporočilne in energ. vred-
nosti, tel.: 040/567-544  
 18002866

STARINE
KUPIM

MEDALJE, odlikovanja, značke, 
razglednice, kovance, bajonete, sab-
lje, čelade, uniforme, tel.: 051/740-
430 18002902

ODLIKOVANJA, kovance, ure, slike, 
značke, srebrnino, luči, kipe in drugo, 
tel.: 030/670-770 18002931

ŽIVALI IN  
RASTLINE
PODARIM

SOBNEGA zajčka s kletko, tel.: 
041/800-874 18002937

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

STARO kmetijsko orodje, plug, brane, 
slamoreznico, pajkl, tel.: 031/692-
315 18002924

STRANSKO snežno frezo Schmidt 
za unimog ali traktor, obnovljena, tel.: 
041/516-692 18002919

V AGROIZBIRI Prosen v Čirčah ve-
lika jesenska akcija LED delovnih ža-
rometov in LED luči. Agroizbira Kranj, 
d.o.o., Smledniška cesta 17, 4000 
Kranj, tel.: 04/23-24-802 
 18002811

V AGROIZBIRI Prosen v Čirčah vam 
nudimo akcijske cene akumulatorjev 
Topla s 3-letno garancijo. Agroizbira 
Kranj, d.o.o., Smledniška cesta 17, 
4000 Kranj, tel.: 04/23-24-802 
 18002812

KUPIM

TRAKTOR, mini bager in kiper prikoli-
co, tel.: 031/500-933 18002726

TRAKTOR, lahko dobro ali slabše 
ohranjen, znamka ni pomembna, ter 
ostalo kmetijsko mehanizacijo, tel.: 
041/680-684 
 18002939

PRIDELKI
PRODAM

DOMAČA jabolka in hruške, stare in 
nove sorte, tel.: 04/25-71-450 
 18002965

JABOLČNI sok, okolica Kranja, tel.: 
040/860-238 18002942

JEDILNI krompir, beli in rdeči, belaro-
sa in desire, tel.: 041/971-508  
 18002933

KRMNI in jedilni krompir, tel.: 
041/840-115 18002921

KRMNI in jedilni krompir ter zrnje ko-
ruze, ajde in pšenice, tel.: 040/355-
865 18002957

KRMNO peso, rumeno korenje, rdečo 
peso, voščenke, tel.: 041/549-713  
 18002922

NEŠKROPLJENA jabolka starih sort 
(voščenka, kosmač, bobovec, carje-
vič), tel.: 040/206-311 18002920

NEŠKROPLJENA jabolka za pre-
delavo in 1 m3 brestovih colaric, tel.: 
04/53-15-802 18002940

NEŠKROPLJENA jabolka za ozimnico 
in predelavo – voščenke, bobovec in 
carjevič, tel.: 041/575-117 
 18002943

PŠENICO za krmo, tel.: 031/504-
509 18002952

SEVNIŠKA voščenka in druga jabolka. 
Zabukovje 2, Kranj, tel.: 041/223-
787 18002944

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

4 MESECE staro telico simentalko, 
tel.: 04/59-61-069, 040/613-705 
 18002945

8 MESECEV brejo telico simentalko in 
silažne bale, tel.: 041/316-617  
 18002963

BIKA limuzin/angus, pašnega, cca 
1000 kg, za pleme ali zakol, tel.: 
040/831-314 18002966

BIKCA in teličko limuzin, stara 14 dni, 
tel.: 041/665-296 18002951

BIKCA ČB, starega 7 dni, tel.: 
041/393-955 18002959

JARKICE, rjave in črne. Novak, Jama 
34, tel.: 041/820-594 
 18002925

KOKOŠI – nesnice, jarkice, rjave, pred 
nesnostjo, in kg piščanci, pripeljemo 
na dom, Matej Bulovec, s.p., Mlakar-
jeva ul. 45, Šenčur, tel.: 041/710-113 
 18002666

KRŠKOPOLJSKE prašiče 30 kg, kra-
vo dojiljo LS, pašno, bikce LS/LIM, 
5 mes.,  250–300 kg, pašne, tel.: 
040/831-314 18002964
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Mirka Vadnova 1,  Kranj, tel.: 04 29 27 100

Odpiralni čas: pon.-pet. od 7-15 ure, sob. zaprto

 

