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Mesec dni  
do referenduma
Danes se začenja referendumska 
kampanja o zakonu o drugem tiru 
med Divačo in Koprom. Medtem 
ko se nasprotniki vladnega projek-
ta pripravljajo na ostro kampanjo, 
se vlada pospešeno pripravlja na 
začetek pripravljalnih del.
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ŠPORT

Gorenjec v  
ekipi Ilke Štuhec
Škofjeločan Luka Križaj je nov 
obraz v ekipi smučarke Ilke Štu-
hec. Tudi sam je bil smučar in v 
otroških kategorijah dvakrat zma-
govalec Pokala Loka. Poškodba 
hrbta in okrevanje sta ga spreme-
nila kot človeka.
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GG+

Škatlica je eksplodirala  
Luki Kolblu z Blejske Dobrave je 
pred leti v roki eksplodirala bomba 
iz prve svetovne vojne, ki so jo na-
šli v Blejskem jezeru. Ostal je brez 
očesa in treh prstov na roki. Da-
nes je navdušen zbiratelj predme-
tov iz tistega obdobja - sabelj, ba-
jonetov, čelad, ...

15

GG+

Stik z zemljo je  
stik z nami samimi
Anton Komat, naravovarstvenik, 
pisec in svobodni raziskovalec, 
pomena varovanja okolja ne pou-
darja le v svojih knjigah, študijah 
in na predavanjih, ampak vse, na 
kar opozarja, tudi živi. Obiskali 
smo ga na njegovem vrtu.

19

VREME

Danes, jutri in v nedeljo 
bo sončno. Danes proti 
večeru lahko predvsem  
v gorskem svetu nastane 
kakšna ploha ali nevihta.

14/30 °C
jutri: sončno

70 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900
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MERKUR
nepremicnine

> zemljišča v industrijski coni Naklo v skupni velikosti
 več kot 45.000 m2

> zemljišča in skladišča v poslovno industrijski coni
 Hudinja Celje v skupni velikosti več kot 90.000 m2

VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB 
ZA NAKUP NEPREMIČNIN

Vabilo v celotnem obsegu je objavljeno na spletnih straneh
www.merkurnepremicnine.si. 080 23 23 www.jelovica-hise.si

77.500,00 €od

PICK & 
PLACE
Lesena hiša I 120

Akcijska ponudba
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Prilogi:   Kranjčanka
jeseniške novice 

Simon Šubic

Kranj – Sindikat voznikov av-
tobusov Slovenije in KNSS 
Neodvisnost sta za 4. sep-
tembra napovedala zače-
tek stavke voznikov avtobu-
sov skupine Arriva Sloveni-
ja, največjega prevoznika v 
javnem potniškem prome-
tu v Sloveniji, ki je tudi la-
stnik kranjske družbe Alpe-
tour, Potovalna agencija. »Iz 
stavkovnih zahtev je zelo ja-
sno, da so razmere deloda-
jalcu ušle z vajeti, in med-
tem ko se on postavlja pred 
lastnikom s čistim dobičk-
om, ki ga je pridelal na naših 

plečih, smo vozniki avtobu-
sov vedno starejši, bolj zga-
rani in manj cenjeni s strani 
delodajalca ter vse prepogo-
sto služimo le kot sredstvo 
za doseganje njihovih par-
cialnih ciljev,« so ob najavi 
stavke sporočili iz stavkov-
nega odbora, katerega član 
je tudi predsednik Sindika-
ta družbe Potovalna agenci-
ja Alpetour KNSS Neodvi-
snost Nenad Dakič. Iz Arri-
ve Slovenija so skopo odgo-
vorili, da so napoved stav-
ke po spletni pošti prejeli v 
torek. »Stavkovne zahteve 
bomo natančno preučili in 
nanje odgovorili,« so dodali.

Spomnimo: Alpetourjev 
sindikat KNSS Neodvisnost 
je že pred letom dni zagro-
zil s stavko v kranjskem av-
tobusnem prevozniku na 
prvi šolski dan, ker pa ni bila 
napovedana v skladu z za-
konom o stavki, jo je kma-
lu zatem odpovedal. Tokrat 
je drugače, saj po zagotovi-
lih Damjana Volfa, general-
nega sekretarja Obalne sin-
dikalne organizacije KS 90, 
soustanoviteljice sindikata 
voznikov avtobusov, s stavko 
mislijo resno: »Naš namen 
pa ni, da bi dejansko prišlo 
do fizične izvedbe stavke.« 

Vozniki Arrive napovedali stavko
Po napovedih sindikatov bodo vozniki avtobusov Arrive začeli stavkati 
četrtega septembra. Koliko Alpetourjevih voznikov se bo pridružilo stavki,  
še ni znano. 

Za zdaj še ni znano, koliko voznikov avtobusov kranjskega Alpetourja se namerava 
pridružiti napovedani stavki v skupini Arriva Slovenija. / Foto: Gorazd Kavčič

Mateja Rant

Bled – Izredno sejo sveta za-
voda TNP so sklicali na zah-
tevo predstavnika Planin-
ske zveze Slovenije v svetu 

zavoda Mira Eržena. Po nje-
govem način, kako se vla-
da kot ustanoviteljica lo-
teva imenovanja direktor-
ja, kaže ne samo na odnos 
do te funkcije, ampak tudi 

na pomanjkanje jasne vizi-
je, kaj s TNP sploh želijo. 
Že drugič se je namreč zgo-
dilo, da je vlada za direktor-
ja imenovala nekoga, za ka-
terega so v svetu menili, da 

nima ustreznih kompetenc. 
Vse to po Erženovem prepri-
čanju kaže na domnevno na-
črtno erozijo institucije sve-
ta zavoda.

Nočejo več »političnih« direktorjev
Člani sveta javnega zavoda Triglavski narodni park (TNP) so se v torek sestali na izredni seji, na kateri 
so razpravljali o postopkih imenovanja direktorja zavoda. S sklepom so pozvali vlado, naj čim prej 
imenuje direktorja s polnimi pooblastili v skladu z mnenjem sveta.

43. stran

Najbolj obsežna 
prenova kampa
»V kampu Šobec bodo v poletni sezoni padli vsi 
rekordi,« pravi predsednik Turističnega društva 
Lesce Zlatko Kavčič, ki razkriva podrobnosti tudi  
o načrtovanih investicijah v kampu. 

44. stran

410. stran
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme OLGA TIČAR iz Zgornjega Jezerskega.

Plesni spektakel se vrača na odrske deske

Zvezde latinskoameriških in standardnih plesov iz Slovenije 
in tujine se 8. in 9. septembra vračajo na odrske deske Can-
karjevega doma. Tam bodo po desetih letih znova uprizorili 
plesni spektakel, ki predstavlja nadgradnjo uspešnice The 
50’s show. Plesalci bodo slovensko publiko osvojili z zgodbo 
Dance Amore, katere častni pokrovitelj je predsednik Repu-
blike Slovenije Borut Pahor. Nastopajo Andrej Škufca, Domen 
Valič, Jurij in Jagoda Batagelj, Jernej Brenholc in številni drugi 
uspešni plesalci.

Dance Amore je prenovljena in nadgrajena plesna predstava, 
ki je z naslovom The 50’s show pred leti kar šestkrat razprodala 
Gallusovo dvorano in dvakrat napolnila eno največjih kongre-
snih dvoran v Južni Evropi s kar pet tisoč sedišči. Plesalke in 
plesalci pod režisersko taktirko Jurija Batagelja obljubljajo raz-
gibano scenografsko podobo, glamurozne kostume, ubrane 
plesne korake in izvrstno koreografijo, v novi preobleki pa se 
jim bo pridružilo še več plesalcev – tudi s področja modernega 
plesa, džeza in hip-hopa. Umetniški vtis bosta dodelala mlada 
in talentirana vokalistka Zala Smolnikar v vlogi pretkane džez-
ovske pevke in očarljivi pripovedovalec Domen Valič.

Dvema naročnikoma Gorenjskega glasa podarjamo dve vsto-
pnici za ogled generalke v petek,  8. septembra, v Cankarjevem 
domu. V žrebu boste sodelovali, če boste pravilno odgovorili 
na nagradno vprašanje: V katero mesto je umeščena zgodba 
Dance Amore? Odgovore s svojimi podatki pošljite do četrtka, 
31. avgusta 2017, na naslov: Gorenjski glas, Bleiweisova 4, 
Kranj, ali na: koticek@g-glas.si.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Nagrajenci

V nagradni igri, ki je bila objavljena 11. avgusta 2017, prejmeta 
dve vstopnici za Zbiljsko noč Urška Lavtar z Jesenic in Ana 
Cimperman iz Kranja. Nagrajenkama čestitamo!
V nagradni igri, ki je bila objavljena 14. avgusta 2017, prejmeta 
vsaka po dve vstopnici za Poletno noč ob Velenjskem jezeru 
Cecilija Dežman iz Zgornjih Gorij in Danica Juvan iz Škofje 
Loke. Nagrajenkama čestitamo!

Suzana P. Kovačič

Kranj – Skupnost socialnih 
zavodov Slovenije v odprtem 
pismu navaja, da je vlada so-
cialne zavode s Splošnim do-
govorom za pogodbeno leto 
2017 in z nedavnim dogovo-
rom s sindikati o dvigu plač 
postavila v brezizhoden po-
ložaj, ko jim je na eni strani 
za 3,6 odstotka znižala plači-
la za zdravstvene storitve, ki 
jih zagotavljajo svojim upo-
rabnikom, na drugi pa obču-
tno povečala stroške dela za 
vsaj osem odstotkov. Skup-
nost opozarja, da lahko to-
vrstne odločitve pripeljejo 
do situacij, ko socialni zavo-
di ne bodo zmogli izplača-
ti plač svojim zaposlenim. 
Pozivajo, naj se z aneksom 
k splošnemu dogovoru ure-
dijo cene zdravstvenih sto-
ritev, tako da bodo vključile 
vse spremembe glede stro-
škov dela, ki so nastale kot 
posledica sprostitve varče-
valnih ukrepov in odprave 
plačnih anomalij.

Storitve zdravstvene nege 
se povečujejo

»Zdravstveno stanje stano-
valcev je vsako leto slabše, po-
večujejo se zato storitve zdra-
vstvene nege, še bolj pa se 
povečujejo tudi zdravstvene 
storitve, povezane z demen-
co. Ob tem moramo opozori-
ti tudi na pomanjkanje kadra, 
saj so normativi zelo zastare-
li in ne ustrezajo več današ-
njim potrebam in standar-
dom,« je povedala Silva Koš-
njek, direktorica Centra sle-
pih, slabovidnih in starejših 
(CSS) Škofja Loka. In opozo-
rila, da pa finančna sredstva, 

ki jih prejmejo od Zavoda za 
zdravstveno zavarovanje Slo-
venije (ZZZS), ne zadoščajo 
niti za plače zdravstveno-ne-
govalnega kadra niti za ma-
terialne stroške, ki nastane-
jo ob izvajanju zdravstvene 
nege. Zaradi tega bodo mo-
rali v prihodnjem mesecu 
v CSS pripraviti rebalans fi-
nančnega načrta za leto 2017, 
prav tako bodo morali uskla-
diti cene socialnovarstvenih 
storitev, kar bo pomenilo viš-
je cene za stanovalce. Lani je 
imel CSS Škofja Loka zara-
di prenizko vrednotenih fi-
nančnih sredstev Splošne-
ga dogovora s strani ZZZS 
kar 63 tisoč evrov izgube na 
račun zdravstveno negoval-
nih storitev. »Stanovalci so 
seveda kljub temu ustrezno 
oskrbljeni, saj iz etičnih ra-
zlogov ne moremo dopusti-
ti pomanjkanja življenjsko 
nujno potrebnih storitev. 
Manjkajoči prihodek pokri-
vamo s tem, da domovi manj 
vlagamo v izboljšave, obno-
ve in druge naložbe, ki sta-
novalcem izboljšujejo kako-
vost življenja v domu. Z leti 
bom prisiljeni poskrbeti le 

za najnujnejše,« je opozori-
la Košnjekova.

Že zdaj izguba večja kot 
lani v celem letu

Tudi direktorica Doma 
za upokojence Kranj Zvon-
ka Hočevar je poudarila, 
da ne glede na problema-
tiko stanovalci ne občutijo 
kakršnegakoli pomanjkanja 
ali omejevanja pri negi. Sta-
novalci sicer neposredno za 
zdravstveno nego ne prispe-
vajo, posredno pa se iz pla-
čil oskrbe, ki jo plačujejo sta-
novalci in njihovi svojci oz. 
pristojna občina na podlagi 
odločbe centra za socialno 
delo, pokriva izguba na zdra-
vstvu. »Ta izguba ob upošte-
vanju dodatnega povišanja 
plačnih razredov iz naslova 
odprave anomalij v javnem 
sektorju v našem domu za 
prvo polovico leta 2017 zna-
ša že več kot devetdeset tisoč 
evrov,« je povedala Hoče-
varjeva in primerjala, »v letu 
2016 je država oz. ZZZS kot 
financer zdravstvene nege 
za stanovalca v našem domu 
namenil v povprečju 15,10 
evra na dan, letos v prvih 

sedmih mesecih ta znesek 
znaša 14,84 evra na dan.« 
Kar pomeni, da imajo v tem 
času že takšno izgubo kot 
lani v celem letu, na kar pa 
dom nima nobenega vpliva. 

Tudi v Domu Petra Uzar-
ja Tržič je poslovanje na zdra-
vstveni dejavnosti negativno, 
je potrdila direktorica Ana-
marija Kejžar. Standardi ka-
kovosti, s katerimi zagota-
vljajo varnost in nego za sta-
novalce, so enaki, je pouda-
rila, izgubo pa za zdaj še po-
krivajo iz oskrbe. Priznana 
cena zdravstvene nege na 
stanovalca se je torej letos 
celo znižala, čeprav so akti-
vi vodij finančno računovod-
skih služb socialnih zavodov 
že lani opozorili, da v kalku-
lacijo niso vključena povra-
čila in nadomestila stroškov 
prehrane med delom in stro-
ški prevoza na delo in z dela. 
Skupnost socialnih zavo-
dov je reagirala, kot je poja-
snila vodja finančno-računo-
vodske službe v Domu Pe-
tra Uzarja Nataša Meglič in 
ZZZS predlagala povišanje 
cene za 1,10 evra na dan. Za 
zdaj (še) brez uspeha. 

V težavah zaradi premalo 
plačane zdravstvene nege
Skupnost socialnih zavodov Slovenije je z odprtim pismom ministrici za zdravje opozorila na 
problematiko prenizkega plačila za opravljeno zdravstveno nego v socialnih zavodih, predvsem 
v domovih starejših, ki ne pokrije nastalih stroškov. Da je problem pereč, so potrdili v Domu 
upokojencev Kranj, Domu Petra Uzarja Tržič in Centru slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka.

Silva Košnjek / Foto: Tina Dokl Anamarija Kejžar / Foto: Tina Dokl Zvonka Hočevar / Foto: Tina Dokl

Simon Šubic

Kranj – Okrožno sodišče v 
Ljubljani je pred kratkim v 
tožbi kreditojemalca v švi-
carskih frankih zoper Uni-
credit banko odločilo, da 
je pogodba o dolgoročnem 
deviznem posojilu nična. 
Gre za prvo pozitivno sod-
bo prvostopenjskega sodi-
šča glede najetih bančnih 
posojil v švicarskih frankih, 

so sporočili iz Združenja 
Frank. 

Kot je sodbo obrazložilo 
sodišče, gre pri kreditni po-
godbi za posel z visoko stop-
njo tveganja, pri katerem ni 
mogoče niti približno ugoto-
viti, koliko mora stranka pla-
čati iz naslova pogodbe. Po-
leg tega bi morala banka ve-
deti in je tudi vedela, da bo 
po sklenitvi pogodbe priš-
lo do krepitve švicarskega 

franka v primerjavi z evrom. 
Sodišče je še poudarilo, da bi 
banka morala tudi vedeti, da 
v daljšem časovnem obdob-
ju obstaja precej velika ver-
jetnost, da bo prišlo do več-
jih sprememb v gospodar-
stvu ali na trgih, kar se bo 
lahko odražalo tudi v večjih 
spremembah vrednosti va-
lut ali referenčne obrestne 
mere, in bi morala to tudi to-
žniku pojasniti, česar pa ni 

storila, so navedli iz Združe-
nja Frank. V združenju zdaj 
pričakujejo še večje število 
tožb njihovih članov in obe-
nem opozarjajo na nujnost 
čimprejšnjega sprejetja pre-
dloga zakona o razmerjih 
med dajalci kreditov in kre-
ditojemalci glede kreditov v 
švicarskih frankih.

Združenje Frank je sicer 
julija obveščalo tudi o prvi 
pozitivni sodbi v zadevi kre-
diti v švicarskih frankih s 
strani pritožbenega sodišča 
– Višjega sodišča v Maribo-
ru, ki je v sodbi navedlo, da 
je »neomejenost valutnega 
tveganja za potrošnika ne-
sprejemljiva«.

Frank: prva zmaga tudi  
na prvostopenjskem sodišču

Urša Peternel

Žirovnica – Pokrajinska 
zveza društev upokojencev 
Gorenjske v sodelovanju z 
Društvom upokojencev Ži-
rovnica pripravlja 26. sre-
čanje upokojencev Gorenj-
ske, ki bo v četrtek, 31. avgu-
sta, s pričetkom ob 10. uri. 
Potekalo bo pod velikim šo-
torom na prireditvenem 
prostoru Konjeniškega klu-
ba v Žirovnici. Pričakujejo 

kar okrog dva tisoč udele-
žencev, na srečanje so po-
vabili tudi vse župane go-
renjskih občin in gorenjske 
poslance. Slavnostni govor-
nik bo predsednik Zveze 
društev upokojencev Slo-
venije Janez Sušnik. Poleg 
kulturnega programa ude-
ležence ob dobri hrani in 
pijači čaka še zabavno-glas-
beni program z živo glasbo 
ansambla Bratov Štrukelj iz 
Dolenjske.

Srečanje upokojencev
Tradicionalno srečanje upokojencev Gorenjske bo 
v četrtek, 31. avgusta, v Žirovnici.
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Letos bomo že šestič v sa-
mostojni Sloveniji volili 
predsednika države, ki 

ga državljani izbiramo nepos-
redno, prihodnje leto pa nas 
znova, osmič doslej, čakajo vo-
litve poslancev v državni zbor. 
Slednje tako državljani kot po-
litika štejemo za pomembnej-
še, saj je interes imeti svoje lju-
di med poslanci, ki jim ustava 
namenja vlogo izvršne oblasti, 
močnejši, kot pa pohvaliti se s 
pravim človekom na s pristoj-
nostmi precej omejenem mes-
tu predsednika republike. Ni 
malo mnenj v javnosti, da je 
aktualni predsednik s svojim 
manekenskim vsem všečnim 
slogom funkcijo državnika, 
ki Slovenijo predstavlja tudi v 
svetu, dodatno razvrednotil. 

Ampak tako razmišljanje 
nas lahko hitro zavede. Pred-
sednik je tisti človek, ki mora 
s svojo pojavnostjo in dejanji 
skrbeti za primerno duhovno 
podobo naroda v aktualnem 
času. Ko pomislimo na zdra-
vo kmečko pamet, potem je 
predsednik neke vrste pastir, ki 
mora znati takrat, ko se med 
ovčicami pojavi nemir, s svojo 
preudarnostjo in modrostjo v 
čredi znova vzpostaviti red in 
medsebojno spoštovanje. Bo-
rutu Pahorju je z njegovo poli-
tično brezbarvnostjo to včasih 
tudi uspelo, marsikdaj pa smo 
njegov »neodziv« zapisali pod 
zamujene priložnosti. 

V prihajajoči predsedniški 
tekmi, ta se je z objavo volilnih 
opravil uradno začela v pone-
deljek, je aktualni predsednik 

nesporni favorit. Menda bo 
kljub podpori stranke SD rajši 
v lastni maniri stopil pred ogle-
dalo in se lotil zbiranja pet tisoč 
podpisov državljanov. Kamni-
škega župana bo predlagala 
njegova Lista Marjana Šarca, 
ob tem pa bo moral zbrati še 
tri tisoč podpisov. Menda mu 
gre kar dobro. Veleposlanik v 
Makedoniji dr. Milan Jazbec 
bo zbiranje pet tisoč podpisov 
začel prihodnji teden, s pod-
poro treh poslancev pa je v igro 
pogumno vstopila prvakinja 
NSi Ljudmila Novak. Ostale 
stranke so sicer še zadržane, 
tudi največji SMC in SDS, 
kar v javnost že vnaša nekaj 
nervoze. Seveda pa je priča-
kovati tudi njihove kandidate, 
saj se kljub malo možnostim 
za tokratni uspeh zavedajo 
ponujenega medijskega časa v 
volilni tekmi, ki ga velja izko-
ristiti za promocijo med voliv-
ci za državnozborske volitve 
prihodnje leto.

Pred časom je svoje kandi-
dature sicer najavljala še cela 
kopica kandidatov, tudi ljudi 
z estrade. Če sklepamo po zad-
njih predsedniških volitvah, ko 
se je najavljalo trinajst kan-
didatov, na koncu so v finale 
vstopili le trije, tudi letos najbrž 
ta številka ne bo dvomestna. 
Kakorkoli že, 6. oktobra bo ob-
javljen seznam kandidatov za 
predsednika, 22. oktobra pa si 
bomo lahko spet v spomin prik-
licali tisto od Lačnih Franzov 
iz leta 1986: »Kandidati za če-
stitke, mi vas volimo, dirigenti 
naše sreče, mi vas volimo ...«

Kandidati za čestitke

KOMENTAR
Igor Kavčič

Simon Šubic

Kranj – Ali ste za to, da se 
uveljavi Zakon o izgradnji, 
upravljanju in gospodar-
jenju z drugim tirom žele-
zniške proge Divača–Koper 
(ZIUGDT), ki ga je sprejel 
državni zbor na seji dne 8. 
maja 2017? O tem vprašanju 
bodo volivci odločali na refe-
rendumu 24. septembra. 
Danes se uradno začenja 
tudi referendumska kampa-
nja, v kateri bodo njeni orga-
nizatorji soočali argumente 
za izgradnjo drugega tira, ki 
temelji na javno-javnem par-
tnerstvu in predvideva sode-
lovanje ene ali več zalednih 
držav pri financiranju pro-
jekta, in argumenti naspro-
tnikov vladnega projekta, ki 
ga je sicer državni zbor prvič 
potrdil 20. aprila, po izglaso-
vanem vetu v državnem sve-
tu pa ga je drugič podprl še 
8. maja.

Vlada je za izvedbo pro-
jekta ustanovila projektno 
podjetje 2TDK, ki bo preje-
lo koncesijo. V projekt lahko 
vstopijo tudi t. i. zaledne dr-
žave (največ zanimanja kaže 
Madžarska, ki ponuja dves-
to milijonov evrov vložka), ki 
pa ne smejo prevzeti deleža, 
enakega ali večjega od tiste-
ga, ki ga ima v lasti Slovenija. 
Države investitorke s tem ne 
bi mogle poseči v lastniško 
infrastrukturo Luke Koper 
ali pridobiti pavice do pred-
nostnega usmerjanja žele-
zniškega prometa. Denar za 
alternativno infrastrukturo, 
ki bi razbremenila avtoce-
ste, bodo predvidoma popla-
čali s povečanjem cestni-
ne za težka tovorna vozila, 
uvedli pa bi tudi dajatev na 

pretovor v Luki Koper. Vred-
nost gradbenih del naj bi po 
zadnjih zagotovilih držav-
nega sekretarja na ministr-
stvu za infrastrukturo Jure-
ta Lebna znašala 863 milijo-
nov evrov, skupaj s predvide-
nimi stroški širitve treh ser-
visnih cevi v največjih pre-
dorih pa naj bi dosegla 960 
milijonov evrov. Slovenija je 
za pripravljalna dela, s kate-
rimi nameravajo začeti no-
vembra, pridobila okoli 44 
milijonov evrov evropskih 
sredstev, računajo pa tudi, 
da bodo za drugi tir pridobi-
li od osemdeset do sto mili-
jonov evrov na t. i. blending 
razpisu Evropske komisije.

Takšnemu zakonu so že 
v državnem zboru naspro-
tovale vse opozicijske stran-
ke in civilna družba. Naspro-
tujejo mu tudi v Luki Koper, 
po drugi strani pa ga pod-
pira Mestna občina Koper. 

Največji kritik vladnega pro-
jekta je društvo Davkopla-
čevalci se ne damo pod vod-
stvom Vilija Kovačiča, ki je 
tudi pobudnik referenduma. 
Njihove glavne argumente 
proti zakonu o drugem tiru 
lahko strnemo takole: Pro-
jekt se da izvesti bistveno 
ceneje in hitreje ter z manj 
škode za okolje. Nasprotni-
ki vladnega projekta opozar-
jajo še na korupcijsko tvega-
nje, moti pa jih tudi, ker dru-
gi tir ne bo potekal po ob-
stoječi trasi železniške pro-
ge med Divačo in Koprom. 
Drugi tir naj bi namreč po-
tekal po novi, 27,1 kilometra 
dolgi trasi, na kateri bi bilo 
osem predorov s skupno dol-
žino 20,5 kilometra, dva via-
dukta, trije mostovi in galeri-
ja, ob tem pa še 16,5 kilome-
tra ubežnih predorov in 1,65 
kilometra dodatnih povezav 
med predori in rovi.