Trgovina z inštalacijskim materialom

Ogrevanje · Vodovod
Kopalniška oprema
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+ poštnina
Št. strani: 558,  
160 x 240 mm,  

trda vezava

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova cesta 4, 

v Kranju, jo naročite na telefonski številki 04/201 42 41 ali na  

narocnine@g-glas.si. Če jo naročite po pošti, se poštnina 

zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

Ernest Petrič: Spomini in spoznanja

Profesor dr. Ernest Petrič velja za enega najvplivnejših in 

najuglednejših intelektualcev, ki holistično združuje vloge 

mednarodnega pravnika, profesorja, pisca, diplomata, 

politika in ustavnega sodnika, predvsem pa mu kot 

pokončnemu in izjemno delavnemu človeku nikdar ni 

vseeno, kaj se dogaja s preprostimi ljudmi, domovino, 

človeštvom in celotnim planetom.

www.gorenjskiglas.si

ZAHVALA

V 68. letu starosti se je od nas poslovil

Petar Kruševac
iz Sorške ulice v Kranju

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti, darovali sve-
če in cvetje in nam izrekli sožalje. Posebna zahvala sodelavkam 
Mercatorja, poslovalnice Zlato polje. Še enkrat hvala vsem, ki ste 
ga imeli radi.

Žalujoča žena Danica v imenu vsega sorodstva

ZAHVALA

V 45. letu starosti se je od nas poslovil naš dragi sin, brat in stric

Tomaž Pintar
iz Dašnice v Železnikih

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izrečena sožalja, darovane sveče in tolažilne besede. 
Zahvaljujemo se tudi pogrebni službi Akris, gospodu kaplanu za 
lepo opravljen obred, pevcem za odpete pesmi. Hvala vsem, ki ste 
ga v tako velikem številu spremili na njegovi zadnji poti.

Vsi njegovi
Železniki

ZAHVALA
Nisi se izgubil kot zven v tihoto,
nisi odšel v nič in pozabo;
po tebi merimo stvarem pomen
in tvojo pesem skušamo peti za tabo.

V 56. letu nas je zapustil dragi sin, mož in ati

Martin Koritnik
iz Cerkelj na Gorenjskem

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste nam pomagali v težkih 
trenutkih, sosedom, prijateljem, sorodnikom, sodelavcem Adrie 
Tehnike in kolektivu Adrie Airways ter znancem za pomoč, izre-
čena sožalja, darovano cvetje in sveče. Hvala dr. Mateji Lopuh za 
vso pomoč in vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.
Vedno boš v naših srcih.

Žalujoči: mama Pavla, žena Marta, hčerka Sandra in sin Borut
Cerklje na Gorenjskem, september 2018

Ljudje, ki jih ljubimo, ne gredo proč, z nami hodijo nevedoč.
Ne vidimo jih in ne slišimo, a vendar so z nami. 

Še vedno ljubljeni, pogrešani, nam najdražji

Alojz Mezeg
17. 6. 1939–16. 9. 2018
 

Ob slovesu od našega dragega deda bi se radi zahvalili vsem, ki 
ste nam v teh težkih dneh tako ali drugače pomagali, z nami de-
lili lepe trenutke, ki ste jih preživeli z njim, ga v velikem številu 
pospremili na njegovi zadnji poti ter počastili njegov spomin. 
Posebno zahvalo bi radi izrekli Teji Arnež, dr. med., in osebju 
internega oddelka kardiologija SB Jesenice za vso skrb in nego v 
času njegove bolezni. 

Vsi njegovi
Cerklje, Zgornji Brnik, september 2018

ZAHVALA

V 88. letu se je poslovil naš ati, ata, tast in brat

Tone Vrhovnik
z Mlake pri Kranju

Iskreno se zahvaljujemo zdravstvenemu osebju Splošne bolnišni-
ce Jesenice, ki mu je v času bolezni nudilo zdravstveno oskrbo. 
Zahvaljujemo se domačemu župniku g. Jožetu Klunu za opravlje-
no sv. mašo, nagovor in vodenje pogrebnega obreda in obema du-
hovnikoma, Juretu Koželju in Janezu Celarju, za sodelovanje in 
obogatitev pogrebne slovesnosti. Hvala pogrebni službi Navček, 
pevcem kvarteta Ultima, harmonikarju Žanu Erženu, organistki 
Marti Legat, zastavonošam in vsem, ki so sodelovali pri pogrebu. 
Hvaležni smo vsem sosedom, sorodnikom, prijateljem, sodelav-
cem in znancem za podarjene sveče, cvetje, darovane maše in 
izrečeno sožalje. Lepa zahvala tudi Miranu, Lidijama in Pepci za 
vso pomoč v času poslavljanja na pokopališču. Vsem imenovanim 
in neimenovanim iskrena hvala.

Vsi njegovi

Zadnjo besedo nima smrt,
ampak skrivnostna ljubezen.