Za drugi tir obstaja več al-
ternativnih predlogov, enega 
od njih je podala tudi ekipa 
pod vodstvom prof. dr. Jože-
ta Duhovnika, predstojnika 
katedre za konstruiranje in 
transportne sisteme s fakul-
tete za strojništvo v Ljublja-
ni. Njihov predlog je dvotirna 
proga, ki bi večinoma poteka-
la po obstoječi progi Koper–
Divača. To bi modernizirali 
in ji dodali drugi tir s protipo-
žarno in zvočno zaščito. Nov 
odsek bi bilo treba zgraditi 
edino na kraškem robu, ki bi 
ga premagali z izgradnjo dvo-
tirnega štirikilometrskega 
predora, v katerem bi zaradi 
precejšnjega naklona upora-
bili inovativno rešitev sovpre-
žne vleke z jekleno vrvjo in re-
kuperacijo električne energi-
je. Po Duhovnikovih zagoto-
vilih bi takšen projekt izved-
li bistveno ceneje, hitreje in z 
manj škode za okolje.

Mesec dni do referenduma
Danes se začenja referendumska kampanja o zakonu o drugem tiru med Divačo in Koprom. O njegovi 
(ne)uveljavitvi bodo volivci odločali 24. septembra.

Medtem ko se nasprotniki vladnega projekta drugega tira zavzeto pripravljajo na ostro 
referendumsko kampanjo, se vlada že pospešeno pripravlja na začetek pripravljalnih del.

»Z napovedano stavko že-
limo predvsem opozoriti, da 
je vrag odnesel šalo, zato je 
zadnji čas, da se z vodstvom 
Arrive usedemo za pogajal-
sko mizo. V tem pogledu 
nas tudi preseneča, da z nje-
ne strani za zdaj ni bilo še 
nobenega odziva,« je pove-
dal Volf. 

Po zdajšnjih ocenah naj bi 
se stavki pridružila več kot 
polovica voznikov avtobusov 
skupine Arriva, precejšnja 
uganka pa je, kako množič-
no naj bi v stavki sodelovali 
Alpetourjevi vozniki. KNSS 
Neodvisnost je namreč v 
kranjski družbi, v kateri de-
lujejo trije sindikati, manjši 

sindikat. Največji je Sindi-
kat avtobusnega prometa 
Alpetour, v katerem pa se do 
stavke in stavkovnih zahtev 
še niso opredelili. »Če gre 
za zakonito stavko, ima pra-
vico stavkati vsak zaposleni, 
ne glede na članstvo v sindi-
katu,« pa poudarja Volf, ki 
pričakuje, da bo tudi na Go-
renjskem veliko stavkajočih. 
Med stavko bodo sicer re-
dne linijske vožnje avtobu-
sov izvajali med 6. in 9. uro 
ter med 13. in 16. uro, na li-
nijah, ki vozijo do bolnišnic 
in drugih zdravstvenih usta-
nov, pa bodo avtobusi vozili 
ves čas, so napovedali v stav-
kovnem odboru. 

Sindikata med drugim 
zahtevata povišanje urne 

postavke voznikov avtobu-
sov na sedem evrov in skle-
nitev podjetniške kolektiv-
ne pogodbe za vsa podje-
tja v skupini Arriva Sloveni-
ja do konca leta, ki bo ustre-
zno uredila tudi možnosti 
napredovanja in nagrajeva-
nja voznikov avtobusov. Od 
delodajalca zahtevata tudi 
preklic vseh sankcij zoper 
člane sindikata zaradi njiho-
vega sindikalnega dela, po-
novno vplačevanje premij 
obveznega dodatnega po-
kojninskega zavarovanja za 
vse voznike, ki na delovnem 
mestu preživijo 80 odstot-
kov svojega delovnega časa, 
ter da se pri določanju pravic 
iz naslova delovnega časa vo-
znikov na avtobusnih linijah 

do 50 kilometrov upoštevajo 
zakonske določbe o plačanih 
odmorih in času razpoložlji-
vosti, ki se všteva v delovni 
čas. Zadnja zahteva je dosle-
dno spoštovanje 19. člena 
pravilnika o opremljenosti 
avtobusnih postaj in avtobu-
snih postajališč ter načinu 
opravljanja storitev avtobu-
snih postaj. Ta med drugim 
navaja, da mora biti avtobus 
na avtobusnem postajališču 
toliko prej, da je do odhoda 
po voznem redu mogoče op-
raviti vsa potrebna opravila v 
zvezi s prevozom, na vstop 
potnikov v javnem linijskem 
prometu pa mora biti prip-
ravljen najmanj deset minut 
pred odhodom, določenim z 
voznim redom. 

Vozniki Arrive napovedali stavko
31. stran
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Srčno napisana zgodba  
iz domačih krajev 
Literarni prvenec Marijana Peternelja

244 strani, mehka vezava, cena 15 evrov.
Knjigo prodajamo na Gorenjskem glasu, Bleiweisova 4  
v Kranju. Za dostavo po pošti jo naročite po telefonu:  
04/201 42 41 ali na elektronski naslov: narocnine@g-glas.si; 
poštnina se zaračunava po ceniku Pošte Slovenije.

Želimo vam prijetno poletno branje
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Andraž Sodja

Bohinjska Bistrica – Obči-
na Bohinj je pred občin-
skim praznikom pripravila 
v Ceconijevem parku že če-
trti slovesni sprejem za naj-
boljše športnike. Priznanja 
so podelili športnikom, ki so 
se s svojimi uspehi najbolje 
odrezali v letu 2016; pokaza-
li pa so se tudi že najverje-
tnejši dobitniki nagrad v pri-
hodnjem letu, saj bohinjski 
športniki tudi letos dosegajo 
dobre rezultate. Nagrade so 
podelili Smučarsko skakal-
nemu klubu Bohinj (njiho-
va članica Katra Komar tudi 
v poletni sezoni dosega lepe 
uspehe), Kajak-kanu klu-
bu Bohinj in tekmovalcem 
Janu Marklju, Taji Smuka-
vec, Roku Šmitu, Mihi Far-
teku in Ines Matuc, Shoto-
kan karate klubu Bohinj, ki 
se lahko pohvali z Jako Taler-
jem, karateistom leta 2016 
med mladinci v Sloveniji, 
in Smučarskemu društvu 
Bohinj, od koder prihaja vr-
sta izjemnih mladih smu-
čarskih tekačic in tekačev 

ter biatlonk in biatloncev, 
med katerimi so Kaja Ma-
rič, Kaja Zorč, Lena Repinc 
in Iza Jensko kot najmočnej-
ša ekipa deklet v svoji staros-
ti, odlični posamični tekmo-
valci pa Ajda Arh, Anže Mar-
kelj in Blaž Debeljak. Za naj-
boljše tri so po točkovanju 

izbrali Ajdo Arh, Jako Talar-
ja in Kajo Marič, ki so prejeli 
od dvesto do štiristo petdeset 
evrov finančne spodbude.

Kot je povedal bohinjski 
župan Franc Kramar, ga iz-
jemno veseli, da se občina z 
relativno maloštevilnim pre-
bivalstvom lahko pohvali s 

takšnimi športnimi uspehi, 
naloga občine pa je, da jim 
z infrastrukturo omogoči 
najboljše pogoje za trening. 
Tako so v občini letos nada-
ljevali z urejanjem skakal-
nega centra Polje, načrtuje-
jo pa ureditev plezalne stene 
v dvorani Danica.

Nagradili najboljše športnike
Občina Bohinj je pred občinskim praznikom podelila nagrade športnikom, ki so najbolj zaznamovali 
preteklo koledarsko leto. Najboljše tri so tudi finančno nagradili.

Najboljši bohinjski športniki v družbi župana Franca Kramarja

Z zavestnim ignorira-
njem mnenja sveta pri izbi-
ri kandidatov za direktorja in 
drugih predlogih naj bi tako 
pod vprašaj postavljali celo 
smiselnost obstoja tega or-
gana zavoda, saj praktično 
ne more bistveno vplivati na 
nobeno odločitev, ki je veza-
na na delovanje javnega za-
voda, je razloge za sklic izre-
dne seje pojasnil Eržen. 

Zahtevo svetnikov po skli-
cu izredne seje je kot upra-
vičeno označil tudi pred-
sednik sveta zavoda Bojan 
Dejak. Dogajanje v zvezi z 
imenovanjem direktorja je 
po njegovi oceni nepotreb-
no, saj se v TNP ta čas soo-
čajo s številnimi težavami, 

tako razvojnimi in s tem 
povezanim zagotavljanjem 
sredstev kot tudi z množič-
nim obiskovanjem parka to 
poletje. Zato bi tudi po nje-
govem prepričanju zavod 
potreboval direktorja s pol-
nimi pooblastili. Vlada na-
mreč na to mesto že od leta 
2013 imenuje zgolj vršilce 
dolžnosti, kar je po Erženo-
vem mnenju za zavod dolgo-
ročno škodljivo tudi zato, ker 
se noben kompetenten kan-
didat ne bo več prijavil na 
razpis za direktorja. »Funk-
cija direktorja je postala izra-
zito politična in stvar koali-
cijskih kupčkanj,« je pouda-
ril in dodal, da če bodo do-
pustili, da se nadaljuje seda-
nja praksa pri upravljanju 
tega prostora, jim bo račun 

izstavila narava. »Tega pa z 
davkoplačevalskim denar-
jem ni mogoče poravnati.« 

Posledice tega, da zavod 
že od oktobra 2013 nima di-
rektorja s polnim mandatom 
in torej z dolgoročno vizijo, 
kako upravljati z zavodom 
in zavarovanim območjem, 
prvi občutijo zaposleni, je 
opozoril predstavnik javnega 
zavoda TNP v svetu Andrej 
Arih. Po mnenju predstavni-
ka zainteresiranih nevladnih 
organizacij Vojka Bernarda 
pa je TNP postal politično 
odlagališče kadrov. »Zato bi 
morali sprejeti sklep, da no-
čemo političnega direktorja, 
ampak strokovnjaka.« Tudi 
predstavnik Občine Jesenice 
Igor Arh ne more razumeti, 
zakaj imenujejo direktorja za 

pol leta, saj se v tem času ne 
more seznaniti niti z delova-
njem zavoda. »Naj torej vla-
da sama izbere direktorja, a 
za celotno mandatno obdob-
je.« Predstavnica ministrstva 
za gospodarski razvoj in teh-
nologijo Duška Radovan Ša-
vora je opozorila, da so spre-
jeli desetletni načrt upravlja-
nja, ki je izjemno pomem-
ben in kompleksen doku-
ment in zahteva odločnega 
človeka s polnimi pooblasti-
li, ki se spozna na vsebine in 
to okolje. Zato so se svetni-
ki zavzeli za spremembe za-
kona o TNP, ki bi zagotovile 
večjo vlogo sveta pri imeno-
vanju vodstva zavoda. Ome-
njeni predlog bodo posredo-
vali državnemu zboru in dr-
žavnemu svetu. 

Nočejo več »političnih« direktorjev
31. stran

Marjana Ahačič

Gozd - Martuljek – Ko so v 
začetku lanske poletne turi-
stične sezone po skoraj de-
setletju spet odprli kamp 
Špik v Gozdu - Martuljku, so 
kranjskogorski turistični de-
lavci napovedovali, da bodo 
z umestitvijo naravnega ko-
pališča v neposredno bliži-
no kampa poskrbeli tudi za 
osvežitev gostov. A so kas-
neje ugotovili, da zaradi za-
konodajnih omejitev ume-
stitev kopališča na načrtova-
ni lokaciji ni mogoča, kar je 
pokazala opravljena študija 
poplavne varnosti.

Kot je povedal Blaž Veber, 
direktor Turizma Kranjska 
Gora, v destinaciji potrebuje-
jo še eno naravno kopališče, v 
jezeru Jasna v Kranjski Gori 
namreč temperatura vode 
tudi v najbolj vročih dneh ne 
preseže 21 stopinj, zato ni pre-
več primerna za kopanje. 

Kopališče bi tako načelo-
ma lahko uredili na zahod-
nem delu kampa Špik, kjer 
občina že ima v lasti okoli tri 
tisoč kvadratnih metrov ze-
mljišč; da bi dobili potrebno 
površino, pa bi morali doda-
tnih dva do tri tisoč kvadra-
tnih metrov zemljišč odku-
piti od zasebnih lastnikov.

Kopališča v Martuljku 
še ne bo
V obnovljenem kampu Špik so še lani načrtovali 
ureditev naravnega kopališča, a predvidena 
lokacija glede na študijo poplavne varnosti za to 
ni primerna.

Urša Peternel

Jesenice – Prejšnji mesec so 
začeli urejati dodatne pro-
store Ljudske univerze Je-
senice v pritličju stavbe na 

Delavski 1 na Jesenicah, v 
kateri že sicer deluje ljudska 
univerza. Obstoječi prosto-
ri namreč ne zadoščajo več 
za izvedbo vseh njihovih de-
javnosti, zato so aprila letos 

kupili dodatne prostore, iz 
katerih se je izselila ena od 
bank. Dela naj bi bila zaklju-
čena že prihodnji mesec, 
ko bo sledila še namestitev 
opreme oziroma pohištva. 

V novih prostorih bodo med 
drugim uredili tudi tako 
imenovano javno dnevno 
sobo, to je prostor za nefor-
malno druženje in skupno-
stno učenje v sklopu pro-
jekta Večgeneracijski cen-
ter Gorenjske. Poleg učilni-
ce bodo Jeseničanom na vo-
ljo tudi kuhinja, prostor za 
družabne igre in TV-kotiček.

Ljudska univerza na se-
danji lokaciji deluje od leta 
2010. 

Javna dnevna soba
Pod okriljem Ljudske univerze Jesenice bo na Jesenicah zaživela 
»javna dnevna soba«.

Ljubljana – Jutri, 26. avgusta, bo v dolini Draga pri Igu potekal 
deveti Koliščarski dan. Društvo Fran Govekar Ig ga pripravlja 
v sodelovanju z različnimi institucijami in zunanjimi sode-
lavci prostovoljci. Pripravili so več kot dvajset delavnic ter 
spremljevalne dogodke na osrednjem delu prizorišča. Začetek 
Koliščarskega dne bo ob 10. uri, končal pa se bo ob 18. uri. 
Dogajal se bo ob bajerju, na travniku, v gozdu – povsod, kjer 
so se sicer gibali koliščarji pred tri do pet tisoč leti. Letošnji 
Koliščarski dan ima v središču koliščarska oblačila. Poznali 
so lan, ga pridelovali in izdelovali tkanine iz njega. Pripravili 
bodo tudi koliščarsko modno revijo.

Dan s koliščarji
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A-9170 Borovlje/Ferlach • Glavni trg/Hauptplatz 16
telefon 0043/4227/2225 • faks 0043/4227/2572

adler@apothekeferlach.at
www.apothekeferlach.at
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ODPRTO:
pon. - pet., 8:00 - 12:30 in 14:30 - 18:00

sob., 8:00 - 12:00

ADLER 
APOTHEKE 
Mag. pharm. Jutta Rosian 

  LEKARNA V BOROVLJAH Z BOGATO TRADICIJO

• Naročila za zdravila
   sprejemamo tudi po
   telefonu in e-pošti 
• Ekspresna dobava
   zdravil iz NEMČIJE
• Bachovi cvetni 
   pripravki
• Schüsslerjeve soli

Sonja Jug, Mag. Jutta Rosian 
in Dr. Eva Rosian

GOVORIMO SLOVENSKO
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Marjana Ahačič

Radovljica – Pet let že v Ra-
dovljici deluje zasebni za-
vod za upravno poslovanje 
UP, ki vse od ustanovitve 
poleg poslovnih nudi tudi 
brezplačne storitve na po-
dročju pomoči in svetovanja 
v upravnih postopkih.

»Ideja o ustanovitvi zavo-
da se je razvila iz zaznanih 
družbenih potreb in izkaza-
lo se je, da organizacijo, ki bi 
predvsem fizičnim osebam, 
uporabnikom upravnih sto-
ritev, zagotovila neodvi-
sen in strokoven pristop pri 
opravljanju upravnih zadev, 
res potrebujemo,« je pove-
dal Jure Trbič, ustanovitelj 
in direktor Zavoda UP. 

»Uporabniki so pogosto 
neozaveščeni o svojih pra-
vicah, tako postopkovnih 
kot tudi vsebinskih, zelo po-
gosto jih tudi ne znajo ali ne 
upajo uveljavljati, vsaj v ob-
segu, kot bi jih lahko,« je 
strnil petletne izkušnje.

Približno dve tretjini pro-
blemov, s katerimi se stran-
ke obračajo nanje, je uprav-
no-procesne narave, tretji-
na pa splošne, kot so mejni 

spori in podobno. »Najbolj 
tipična težava, s katero se 
srečujejo naše stranke, je 
neodgovarjanje, to je molk 
organa, največ postopkov-
nih težav pa pri tako ime-
novanih nosilcih javnih po-
oblastil, kot so na primer 
centri za socialno delo ali 
lokalna komunalna podje-
tja. Ne vem, zakaj je tako. 
Ob tem smo pri uporabni-
kih pogosto zaznali s tem 
povezane občutke nemoči 
in podrejenosti v postopkih, 

ki hitro lahko posežejo tudi 
v dostojanstvo človeka. Po-
magamo, kjer lahko in ka-
kor lahko. Iz izkušenj vidi-
mo, da naše delovanje tako 
pripomore k bolj optimal-
nemu teku upravnih zadev, 
nižji stopnji neopravičenih 
pritožb, krajšim postopkom 
in zadovoljstvu uporabni-
kov. Zato lahko tudi zatrdi-
mo, da se s tem, ko uradni-
ki vedo, da imajo uporab-
niki pomoč, dviguje uprav-
na kultura, kar pa je v korist 

demokraciji nasploh,« je še 
povedal Trbič.

Zavod UP je v preteklih 
petih letih brezplačno po-
magal več kot stotim lju-
dem, predvsem s področ-
ja Gorenjske. Opravili so 
več kot dvesto ur brezplač-
nih svetovanj in pripravili že 
okoli dvajset brezplačnih iz-
obraževalnih dogodkov za 
javnost. Prav izobraževanje 
uporabnikov o upravnih po-
stopkih je ena od njihovih te-
meljnih dejavnosti, zato tudi 
ob peti obletnici delovanja 
pripravljajo sklop aktivnosti. 
S prvim seminarjem na se-
dežu zavoda v Radovljici za-
čenjajo že prihodnji četrtek, 
ko bodo predstavili sloven-
ski upravni sistem na sploš-
no. Teden dni za tem bo sle-
dil seminar o obveznosti de-
lodajalcev na področju var-
nega in zdravega dela, v če-
trtek, 14. septembra, bodo 
pripravili delavnici na temo 
zdravja na delovnem mes-
tu, sledili bosta še delavni-
ca o ustanavljanju nevladne 
organizacije ter seminar o 
uveljavljanju pravic v uprav-
nem postopku zadnji četrtek 
v septembru.

Nemočni v kolesju birokracije
Ljudje se pogosto slabo znajdejo v upravnih postopkih, zato potrebujejo pomoč in podporo, po petih 
letih delovanja ugotavljajo v radovljiškem Zavodu UP. Brezplačno so pomagali že več kot stotim ljudem.

Jure Trbič, direktor Zavoda UP

Mateja Rant

Šenčur – Svetniki so na zad-
nji seji obravnavali predloge 
občinskih podrobnih pro-
storskih načrtov za kmetij-
ska gospodarstva Bobnar, 
Kordež in Kuhar ter za ob-
močje Kmetijske zadru-
ge Cerklje v naselju Vok-
lo. Spremembe bodo lastni-
kom kmetijskih gospodar-
stev in kmetijski zadrugi 
omogočile legalizacijo ozi-
roma širitev njihovih kme-
tij, kmetijsko gospodarstvo 

Kuhar z Visokega pa načrtu-
je selitev na drugo lokacijo.

S podrobnim prostorskim 
načrtom za kmetijsko go-
spodarstvo Bobnar bodo 
omogočili legalizacijo ve-
čine tamkajšnjih objektov. 
Kmetijsko gospodarstvo ob-
sega obstoječo stanovanjsko 
hišo in več kmetijskih objek-
tov večjih dimenzij, ki po iz-
vedbenih pogojih odstopa-
jo od določb v občinskem 
prostorskem načrtu Občine 
Šenčur in so brez potrebnih 
upravnih dovoljenj. Kot so 

pojasnili na seji, so objekti 
stari več kot trideset let, z le-
galizacijo pa bodo omogoči-
li nadaljnjo dejavnost na tej 
kmetiji, ki jo opravljajo že 
vrsto let. Kmetiji Kordež pa 
bodo z novim prostorskim 
načrtom omogočili odmik 
od zgoščene zazidave vasi 
in potoka Olševnica. Pre-
staviti jo želijo na zemlji-
šče, ki je v neposredni bliži-
ni obstoječega kmetijskega 
gospodarstva, a v delu kme-
tijskih zemljišč, kjer ne bo 
prostorskih omejitev. Na 

sedanji lokaciji, so pojasni-
li na seji, namreč ta dejav-
nost postaja moteča za bli-
žnje sosede, ki si zato prav 
tako želijo, da se kmetija iz-
seli iz poseljenega obmo-
čja. S podobnimi težavami 
se srečujejo na kmetiji Ku-
har na Visokem, zato so jim 
prav tako omogočili presta-
vitev na zemljišče v nepo-
sredni bližini, saj je sedanja 
lokacija kmetije postala pre-
več utesnjena in jim ne do-
voljuje več širitve. Nadaljnji 
razvoj pa so zagotovili tudi 
Kmetijski zadrugi Cerklje. 
S podrobnim prostorskim 
načrtom za to območje so 
jim omogočili spremem-
bo namembnosti osnovne-
ga skladišča v trgovino, obe-
nem pa legalizacijo že dozi-
danega skladišča in uredi-
tev novih zunanjih skladi-
ščnih površin. 

Kmetijam omogočili razvoj
Šenčurski občinski svetniki so na sredini seji obravnavali vrsto prostorskih 
dokumentov, s spremembami katerih bodo lastniki kmetijskih objektov na 
njihovem območju lahko legalizirali, širili ali prestavili svoje objekte.

Mateja Rant

Bled – Prikazovalnik hitrosti 
na delu Partizanske ceste, ki 
povezuje zaselek Gmajna in 
naselje Zasip z Bledom ter 
mnogim okoliškim osnovno-
šolcem služi kot šolska pot, 
so včeraj tudi uradno odprli. 
Postavitev prikazovalnika so 
omogočili Občina Bled, Za-
varovalnica Triglav in podje-
tje Sipronika v sklopu projek-
ta Skupaj umirjamo promet.

Med dvanajstimi nevarni-
mi cestnimi odseki po vsej 
Sloveniji, kjer bodo v sklopu 

omenjenega projekta posta-
vili prikazovalnike hitrosti, 
so izbrali tudi omenjeni ce-
stni odsek na Bledu. Kot po-
jasnjujejo na občini, so pov-
prečne hitrosti na tem delu 
kljub omejitvi in hitrostni 
oviri še vedno (pre)visoke. Da 
vozijo prehitro, bo voznike 
zdaj opozarjal prikazovalnik 
hitrosti, ki meri in prikazu-
je hitrost vozil. Pametni pri-
kazovalniki hitrosti Vi vozite 
sodijo v kategorijo prijaznih 
preventivnih ukrepov za iz-
boljšanje varnosti v prome-
tu, še pojasnjujejo na občini.

Za varnejšo šolsko pot
Pred začetkom novega šolskega leta so na odseku 
Partizanske ceste na Bledu, ki služi tudi kot šolska 
pot, postavili prikazovalnik hitrosti Vi vozite.

Na nevarnem cestnem odseku želijo hitrosti zmanjšati 
z novim prikazovalnikom hitrosti. / Foto: Tina Dokl

Radovljica – Rekreacijski klub Večno mladih fantov letos orga-
nizira že 43. tradicionalni pohod na Stol. Pohodniki se bodo 
jutri, v soboto, 26. avgusta, ob 6. uri zbrali pred kavarno Am-
bient v Radovljici, od koder bodo po prijavi na pohod krenili 
do Valvasorjevega doma. Sledil bo pohod na Stol po običajni 
poti in vrnitev nazaj po mulatjeri. Pohodnike bodo varovali 
gorski reševalci. Letošnji simbol pohoda je »klofar« nekoliko 
večjih dimenzij in ga pohodniki nesejo s seboj na Stol. Po 
vrnitvi v dolino bo na prireditvenem prostoru na Linhartovem 
trgu v Radovljici ob 15.30 sledilo skupinsko kosilo. Ob 17. uri 
bodo nastopili Pihalni orkester Slovenj Gradec, Godba Gorje 
in Pihalni orkester Lesce, ob 21. uri pa bo sledila zabava s 
koncertom Bid Banga z gostjo Nušo Derenda.