KUNCE v 5. mesecu, krmljene z ječ-
menom in mrvo, tel.: 051/819-044 
 
 18002918

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

TELIČKO simentalko, staro 3 tedne, 
cena 250 EUR, tel.: 040/475-350 
 18002927

KUPIM

BIKA simentalca, težkega nad 450 kg, 
tel.: 041/390-431 18002930

KRAVO ali telico simentalko, brejo 8 
do 9 mesecev, pašno, tel.: 041/890-
742 18002917

KRAVO, brejo ali s teličkom, tel.: 
031/266-163 
 18002916

NAJVEČJI ODKUPOVALEC živine za 
Avstrijo - Kogler. Plačilo v 3 dneh – 
nove višje cene, eko plus. Kogler Franz 
A., d.o.o., Parmova 53, Ljubljana, tel.: 
064/130-081 18002685

PODARIM

STARE kokoši nesnice, tel.: 041/337-
678 18002961

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

BAROK bar Škofja Loka išče osebo za 
delo v strežbi. Klara Turk, s.p., Stara 
cesta 17, Šk. Loka, tel.: 040/511-194 
 18002914

IŠČEMO – voznika tovornjaka, kot 
okrepitev naše ekipe, za delo v Avstriji 
in Nemčiji. Plača po dogovoru. Vese-
limo se vašega klica +436/764-601-
702, Janez Grilc. Diaplan Stahl + Holz 
GmbH, Bahnhof str. 9, Klagenfurt/Ce-
lovec, Avstrija  
 18002864

ZAPOSLIMO voznika kategorij C ali E 
za vožnjo po Nemčiji. Delo poteka od 
ponedeljka do petka. Pogoj delovne 
izkušnje in koda 95. Informacije na 
tel: 05 908 25 01 ali primi.peter@
siol.net, Primi, d.o.o., Grintovška ul. 
35, Kranj  
 18002938

ZAPOSLIMO komercialista za prodajo 
kmetijske mehanizacije. PC Kmečki 
stroji, d.o.o., Sv. Barbara 23, Škofja 
Loka  
 18002896

IŠČEM

DUO Rolo išče delo na zabavah, oble-
tnicah z domačo in zabavno glasbo, 
tel.: 041/741-355 
 18002631

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  
 18002689

ADAPTACIJE – vsa gradbena dela, 
notranje omete, strojne omete, fasa-
de, adaptacije, tlakovanje dvorišča, 
ograje, kamnite škarpe in dimni-
ke, kvalitetno, hitro in poceni. SGP 
Beni, d. o. o., Struževo 7, Kranj, tel.: 
041/561-838  
 18002651

ADAPTACIJE od temelja do strehe, 
omete, fasade, kamnite škarpe, tlako-
vanje dvorišč, tudi manjša gradbena 
dela – z vašim ali našim materialom, 
Gradton, d.o.o., Valjavčeva ulica 8, 
Kranj, 041/222-741, www.gradton.si 
 18002668

BELJENJE, sanacija plesni, glajenje in 
brušenje sten, dekorativni ometi in op-
leski, barvanje napuščev in fasad vam 
nudi Pavec Ivan, s. p., Podbrezje 179, 
Naklo, tel.: 031/392-909  
 18002601

FLORJANI, d.o.o., C. na Brdo 33, 
Kranj izvaja vsa gradbena dela od te-
meljev do strehe, adaptacije, omete, 
omete fasad, kamnite škarpe, tlakova-
nje dvorišč, tel.: 041/557-871  
 18002667

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  
 18002743

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

TESNJENJE OKEN IN VRAT, uvožena 
tesnila, do 30 % prihranka pri ogreva-
nju. Prepiha in prahu ni več! Zmanjšan 
hrup, 10 let garancije. Samo Kališnik, 
s.p., Velika Lašna 45, Kamnik, tel.: 
031/720-141 18002687

ZASEBNI STIKI
ŽENITNE ponudbe za iskrene ljudi zre-
lih ter starejših let. http://www.zau.si, 
tel.: 031/836-378 18002669

IZGUBLJENO,  
NAJDENO
PODARIM

NAŠLA se je majhna mucka, pisane 
rjave barve, stara cca 3 mesece, Stra-
žišče, tel.: 040/142-644  
 18002856

RAZNO
PRODAM

100-LITRSKI rostfraj sod s pipico za 
sok ali vino, tel.: 031/691-122 
 18002947

3 POSODE rostfraj za sok, dve 80-li-
trski in ena 100-litrska, tel.: 031/339-
961  
 18002960

30-KILOGRAMSKE gajbice za jabol-
ka, okovane, smrekov opaž in deske 
25 mm, tel.: 031/696-944 
 18002936