Večno mladi na Stol

Soriška planina – Ob koncu pašne in poletne sezone bodo na 
Soriški planini ponovno priredili etnološko-kulturni, kulinarič-
ni in zabavni dogodek Majerski smenj in kontrabant, tokrat 
prvič v dvodnevni izvedbi. Jutrišnji, sobotni, program se bo 
začel ob 16. uri. Obiskovalci se bodo zabavali ob kmečkih 
igrah, nato pa ob zvokih glasbene skupine FKK band. V nedeljo 
ob 9. uri bodo pripravili voden pohod po rapalski meji. Ob 12. 
uri bodo odprli planinsko tržnico, na kateri se bodo predstavili 
različni ustvarjalci, rokodelci in mojstri starih obrti, lokalna 
turistična društva in muzeji. Turistično društvo Sovodenj bo 
s kratko predstavo Ljubezensko pismo prikazalo življenje v 
starih časih. Obiskovalce bosta zabavala skupina Čupakabra 
s cirkuškimi in humornimi vložki ter ansambel Smeh. 

Majerski smenj in kontrabant

Tržič – V okviru stečajnega postopka družbe Peko bodo 10. 
oktobra v sejni sobi poslovne stavbe v Tržiču pripravili drugo 
javno dražbo za premoženje stečajnega dolžnika, ki obsega 
poslovalnico na Miklošičevi cesti v Ljubljani in opremo. Pre-
moženje se prodaja kot celota, izklicna cena pa znaša 635 
tisoč evrov.

Premoženje Peka znova na dražbi
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    I  HIŠA KULTURE // ponedeljek, 28. avgusta 2017, ob 19. uri

»Odsevi«
Nina Pečar je študirala slikarstvo,  jazz violino in 
kompozicijo. V svetu likovne umetnosti se
večinoma začenja uveljavljati kot portretistka,
ozira pa se tudi v smer nadrealizma in ilustracije.
Likovno izražanje prepleta z glasbo, poezijo in
vsem, kjer lahko združi znanje z drugih področij.
Poleg slikarstva deluje kot violinistka in
multiinštrumentalistka v različnih glasbenih
sestavih ter kot aranžerka in skladateljica.

Pridite na Ninino odprtje slikarske razstave v
ponedeljek, 28. avgusta 2017, ob 19. uri v avlo
Gorenjskega glasa v Kranj.  Gost večera bo
celjski pesnik in igralec Kristian Koželj.

Vabljeni!
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Suzana P. Kovačič

Kranj – Za vpisne knjige 
in žige v planinskih kočah 
skrbi planinsko društvo, ki 
upravlja posamezno kočo, 
za vpisne knjige na vrho-
vih pa planinsko društvo, 
ki ureja in vzdržuje planin-
sko pot do vrha. Če na vrh 
pripelje več poti, ki jih vzdr-
žujejo markacisti različnih 
planinskih društev, je do-
govorjeno, kdo skrbi za vrh 
in ima torej tudi skrb za vpi-
sno knjigo in žig. Kaj pa v 
primeru, da nekdo opravlja 
slovensko planinsko pot in 
se mu zgodi, da na neki toč-
ki žiga v Dnevnik s sloven-
ske planinske poti ne more 
dodati, ker je žig čisto suh? 
Pri Planinski zvezi Sloveni-
je (PZS) priporočajo, da pla-
ninci s seboj nosijo blazini-
co, ki jim bo zagotovo omo-
gočila žigosanje planinske-
ga dnevnika. Če žiga plani-
nec ne more odtisniti, lah-
ko kot dokazilo služijo foto-
grafija ali priče funkcionar-
jev iz planinskega društva. 
O upravičenosti trditve od-
loča Komisija za planinske 
poti PZS.

Kot pa so še poudarili v 
PZS, so vpisne knjige zelo 
pomemben vir informacij 

v primeru izginotja planin-
cev v hribih, saj gorski reše-
valci in drugi, ki pomagajo 
v primeru nesreče, na tere-
nu najprej pregledajo vpi-
sne knjige, ki pokažejo za-
nesljivo sled planinca, in 
listke s sporočili, ki naj bi jih 
planinci pustili na vidnem 
mestu v avtomobilu. Te 
predstavljajo sledi, ki lahko 
pomagajo rešiti življenje, 
zato je zelo pomembno, da 

se obiskovalci gora vpisuje-
jo v knjige.

O tem, kako se v PZS pri-
lagajajo novodobnim ele-
ktronskim napravam, kot 
bi bili lahko e-žigi, pa po-
jasnjujejo: »Trenutno PZS 
ni potrdila še nobene apli-
kacije za mobilne napra-
ve, ki bi omogočala zbira-
nje e-žigov po obhodnicah 
in na tej podlagi tudi prido-
bitev spominskega znaka za 

prehojeno obhodnico, smo 
pa glede tega v razgovorih z 
več potencialnimi izvajalci, 
da bi pridobili prvo tovrstno 
aplikacijo. PZS je v prete-
klosti sicer že sodelovala z 
Zavarovalnico Triglav pri 
vzpostavitvi aplikacije Gor-
ski vodnik, poleg tega so od 
julija planinski zemljevidi 
PZS na voljo za pametne te-
lefone prek mobilne aplika-
cije Locus Map.«

Razmišljajo tudi o e-žigu
Vpisne knjige v planinskih kočah so pomemben vir informacij v primeru izginotja planincev v hribih, 
vpisi in žigi pa imajo tudi več simbolnih pomenov, z žigi planinci dokazujejo opravljeno slovensko 
planinsko pot. Planinska zveza Slovenije razmišlja tudi o e-žigu. 

Vodnikov dom na Velem polju je imel v začetku avgusta že več kot 1500 vpisov 
v vpisno knjigo, kar je več kot v enakem obdobju lani. / Foto: Gorazd Kavčič

Maja Bertoncelj

Ljubljana – »Ljubljano ved-
no opišemo kot idealno iz-
hodišče za dnevne izlete. 
Verjamemo namreč, da lah-
ko z upravljanjem turistič-
nih tokov v osrednjesloven-
sko regijo in drugje po drža-
vi delno sprostimo mestno 
jedro in ga pustimo prijet-
nejšega za bivanje prebival-
cev in tistih gostov, ki osta-
nejo. Obenem pa promovi-
ramo in ustvarjamo dolo-
čen dobiček od turizma tudi 
drugim destinacijam in po-
nudnikom – verjamemo v 
povezovanje, saj imajo tako 
od uspeha prestolnice lahko 
več vsi,« pravijo v Turizmu 
Ljubljana, kjer so s 23. avgu-
stom začeli drugi del kam-
panje za promocijo desti-
nacij in ponudbe v osrednji 

Sloveniji, ki bo trajala vse do 
novembra. 

S kampanjo želijo predsta-
viti nabor idej za izlete, hkra-
ti pa čim bolj razširiti bese-
do o lepotah in doživetjih. 
»Za promocijo smo se od-
ločili vključiti priljubljeno 
platformo Instagram, upo-
rabnike hashtaga #Central-
Slovenia pa ''nagraditi'' z lo-
kalnim darilcem. Pravila so-
delovanja so preprosta: izbe-
rite in obiščite kraj z našega 
seznama, fotografirajte, kar 
vas je navdušilo, fotografijo 
objavite na Instagramu in jo 
pokažete še drugim. Ne po-
zabite pripisati hashtaga: 
#CentralSlovenia in ozna-
čiti lokacije. Na navedeni 
točki pokažite svojo objavo 
in prejeli boste lokalno da-
rilce,« pojasnjujejo in do-
dajajo, da želijo s tokratno 

akcijo v prvi vrsti dati do-
datne predloge za deset iz-
letov ne zgolj tujim obisko-
valcem, ampak tudi doma-
činom, saj, kot poudarja-
jo, pogosto slabo poznamo 
ponudbo pred svojim pra-
gom. Katere izlete predla-
gajo? Polhograjska grašči-
na, Velika planina, Župa-
nova jama, Zbiljsko jezero, 
Arboretum Volčji Potok, 
razgledni stolp na Planini 
nad Vrhniko, pustolovski 
park Geoss, grad Bogen-
šperk, Slamnikarski muzej 
v Domžalah in veslanje po 
Ljubljanskem barju do Tro-
mostovja.

Prvi del kampanje za pro-
mocijo osrednjeslovenske 
regije so izvedli še pred le-
tošnjim poletjem in dobili 
velik odziv – dva tisoč objav 
z oznako #CentralSlovenia. 

Lov na zaklade 
osrednjeslovenske regije
V Turizmu Ljubljana so začeli z drugim delom kampanje za promocijo 
destinacij in ponudbe v osrednjeslovenski regiji. Predstavljajo nabor desetih 
idej za izlete, med katerimi so tudi Zbiljsko jezero, Velika planina, Arboretum 
Volčji Potok in Slamnikarski muzej v Domžalah.

Suzana P. Kovačič

Kranj – Barbara Žnidar-
šič, doma iz Sežane, je kot 
že večkrat doslej za čas do-
pusta svoji psički odpelja-
la v varstvo v pasji hotel v 
Kranju. Kot je posebej po-
udarila, v tem pasjem hote-
lu zelo lepo skrbijo za pse, 
pogosto jih tudi vodijo na 
sprehod. Le nesrečne oko-
liščine so nanesle, da je na 
sprehodu njeno skoraj dve-
letno pritlikavo kunčjo jaz-
bečarko Chanel zmotil pok 
prevrnjenega smetnjaka. 
Chanel je namreč razen do 
družinskih članov zelo pla-
ha psička, uspelo pa se ji je 
ob poku izmuzniti celo iz 
oprsnice in iz strahu zbe-
žati v gozd. Žnidaršičeva je 

včeraj povedala, da je zdrav-
je Chanel resno ogroženo, 
saj ima zelo hudo alergijo 
na travo, naslednjo injek-
cijo z zdravilom pa mora 
obvezno prejeti konec tega 
meseca. Hvaležna je vsem 
ljudem za pomoč, dobila je 
sicer že kar nekaj klicev, da 
so kunčjo jazbečarko opazi-
li na Primskovem, v Brito-
fu, Šenčurju, Predosljah, a 
dosedanje iskanje ni obro-
dilo uspeha. Če boste psič-
ko opazili, morda vam jo bo 
kljub njeni plahosti uspe-
lo zadržati, lahko Barbaro 
Žnidaršič pokličete na šte-
vilko 031 243 149. Najdite-
lju ponuja tisoč evrov nagra-
de. Barbara se je sicer takoj 
vrnila z dopusta in se pri-
družila iskalni akciji.

Pogrešana je 
kunčja jazbečarka
Jazbečarka Chanel je zelo plašna, po zadnjih 
informacijah naj bi bila v okolici Kranja. Ima hudo 
alergijo na travo in nujno potrebuje zdravilo. 

Barbara Žnidaršič najditelju kunčje jazbečarke Chanel 
(na sliki) ponuja tisoč evrov nagrade. / Foto: osebni arhiv

Radomlje – Občina Domžale je v sredo, 23. avgusta, z izbra-
nimi izvajalci začela rekonstrukcijo lokalne Opekarniške ceste 
v Radomljah, in sicer na štiristometrskem odseku od pred-
videnega območja OPPN Opekarna Radomlje do križišča 
Opekarniška - Pod hribom, ki vodi proti naseljema Hudo in 
Volčji Potok. V času gradnje bo promet urejen s polovično 
zaporo in kratkotrajnimi popolnimi zaporami. Predviden rok 
izvedbe je tri mesece.

Rekonstrukcija Opekarniške ceste
Tržič – V četrtek, 31. avgusta, 
ob 18. uri bodo v Pollakovi 
kajži Tržiškega muzeja od-
prli novo stalno razstavo z 
naslovom Klobčič in nit, sta-
ri modni hit. V petih razstav-
nih prostorih bodo predsta-
vili tradicijo nogavičarstva, 
tekstila in modrotiska, obrti, 
ki so v preteklih stoletjih cve-
tele v Tržiču.