KIPERBUSCH štedilnik, šivalni stroj 
Danica Bagat z omarico in kamp priko-
lico Brako, tel.: 041/391-981  
 18002932

PEČ za sušenje sadja ali podobnih 
stvari, tel.: 031/307-045 
 18002953

PLASTIČNE 120-litrske sode za na-
makanje sadja in eko jabolka po 0,50 
EUR/kg, na jablani, tel.: 031/648-
526  
 18002923
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Anketa

Marina Demšar,  
Železniki:

»Poleg tega, da pridem po 
zdravila, v lekarni kdaj kupim 
tudi kremo in pripomočke 
za osebno higieno. Kar ti ni 
jasno, vse prijazno razložijo. 
Cene so pa res malo visoke.«

Zorica Rosič, Kranj:

»V lekarno grem v glavnem 
po zdravila na recept. Zelo 
sem zadovoljna s storitvijo, 
saj vse lepo razložijo, res se 
vidi, da so strokovni. Ma-
lokrat pa kaj kupim, cene so 
kar visoke.«

Bogdana Novak, Kranj:

»V lekarno grem po zdravi-
la, kupim kdaj tudi pastile za 
grlo, čaj iz naravnih sestavin, 
obliže ... Všeč mi je, da far-
macevti vse direktno povedo, 
brez ovinkarjenja. Cene so pa 
take, kot so.«

Ivanka Cegnar, 
Orehek pri Kranju:

»V lekarno grem največkrat 
po zdravila na recept. Kupim 
pa pastile za grlo in kremo za 
obraz iz galenskega laborato-
rija. So prijazni in strokovni, 
cene so pa previsoke.«

Suzana P. Kovačič

Na dan slovenskih lekarn, 26. 
septembra, smo nekaj nak-
ljučnih mimoidočih v Kranju 
vprašali, kdaj obiščejo lekar-
no, kako so zadovoljni s sto-
ritvijo in odnosom ter kakšne 
se jim zdijo cene izdelkov in 
tistih zdravil, ki jih je treba 
kupiti. 
Foto: Tina Dokl

So prijazni in 
strokovni 

Franc Ajdovec, Šenčur:

»V lekarno grem v glavnem 
po zdravila. Včasih kaj kupim, 
na primer čaj ali kremo iz ga-
lenskega laboratorija. Zado-
voljen sem s prijaznostjo in 
strokovnostjo farmacevtov. 
Cene so pa kar visoke.«

info@g-glas.si

vre men ska na po ved

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

Danes bo jasno, zjutraj bo po nižinah megla. Jutri bo spre-
menljivo oblačno, dopoldne bo prehodno rahlo deževalo. V 
nedeljo bo pretežno jasno.

Andraž Sodja

Ribčev Laz – Pred osmimi leti 
se je v družinskem hotelu Tri-
pič v Bohinju začela zgodba 
bohinjske amaterske trgat-
ve, ki je v naslednjih letih pre-
rasla v vsebohinjsko trgatev, 
z letom 2012 pa tudi v prvo 
letino fermentirane pijače iz 
grozdja Bohinc, ki se ji, ker 
Bohinj ni vinorodni okoliš, 
ne sme reči vino. Leta 2012 so 
nekaj steklenic prvič tudi po-
topili v globine Bohinjskega 
jezera, od minule nedelje pa 
se na globini 45 metrov stara 
že pet arhivskih letin Bohin-
ca, po eno steklenico vsake le-
tine, pa so odstranili za prav 
poseben namen. V sklopu 
praznovanja 240. obletnice 
prvega pristopa na Triglav se 
bo konec tedna več kot tride-
set pohodnikov razprodane-
ga pohoda odpravilo po poti 
prvopristopnikov na Triglav, 
s seboj pa bodo nesli tudi štiri 
steklenice Bohinca iz globin 
Bohinjskega jezera, ki bodo 
tako simbolično premagale 
pot od najgloblje do najvišje 
točke Bohinja, spremljala pa 
jih bo tudi bohinjska vinska 
kraljica Maja Sušnik.

Kot je povedal podžupan v 
funkciji župana Jože Sodja, 

je Bohinc dokaz, da Bohinj-
cev nič ne ustavi, v prihodnje 
pa zaradi globalnega segre-
vanja in vztrajnosti bohinj-
skih ljubiteljskih vinograd-
nikov ne izključuje možnos-
ti, da Bohinj postane vinoro-
dni okoliš. S tem se strinja 
tudi nekdanji župan in po-
slanec Franc Kramar, ki je 
spremljal zgodbo Bohinca 
od prve ljubiteljske trgatve 
in bohinjskim ljubiteljskim 
vinogradnikom želi veliko 
uspeha še naprej. Kot je do-
dal idejni oče in vodja ljubi-
teljskih vinogradnikov bo-
hinjski hotelir Krsto Tripič, 
je zgodba močno prerasla 
njihovo domačo ljubiteljsko 
trgatev, saj je danes članov 
ljubiteljskih vinogradnikov 
že 52. Letošnja letina pa bo 
nekaj prav posebnega, saj so 
do sedaj za izdelavo Bohin-
ca skrbeli v kletarski družini 
Prah v Brežicah, letos pa so 
za namen izdelave Bohinca 
uredili svojo vinsko klet v Bi-
tnjah pri Bohinju z vso pri-
padajočo opremo, tako da bo 
Bohinc 2018 naslednji ko-
rak na poti, da Bohinj posta-
ne vinorodni okoliš, ki sega 
iz globin Bohinjskega jeze-
ra pa vse do vrha očaka Tri-
glava.

Bohinc z dna jezera na Triglav
V nedeljo so iz globin Bohinjskega jezera dvignili fermentirano pijačo iz grozdja Bohinc, ki jo bodo v 
sklopu praznovanj 240. obletnice prvega vzpona na Triglav tudi odnesli na najvišjo točko občine Bohinj.

Takole so pijačo iz grozdja dvignili z dna Bohinjskega jezera.

Vilma Stanovnik

Kranj – Minuli konec tedna 
je Andrej Štremfelj na gorni-
škem festivalu v Ladeku na 
Poljskem kot prvi Slovenec 
prejel zlati cepin za življenj-
sko delo. Hkrati je postal edi-
ni človek s tem prestižnim 
priznanjem tako za življenj-
ske dosežke kot za vrhunski 
vzpon. 

Andrej Štremfelj je deseti 
prejemnik zlatega cepina za 
življenjsko delo, ki so ga prvič 
podelili leta 2009 z idejo po-
častiti alpiniste, ki so navdi-
hovali naslednje generaci-
je raziskovalcev navpičnice. 
Prvega je prejel italijanski al-
pinist Walter Bonatti, nasled-
nje pa še alpinistične legen-
de Reinhold Messner, Doug 
Scott, Robert Paragot, Kurt 
Diemberger, John Roskelley, 
Chris Bonington, Woyciech 

Kurtyka, Jeff Lowe. V nji-
hovo družbo je minulo so-
boto tudi uradno stopil naj-
večji slovenski himalajec, ki 
je leta 1992 že prejel alpini-
stičnega oskarja za vrhun-
ski vzpon, ki sta si ga z Mar-
kom Prezljem prislužila za 
prvenstveni vzpon po juž-
nem stebru Kangčendzenge.

Štremfelj je veličastno 
skulpturo prejel iz rok alpi-
nista mlajše generacije Luke 
Lindiča, zahvalil pa se je ženi 
Mariji, brez katere ne bi dose-
gel takšnih uspehov. »Že po 
naravi sem trmast in vztra-
jen, iz alpinizma pa se nau-
čiš, da za cilj, ki si ga zadaš, 
oziroma za pot, za katero se 
odločiš, da boš hodil po njej, 
ni samo po sebi umevno, da 
ti bo na njej postlano z roži-
cami, ampak da se je treba za 
vsako stvar potruditi,« je ob 
podelitvi povedal Štremfelj.

Zlati cepin Andreju 
Štremflju
Kranjčan Andrej Štremfelj je na Poljskem kot prvi 
Slovenec prejel zlati cepin za življenjsko delo.

Marija in Andrej Štremfelj ob podelitvi na Poljskem
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Preddvor – Kulturno društvo Josipine Turnograjske je zaključi-
lo sedmi nagradni natečaj za najboljše ljubezensko pismo med 
mladimi, ki ga vsako leto razpisuje v sodelovanju z Občino in 
Zavodom za turizem Preddvor. V nedeljo, 30. septembra, bo 
ob 16. uri v kulturnem domu v Preddvoru podelitev nagrad naj-
boljšim mladim piscem v dveh kategorijah, osnovnošolcem 
in srednješolcem. Letošnja tema je bila Ljubezen do samega 
sebe. Predsednica društva in pobudnica natečaja ddr. Mira De-
lavec Touhami je nad letošnjim odzivom navdušena, na njem 
so sodelovali tudi slovenski izseljenci iz Srbije in Nemčije. 

Nagrade najboljšim piscem ljubezenskih pisem