Nova tekstilna razstava
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Mateja Rant

Škofja Loka – V okviru štiri-
dnevnega festivala Europea-
da z več kot polstoletno tra-
dicijo je Folklorna skupi-
na Škofja Loka nastopila že 
na slovesnosti ob odprtju, 
pri čemer je združila moči 
s skupino Račna iz Grosu-
pljega in Turistično-kultur-
nim društvom Babinci. »Na 
skupno glasbeno podlago 
smo se odvrteli vsak v ritmu 
svojih lokalnih folklornih 
plesov. Skupna koreografi-
ja je požela bučen aplavz,« 
je pojasnila Ksenija Mravlja 
iz Folklorne skupine Škofja 
Loka in dodala, da so njiho-
vi plesalci skupaj z glasbeni-
ki potem nekajkrat nastopi-
li tudi individualno v okvi-
ru uličnega dogajanja, ki je 
spremljalo celoten program. 

Člani Folklorne skupi-
ne Škofja Loka in Društva 
Rovtarji so bili predzadnji 
dan festivala tudi del večti-
sočglave povorke, v kateri so 
se predstavile prav vse sode-
lujoče skupine, skupaj več 
kot šest tisoč nastopajočih. 
»Pod slovensko in škofjelo-
ško zastavo ter ob slovenski 
glasbeni spremljavi smo ko-
rakali v narodnih nošah in 
s starodobnimi smučmi na 
ramenih, spremljalo pa nas 
je nekaj starodobnih kole-
sarjev – in kot že leta doslej 

ponovno povzročili navdu-
šenje med množico,« je raz-
ložila Ksenija Mravlja. En 
večer so se udeleženci iz 
vseh držav preizkusili tudi 
v tradicionalnem finskem 
plesu humppa, in sicer so ob 
stoletnici finske samostoj-
nosti poskusili podreti sve-
tovni rekord v plesanju tega 
plesa. To jim po besedah 

Ksenije Mravlja ni uspelo, 
čeprav se je zbralo več kot 
dvajset tisoč plesalcev, med 
drugim so se jim pridruži-
li tudi udeleženci sosednje-
ga festivala rokovske glas-
be. »To je še dodaten dokaz, 
da glasba in ples združuje-
ta ljudi vseh narodnosti in 
okusov,« je ob tem poudari-
la Ksenija Mravlja. 

Udeležba na festivalu je 
za člane Rovtarjev in folklo-
riste pomenila tudi prilož-
nost za navezavo stikov s 
tujimi skupinami, ki so jih 
že povabile na različna go-
stovanja v prihodnjem letu. 
Med drugim že načrtujejo 
tudi udeležbo na naslednji 
Europeadi, ki bo v portugal-
skem mestu Viseu.

Na Europeadi tudi Ločani
Na največjem evropskem folklornem festivalu Europeada, ki se je konec julija odvijal v finskem mestu 
Turku, so že osmo leto zapored nastopili tudi člani Društva Rovtarji, ki se jim je sedmič pridružila še 
Folklorna skupina Škofja Loka.

Na največjem evropskem folklornem festivalu Europeada so nastopili tudi člani Društva 
Rovtarji, ki se jim je sedmič pridružila še Folklorna skupina Škofja Loka. 

Mateja Rant

Škofja Loka – Konec poletja 
bodo v Škofji Loki zaznamo-
vali številni dogodki. Že no-
coj se začne največji škofje-
loški festival Pisana Loka, 
prihodnji petek pa gostijo 
predsedstvo združenja Do-
uzelage. Velik dogodek se 
obeta še drugo soboto v sep-
tembru, ko bodo uradno od-
prli Trg pod gradom z otroš-
kim igriščem Zamorc, je po-
jasnil župan Miha Ješe. Trg 
bo med drugim krasil obod 
vodnjaka na mestu, kjer je 
bil že v preteklosti vodnjak, 
pri čemer naj bi bila že v pri-
hodnjem letu v njem tudi 
voda. Odprtje novega trga 
bodo sklenili v začetku no-
vembra s posaditvijo najsta-
rejše vinske trte pri nas.

Festival Pisana Loka pa bo 
v prihodnjih desetih dneh 
ponudil pester nabor prire-
ditev, med katerimi bo vsak 
lahko našel kaj zase, obljub-
ljajo na občini. »Odprtje fe-
stivala bo v znamenju Seve-
re Gjurin in Dejana Lapa-
nje, ki nam bosta na ''ogre-

ti'' terasi mladinskega od-
delka Knjižnice Ivana Tav-
čarja, kjer se je ravno končal 
Kino nad mestom, zagoto-
vo pričarala čaroben večer,« 
je poudarila koordinatorica 
kulturnih prireditev na Ob-
čini Škofja Loka Katja Štu-
cin. Ljubitelji kakovostne 

glasbe bodo prišli na svoj ra-
čun ob glasbenem dogodku 
Gib slike in glasbe, v okvi-
ru katerega bodo povezali 
glasbo ter slikarsko in ple-
sno umetnost. »Tudi letos 
ne moremo brez večjega do-
godka na škofjeloškem gra-
du, kjer bo nastopila srbska 

skupina S.A.R.S. v kombi-
naciji z vrhunskimi Hamo 
& Tribute 2 Love,« je še do-
dala Katja Štucin. Pomem-
ben del festivala predsta-
vlja še otroški program, 
ki bo letos prav tako izje-
mno pester. V okviru Pisa-
nega teatra si bo mogoče 

ogledati inovativne in zani-
mive predstave, udeležiti se 
bo mogoče tudi dveh pouč-
nih in zabavnih delavnic. V 
okviru Jadranove ustvarjal-
nice bodo iz odpadne kar-
tonske embalaže in tekstil-
nih odpadkov ustvarjali ko-
ristne izdelke za hrambo 
in organiziranje predme-
tov, pod mentorstvom iz-
kušenih animatorjev Toni-
ja Mlakarja in Domna Do-
lenca pa bo potekala tudi 
delavnica animacije Risan-
ka za vse. Pisana Loka bo 
tudi malce športno obarva-
na, saj se bo Mestni trg na 
prvi šolski dan spremenil v 
pravi skate park. Za konec 
se bo po besedah Katje Štu-
cin odvil pravi mali festi-
val znotraj festivala z Lati-
no Loko, ko se obeta dva dni 
glasbe, hrane in pijače v ži-
vahnih latino ritmih. »Raz-
lični organizatorji smo se 
povezali, da bomo skupaj 
pričarali deset dni res pisa-
nega in zanimivega dogaja-
nja,« je še dodala Katja Štu-
cin. Letak s podrobnejšimi 
informacijami o programu 
so letos vsi občani prejeli 
na dom.

Pisan zaključek poletja
S koncertom Severe Gjurin in Dejana Lapanje se bo nocoj začel največji 
škofjeloški festival Pisana Loka, v okviru katerega se bo do konca 
prihodnjega tedna odvil pester kulturno-izobraževalni pa tudi športni 
program, namenjen vsem generacijam.

info@g-glas.si
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Jasna Paladin

Kamnik – Vlada Republi-
ke Slovenije je pred dnevi v 
Načrt razvojnih programov 
2017–2020 uvrstila nov pro-
jekt, in sicer Sanacija Kam-
niške Bistrice – I. in II. faza.

»S projektom želimo za-
gotoviti poplavno varnost 
širšega urbaniziranega ob-
močja Kamnika. V letu 2017 
se je zaključil del predvide-
nih protipoplavnih ureditev 
na območju med Titanom 
in Svitom, v sklopu katerih 
se je izvedla sanacija desno-
obrežnih zidov in vgradnja 
novih kamnitih talnih pra-
gov. Za doseganje celovi-
te obravnave poplavne pro-
blematike širšega urbanizi-
ranega območja pa je treba 
izvesti še dve fazi, ki predvi-
devata gradbene ukrepe na 
območju od mostu na kam-
niški obvoznici nad Volčjim 
Potokom do jezu Titan. V 
okviru zadnjih dveh faz so 
predvideni gradbeni proti-
poplavni ukrepi, kot so nad-
višanje obstoječih zidov in 

zavarovanja temeljev obsto-
ječih zidov, gradnja nove-
ga protipoplavnega zidu na 
mestu obstoječe dotrajane 
vodne infrastrukture, obno-
va obstoječih talnih pragov 
in obrežnih zavarovanj ter 
vzpostavitev ustrezne pre-
točnosti struge Kamniške 
Bistrice,« so nam pojasnili 
na ministrstvu.

Dela, ki so ocenjena na 
1.069.139,09 evra (ministr-
stvo za okolje bo zagotovi-
lo 89 odstotkov, Občina Ka-
mnik pa 11 odstotkov), bodo 
predvidoma zaključila ko-
nec leta 2018.

Poleg zgoraj omenjene 
investicije se na Kamniški 
Bistrici izvajajo še doda-
tna dela na območju med 
Domžalami in Virom in na 
lokaciji KIK-a. Dela v skup-
ni višini približno štiristo 
tisoč evrov se bodo predvi-
doma zaključila do konca 
letošnjega leta in obsega-
jo sanacijo obstoječe vod-
ne infrastrukture, ki ni za-
jeta v sklop rednih vzdrže-
valnih del.

Sanacija struge 
se nadaljuje
Ministrstvo za okolje in prostor bo v sodelovanju 
z Občino Kamnik do konca prihodnjega leta za 
sanacijo struge Kamniške Bistrice in zagotovitev 
poplavne varnosti širšega urbaniziranega območja 
Kamnika namenilo dober milijon evrov.

Jasna Paladin

Kamniška Bistrica – Vseslo-
venska planinsko-ekološka 
akcija Očistimo naše gore v 
nedeljo, 27. avgusta, priha-
ja v Kamniško Bistrico. Čis-
tilne akcije v okolici tamkaj-
šnjega planinskega doma 
(začele se bodo ob 9. uri, čis-
tili pa bodo sotesko Predo-
selj, pot do slapa Orglice in 
Koželjevo pot) bodo dopol-
nile številne zanimive in po-
učne delavnice. Na dogod-
ku bodo prisotni tudi čla-
ni Gorske reševalne zveze 
Slovenije, Društva GRS Ka-
mnik, ki so nedavno s po-
močjo Zavarovalnice Triglav 

nadgradili sistem za učinko-
vitejše iskanje in reševanje v 
gorah. Program sarOS bodo 
v Kamniški Bistrici predsta-
vili tudi v praksi, na orienta-
cijskem pohodu za otroke, 
ki ga bodo gorski reševalci iz 
Kamnika organizirali s po-
močjo Orientacijskega klu-
ba iz Komende.

Akcijo, s katero v Zavaro-
valnici Triglav že osmo leto 
zapored spodbujajo spoštljiv 
odnos do (gorske) narave in 
širijo navdušenje nad poho-
dništvom, bo spremljalo pe-
stro dogajanje, zbranim se 
bosta pridružila tudi biatlo-
nec Klemen Bauer in smu-
čarski skakalec Cene Prevc.

Akcija Očistimo naše gore 
v Kamniški Bistrici

Kamnik – Člani Društva sv. Jakob Kamnik in Knjižnica Franceta 
Balantiča Kamnik vabijo na pripovedovalski večer Kamniške 
zgodbe, ki bo nocoj, 25. avgusta, ob 20. uri na vrtu Frančiškan-
skega samostana. Z besedo in glasbo bodo pripovedovalci 
obudili stare zgodbe, ki so jih slišali od staršev, starih staršev, 
sosedov … Pripovedovali bodo: Ivan Nograšek iz Tunjic, Jože 
Keršič iz Motnika, Verena Vidrih Perko iz Mekinj, Ljuba Laj-
miš iz Zgornjega Tuhinja, Anže Slana iz Tunjic in Ljoba Jenče iz 
Cerknice. Ljoba Jenče bo zapela tudi nekaj balad ob spremljavi 
citrarja Tomaža Plahutnika. Pripovedi bo povezovala Breda 
Podbrežnik Vukmir.

Pripovedovalski večer kamniških zgodb
Festival Pisana Loka bo v prihodnjih desetih dneh 
ponudil pester nabor prireditev, med katerimi bo vsak 
lahko našel kaj zase, obljubljajo na občini.
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Žlebe – Danes bo ob 20. uri na Sv. Marjeti v Žlebeh odprtje tretje 
izdaje projekta Hiša na hribu. Poleg odprtja razstave boste lahko 
prisluhnili vokalni skupini Za srce mo. Poleg tega bo skupina 
Oloop (pre)pletla Preprogo povezovanja, ki bo iz dneva v dan 
rastla s sodelovanjem obiskovalcev. Razstava bo odprta do 10. 
septembra vsak dan od 15. do 20. ure. Prvega septembra ob 20. 
uri pripravljajo še projekcijo filma Vlada Škafarja Mama, 2. sep-
tembra pa ob 16. uri ustvarjanje pravljice za velike in male Kraljica 
zmajev. Na kmetiji Pr’ Lenart v Belem bodo gostovali 19. avgusta, 
kjer bo ob 20.30 projekcija filma Oča Vlada Škafarja, 7. septembra 
pa v vili Dunja v Žlebeh javna predstavitev slike Joni Zakonjšek Pe-
sem za Hafisa III. V projektu Hiša na hribu letos sodelujejo: Joni 
Zakonjšek, Andreja Eržen, Metka Krašovec, skupina Oloop, Vida 
Kejžar, Tina Dobrajc in Morgan Tipping, Gregor Rozman, Vlado 
Škafar ter snovateljica in vizualna umetnica Zvonka T. Simčič, 
sosnovatelj in režiser Franc Cegnar, kustosinja Petja Grafenauer 
ter strokovna sodelavka za kulturno dediščino Mojca Sfiligoj. 
Organizatorja sta Zavod CCC in KUD Zbilje.

Hiša na hribu v Žlebeh

Igor Kavčič

Ljubljana – Kot je na predsta-
vitvi slikanice v uvodu pove-
dala urednica Andreja Kav-
čič, so se po tem, ko so lani že 
izdali slikanico Tina in med-
vedja moč, pravljico o Tini 
Maze, ki jo je napisal Primož 
Suhodolčan in ilustriral Go-
razd Vahen, pri založbi DZS 
odločili nadaljevati serijo 
slikanic o najboljših sloven-
skih športnikih. »Tokrat gre 
za zgodbo o košarkarju Go-
ranu Dragiću, ki je tako pra-
vljični kot resnični junak. 
Slikanica ima močno spo-
ročilnost o odličnem špor-
tniku, ki je tudi zelo poziti-
ven človek.« Ob priljublje-
nem mladinskem pisatelju 
Primožu Suhodolčanu so k 
sodelovanju tokrat povabili 
ilustratorja in stripovskega 
avtorja Mateja de Cecca. Sli-
kanica nagovarja tako mlade 
bralce, ki bodo v zgodbi po-
leg pravljičnih bitij zmajev 
prepoznali tudi biografske 
elemente iz življenja Gora-
na Dragića, kot starejše bral-
ce, ki Gorana spremljajo na 
njegovi športni poti.

»Vse okrog slikanice – od 
ideje do izvedbe – se je od-
vijalo zelo spontano. Pravlji-
ca je zelo zanimiva, v njej pa 
je tudi veliko resničnega, saj 
mi je košarka že v otroških le-
tih veliko pomenila. Mladim 
sporočam, naj verjamejo v 

svoje sanje, zanje trdo de-
lajo, pa se jim bodo z nekaj 
pravljične pomoči tudi ures-
ničile. In ne pozabite na igri-
vost, tudi to je treba imeti,« 
je povedal Goran Dragić, ki 
bo pravljico z veseljem bral 
tudi svojemu sinu in hčer-
ki. V pravljici Goranu k uspe-
hu pomaga zmajček s svojo 
ekipo, v kateri je tudi njegov 
mlajši brat Zoran. 

»To ni navadna zgod-
ba. Vse, kar je zapisano v 
njej, je resnica, samo resni-
ca in nič drugega kot resni-
ca!« že v prvem stavku po-
jasni avtor pravljice Primož 

Suhodolčan. »Včasih sem 
resnici moral celo nekaj 
odvzeti,« se pošali avtor, ki 
košarko spremlja vse od leta 
1970, ko smo s takratno drža-
vo postali svetovni prvaki. Od 
takrat, da je okužen s košar-
ko. Prav te dni bodo v Slove-
niji premierno prikazali tudi 
film po njegovi knjigi Košar-
kar naj bo. »Z Goranom ima-
va marsikaj skupnega, tudi 
sam sem leta pred njim ig-
ral košarko na igrišču Ili-
rije, na koš tako kot on me-
čem z levo roko in zadenem 
devet od desetih prostih me-
tov, predvsem pa se tako kot 

Gogi zlepa ne ustrašim no-
benega nasprotnika.« Goran 
upa, da bodo slikanico pre-
vedli tudi v angleščino, saj bi 
jo rad podaril soigralcem iz 
lige NBA. Tam ga sicer kliče-
jo zmaj (The Dragon), ne da 
bi vedeli, da prihaja iz mes-
ta, katerega simbol v grbu je 
tudi zmaj. »Zdaj že pišem 
novo zgodbo in upam, da bo 
njen konec dober, da bo priš-
la tudi tako pričakovana me-
dalja na evropskem prven-
stvu.« Goran Dragić bo da-
nes, v petek, 25. avgusta, ob 
14. uri, v City Parku slikanico 
tudi podpisoval.

Pravljičnost športa in branja
V pričakovanju letošnjega evropskega prvenstva v košarki, ki se začne prihodnji teden, je pri založbi 
DZS izšla slikanica Goran, legenda o zmaju. Zgodbo o našem vrhunskem košarkarju Goranu Dragiću  
je zapisal Primož Suhodolčan, ilustriral pa Matej de Cecco.

Najboljši slovenski košarkar Goran Dragić in avtor slikanice Goran, legenda o zmaju 
Primož Suhodolčan ob urednici Andreji Kavčič / Foto: Igor Kavčič

Igor Kavčič

Kranj – Gledališko predsta-
vo Zapiranje ljubezni so v 
Prešernovem gledališču v 
Kranj pripeljali v sodelo-
vanju z Galerijo Prešerno-
vih nagrajencev in bo skle-
pno dejanje v vrsti dogod-
kov, ki so se zvrstili ob le-
tošnjem ciklu Poletje s Pre-
šernovimi nagrajenci v Kra-
nju. Ob tem pa v gledališču 
na najboljši način zaključu-
jejo sezono 2016/2017 – da 
bi sredi septembra s prvo 
premiero seveda lahko za-
čeli novo, pravijo v gleda-
lišču. Predstava Zapiranje 
ljubezni Pascala Ramber-
ta, prevedla jo je Kranjčan-
ka Suzana Koncut, je bila v 
režiji Ivice Buljana premi-
erno uprizorjena pred štiri-
mi leti v koprodukciji Mini 

teatra, Mestnega gledališča 
Ptuj, Novoga kazališta Za-
greb in Zadar snova.

Kaj se zgodi, ko zalju-
bljenost mine in ljubezen 

izgine? Kaj narediti, ko dve 
osebi nista več za skupaj? 
Ko ne moreta ali ne želita 
biti več v odnosu? Zapiranje 
ljubezni je konec zgodbe. 

Zgodbe o paru, ki poskuša 
končati in zapreti skupno 
zgodbo. Odlična igralca Pia 
Zemljič in Marko Mandić, 
par tudi zunaj odra, bosta na 
odru zaključevala svoj lju-
bezenski in partnerski od-
nos. Ženeta ju bes in skraj-
na sila, da se razideta. Lika, 
ki skozi jezik in gibanje med 
seboj gradita bodečo žico iz 
besed, se bosta poskusila re-
šiti iz vrtinca, v katerega ju je 
potegnilo in v katerega vleče-
ta drug drugega. V predsta-
vi, ki traja dve uri, izvemo, 
kaj prinaša in kaj odnaša ko-
nec. Akterja sta s predstavo 
gostovala na več festivalih 
doma in v tujini, Pia Zemljič 
pa je leta 2013 za vlogo Pie 
prejela Severjevo nagrado, 
leta 2015 pa za to in še neka-
tere druge vlogo tudi nagra-
do Prešernovega sklada.

Pia in Marko v Zapiranju ljubezni
Zapiranje ljubezni je konec zgodbe. Zgodbe o paru, ki poskuša končati in zapreti skupno zgodbo. 
Predstavo Zapiranje ljubezni bosta Pia Zemljič in Marko Mandić jutri, v soboto, 26. avgusta, ob 20. uri 
uprizorila v Prešernovem gledališču.

Marko in Pia, tako v predstavi kot zasebno / Foto: Nikola Predović

Igor Kavčič

Tržič – Festival Paradiž je v 
Tržiču novost, prav tako pa 
je nekaj novega oživitev sta-
re kovačnice Germovke, ki je 
ob vodnih rakah lahko tudi 
zanimivo koncertno prizori-
šče, ki mu posebno noto da-
jejo tla, prekrita s koraki, iz-
delanimi iz tisočerih žebljev. 
Umetnina je delo Mateja An-
draža Vogrinčiča. Danes zve-
čer v Germovki pričakujemo 
dvojno glasbeno doživetje, 
prelivanje klasične, impro-

vizirane in filmske glasbe v 
sveži preobleki dveh tržiških 
virtuozov, ki koncertirata po 
vsem svetu – Jureta Goru-
čana in Kristijana Krajnča-
na. Jure Goručan je koncer-
tni pianist, ki ga je glasba že 
pri 14 letih iz Seničnega od-
peljala na študij v Köln, od 
tam pa na številne koncertne 

odre po svetu. Zdaj se vra-
ča domov s svojim piani-
stičnim prvencem, glasbe-
no zgoščenko Innuendo, na 
kateri so virtuozne mojstro-
vine treh velikanov klavir-
ske glasbe: Frédérica Chopi-
na, Maurica Ravela in Serge-
ja Rahmaninova. Bobnarja, 
violončelista in skladatelja 
Kristijana Krajnčana, doma 
iz Seničnega, poznamo iz 
številnih uspešnih koncer-
tnih nastopov doma in v tu-
jini. Tokrat se bo predstavil 
z novim solističnim projek-

tom DrummingCellist, v ka-
terem je združil oba svoja na 
videz nezdružljiva instru-
menta, bobne in violonče-
lo. S svojo značilno srčno in-
terpretacijo in popolno ume-
tniško vizijo zvočnega odkri-
vanja, razkriva vznemirljiv, 
svež, smel, barvit in edin-
stven pristop.

V glasbeni Paradiž
V sklopu dvodnevnega Festivala Paradiž bosta 
danes, v petek, 25. avgusta, ob 20.30 v Germovki 
nastopila pianist Jure Goručan in bobnar ter 
violončelist Kristijan Krajnčan.

Kristijan Krajnčan in Jure Goručan

Kranj – V sklopu dogodkov Poletje s Prešernovimi nagrajenci, 
bo danes, v petek, 25. avgusta, ob 19. uri v Prešernovi hiši na 
ogled predstava Balon Velikon. Lutkovno predstavo za majhne 
in velike otroke bo odigral Andrej Rozman - Roza. Predstava 
traja približno 35 minut. Vstopnine ni.

Lutkovna predstava Balon Velikon

Predoslje – Jutri, v soboto, 26. avgusta, s sv. mašo ob 19. uri 
bodo v cerkvi sv. Siksta v Predosljah zaključili projekt Požen-
čanovo branje. Na pokopališču ob cerkvi je namreč duhovnik 
in zbiralec ter zapisovalec ljudske dediščine Matevž Ravnikar 
Poženčan tudi pokopan. Na dogodek vabi Klub Liberius Cerklje.

Poženčanovo branje
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Škofja Loka – V soboto se je 
vrnil iz Saas-Feeja, v sredo je 
že odpotoval za en mesec v 
Čile. Vmes je imel še vrsto 
obveznosti. Luka Križaj ima 
natrpan urnik. Od konca 
zimske sezone je novi član 
ekipe smučarke Ilke Štuhec. 
Je edini Gorenjec v ekipi in 
z dvajsetimi leti med mlaj-
šimi, če ne celo najmlajši, 
ki delujejo v svetovnem po-
kalu. Pridružil se je Ilkini 
mami in serviserki Darji Čr-
nko, trenerju Gregi Košto-
maju ter kineziologinji Anji 
Šešum. 

Klic iz ZDA spremenil 
njegovo odločitev

»Je kar pestro. Prišli smo 
s prvih priprav v Saas-Feeju 
v Švici, kjer je bila Ilka prvič 
po poletnem premoru na 
snegu. Pogoji so bili solidni, 
tako da smo kar veliko nare-
dili. V sredo gremo že naprej 
na priprave v Čile, kjer bomo 
ostali en mesec. Del priprav 
bomo opravili sami, del pa 
skupaj s slovensko moško 
reprezentanco v hitrih disci-

plinah. V Čilu bo Ilka opra-
vila osrednji del priprav na 
novo smučarsko sezono, ki 
bo olimpijska,« je v pone-
deljek pojasnil Škofjeločan 
Luka Križaj. Zadnji dve se-
zoni je sodeloval z Rossigno-
lom, za novo pa imel odprtih 
kar nekaj možnosti. »Da je 
prišlo do sodelovanja z Ilko 
Štuhec, je splet okoliščin. Ni-
sem vedel, da iščejo novega 
člana ekipe. Po koncu sezone 
je prišlo do prekinitve mojega 
sodelovanja z Rossignolom. 
Dogovarjal sem se že za so-
delovanje drugje in bil prak-
tično že dogovorjen, ko je pri-
šel klic njene mame Darje iz 
Združenih držav Amerike. 
To je bilo dan po tem, ko je 
Ilka dvignila globus za skup-
no zmago v smukaškem se-
števku svetovnega pokala. 
Stvari je bilo znova treba dati 
na tehtnico, ki se je prevesi-
la na stran Ilke Štuhec. Prav-
zaprav sem se zelo hitro od-
ločil,« je povedal. Skupaj z Il-
kino mamo Darjo Črnko sta 
serviserja, pomaga tudi tre-
nerju na terenu. Nekoliko 
bo razbremenil oba. »Ekipa 

ni velika, tako da je treba 
poprijeti za različna dela. 
Vsak par rok več se pozna. 
Zame je to nov izziv, je dru-
gače, kot je bilo doslej. Za 
zdaj vse poteka odlično. Naj-

več časa preživim v delav-
nici. Nimamo urnika, kon-
čamo, ko je vse narejeno, 
tudi če je to šele pozno po-
noči. Budilka pa zjutraj obi-
čajno ne zazvoni kasneje kot 
ob 5. uri. Pripraviti je treba ve-
liko parov smuči. Jih ne šte-
jem. Nikoli jih ni dovolj, ved-
no so lahko še kakšne bolj-
še in hitrejše, naša naloga 
je, da se posvetimo sleher-
nemu paru maksimalno,« 
še pravi Križaj, ki je Štuhče-
vo poznal že prej. »Ko sem 
prvo leto delal za Rossignol, 
je bila tudi ona na njihovih 
smučeh in sem testiral zanjo. 
Lani je zamenjala proizvajal-
ca in nisva več sodelovala.« 

Veljal za obetavnega 
smučarja

Življenje Luke Križaja je 
vseskozi povezano s smuča-
njem. »Na smuči so me pos-
tavili že pri dveh letih. Zelo 
hitro mi je postalo všeč. Tre-
niral sem od petega leta, 
vmes sem kariero zaradi te-
žav s hrbtom za dve leti in 
pol prekinil, potem pa znova 

tekmoval, dokler nisem za-
čel delati za Rossignol, kjer 
sem testiral smuči za hitre 
discipline. To je bilo jeseni 
2015. Že prej sem občasno 
testiral za Rossignol na tek-
mah svetovnega pokala, oni 
pa so mi pomagali z mate-
rialom,« je povedal nekda-
nji alpski smučar. Ob vpra-
šanju, kateri uspeh postavlja 
v ospredje, tekmovalnih re-
zultatov ni omenil: »Nekate-
ri vidijo uspehe le v številkah, 
jaz nanje sedaj gledam dru-
gače. Poškodba hrbta in tež-
ko okrevanje sta bila zame 
težka preizkušnja, na kon-
cu tudi psihična vojna sa-
mega s seboj. Za največji us-
peh štejem, da sem te težave 

premagal in iz njih potegnil 
pomembne življenjske lekci-
je. Ta preizkušnja me je spre-
menila v boljšega človeka in 
me naredila močnejšega. Se-
daj je vse v redu in težav ni-
mam več. Tudi po večkrat na 
dan se ukvarjam z različni-
mi športi. Rad treniram v te-
lovadnicah, tečem, hodim v 
hribe, kolesarim, tečem na 
smučeh, se vozim s kaja-
kom, po novem tudi kajtam. 
V športu zares uživam.« Ve-
liko mu pomeni, da je ostal 
v smučanju, ki je bilo ved-
no njegov prvi šport. Smuča-
nje je pri Križajevih pravza-
prav družinski šport. Treni-
ra ga tudi mlajši brat Martin, 
ki je bil na Pokalu Loka naj-
boljši v letošnji sezoni – in 
tudi on velja za enega najbolj 
perspektivnih mladih slo-
venskih smučarjev. Kakšen 
nasvet dobi tudi od starejše-
ga brata. »To so nasveti tako 
za zraven. Sicer pa zaupam 
njegovemu trenerju, starše-
ma in mislim, da dela odlič-
no. Če se bo tako trudil nap-
rej, da ne bo poškodb, bo tudi 
on morda kdaj prišel do od-
mevnega rezultata v svetov-
nem merilu,« je nekaj besed 
namenil 14-letnemu bratu.   
Pogovor sva zaključila z mis-
limi na prihodnost. Se vidi 
v smučariji? »S smučanjem 
sem povezan že celo življenje 
in ves čas sem imel ob sebi 
ljudi, ki so delali v tem špor-
tu ter so mi bili vzor že od 
otroštva. Trenutno se vidim 
v tem, uživam bolj kot v vsem 
drugem, nikoli pa ne veš, kaj 
bo življenje prineslo. Morda 
tudi kakšen nov izziv ali pa 
novo lekcijo,« je zaključil.

Gorenjec v ekipi Ilke Štuhec
Dvajsetletni Škofjeločan Luka Križaj je nov obraz v ekipi smučarke Ilke Štuhec. Tudi sam je bil smučar 
in v otroških kategorijah dvakratni zmagovalec Pokala Loka. Poškodba hrbta in dolgotrajno okrevanje 
sta ga spremenila kot človeka in, kot pravi, spremenila njegov pogled na življenje že zelo zgodaj v 
otroštvu. Pred njim je nov izziv: sodelovanje z najboljšo smukačico na svetu.

Luka Križaj je v smučanju praktično že vse življenje. Najprej je bil tekmovalec, nato je 
testiral smuči za hitre discipline, sedaj je v vlogi serviserja v ekipi Ilke Štuhec. / Foto: osebni arhiv

V Južni Ameriki se bodo na novo sezono pripravljali 
skoraj vsi slovenski reprezentanti v alpskem 
smučanju. Moška ekipa za hitre discipline bo tako kot 
Ilka Štuhec v Čilu, v argentinski Ushuaii pa se na novo 
sezono pripravlja moška ekipa tehničnih disciplin ter 
tudi del ženske ekipe za svetovni pokal.

Maja Bertoncelj

Kranj – Slovenska moška 
odbojkarska reprezentan-
ca je včeraj začela z nas-
topi na evropskem prven-
stvu na Poljskem, na kate-
rem branijo srebrno meda-
ljo. Prvi nasprotniki varovan-
cev Slobodana Kovača so bili 
Španci, v skupini C, ki jo go-
sti Krakov, pa bosta sledila še 
obračuna z Rusi in Bolgari.

S pripravami na prvenstvo 
stare celine je naša izbrana vr-
sta začela 13. julija v Kranjski 
Gori, zatem so odbojkarji kra-
tek čas trenirali še v Maribo-
ru, odigrali pa so tudi tri prip-
ravljalna srečanja s Poljsko 
in dve tekmi z Italijo. Zadnje 
priprave so imeli v Stožicah, 
nato pa v Beogradu odigra-
li še dve pripravljalni tekmi s 

Srbijo. »Vse tekme na evrop-
skem prvenstvu bo treba od-
igrati na najvišji možni rav-
ni, saj bomo igrali v eni naj-
težjih skupin skupaj s Špan-
ci, Rusi in Bolgari. Že prva 
tekma proti Španiji bo za nas 
zelo pomembna, saj bo že 
lahko odločala o napredova-
nju v drugi del tekmovanja. 
Na prvenstvu bomo morali 
razmišljati o vsaki tekmi po-
sebej, se zbrati za vsako točko 
posebej,« je pred prvenstvom 
razmišljal kapetan Tine Ur-
naut. Poleg njega so v repre-
zentanci na Poljskem še Ton-
ček Štern, Alen Pajenk, Žiga 
Štern, Jan Kozamernik, Alen 
Šket, Mitja Gasparini, Dejan 
Vinčić, Sašo Štalekar, Dani-
jel Koncilja, Jan Klobučar, 
Jani Kovačič, Urban Toman 
in Gregor Ropret. 

Na Poljskem 
branijo srebro
Odbojkarji so včeraj začeli z nastopi na 
evropskem prvenstvu.

Maja Bertoncelj

Bled – Kolesarski festival 
Bled je tridnevni dogodek. 
»Združeval bo vse navdu-
šence kolesarjenja in kole-
sarstva na eni najlepših lo-
kacij. S tem dogodkom Bled 
vstopa na globalni zemlje-
vid kolesarjem prijaznih de-
stinacij,« pravi Maja Zupan.

Festival bo svoja vrata odprl 
danes, 25. avgusta, ob 16. uri v 
Olimpijskem veslaškem cen-
tru. Enaindvajset razstavljav-
cev se je potrudilo pripraviti 
vsebine, ki so zanimive tudi 
za družine. Program je pester, 
za jutri organizatorji posebej 
omenjajo tri dogodke: v Info 

centru Triglavska roža Bled 
bo t. i. Bike Brunch z medna-
rodno udeležbo govorcev in 
premiernim filmom o Olim-
pijskem svetovnem prvaku 
Ninu Schurterju, organiziran 
bo izlet po planinah pod Ko-
šuto, zvečer (ob 20. uri) pa Ro-
gokrog – druženje ljubiteljev 
koles znamke Pony. Nedelja 
predstavlja vrhunec festivala 
z gorskokolesarsko tekmo po 
planotah Mežakle, Pokljuke 
in Jelovice. Maraton z razgle-
dom ponuja dve trasi – kraj-
šo, 62-kilometrsko, in epsko, 
102-kilometrsko. Start bo ob 
8. uri. Vse o dogajanju najde-
te na spletni strani www.bled-
bikefestival.com.

Kolesarski festival Bled
Potekal bo od danes do nedelje.

Kranj – V prvi slovenski nogometni ligi Telekom bodo nogo-
metaši konec tedna odigrali tekme sedmega kroga. Triglav 
odhaja na gostovanje v Kidričevo. Tekma z Aluminijem se bo 
začela v nedeljo ob 16. uri. V nedeljo ob 18. uri se bo začela še 
tekma v Krškem med nogometaši Krškega in Domžal. Tekme 
četrtega kroga pa bodo odigrali nogometaši v drugi slovenski 
nogometni ligi. Spored gorenjskih ekip: Roltek Dob – Brda 
(sobota ob 17. uri), Fužinar Ravne Systems – Kalcer Radomlje 
(sobota ob 17. uri), Zarica Kranj – Ilirija 1911 (nedelja ob 17. 
uri). Tekme drugega kroga bodo odigrali nogometaši v tretji 
slovenski nogometni ligi center. V soboto se bodo odigrale 
tekme Brinje Grosuplje – Lesce, Ivančna Gorica – Sava Kranj, 
SIJ Acroni Jesenice – Arne Tabor 69, Zagorje – Šenčur, Bohinj 
– Kolpa in Kočevje – Bled Hirter, v nedeljo pa sledi še tekma 
Komenda – Rudar Trbovlje. Vse tekme se bodo začele ob 17.30.

Težki gostovanji za Triglav in Domžale
»Da je prišlo do 
sodelovanja z Ilko 
Štuhec, je splet okoliščin. 
Nisem vedel, da iščejo 
novega člana ekipe. 
Po sezoni sem se za 
sodelovanje že dogovarjal 
drugje in bil praktično 
že dogovorjen, ko je 
prišel klic njene mame 
Darje iz Združenih 
držav Amerike. To je 
bilo dan po tem, ko je 
Ilka dvignila globus 
za skupno zmago v 
smukaškem seštevku 
svetovnega pokala. Stvari 
je bilo znova treba dati na 
tehtnico, ki se je prevesila 
na stran Ilke Štuhec. 
Pravzaprav sem se zelo 
hitro odločil.«

Ribčev Laz – Jutri, tradicionalno na zadnjo soboto v avgustu, 
bo v Bohinju Triatlon jeklenih. Start bo ob 9.30 pri cerkvi sv. 
Janeza, cilj pa pri Vodnikovi koči na Velem polju. Tekmovali 
bodo posamezniki in štafete, ki jih čaka veslanje, kolesarjenje 
in na koncu še tek. Razglasitev uradnih rezultatov in podelitev 
bo ob 18. uri na prireditvenem prostoru Pod skalco.

Jutri Triatlon jeklenih v Bohinju
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Konec lanskega in v začetku 
letošnjega leta ste v kampu 
celovito prenovili komunal-
no infrastrukturo – od kana-
lizacije, vodovoda do čistilne 
naprave ...

»V izgradnjo novih komu-
nalnih naprav v kampu Šo-
bec smo vložili več kot 1,2 
milijona evrov. Zgrajenih 
je bilo več tisoč metrov nove 
kanalizacije, vodovoda, ele-
ktričnih vodov, optičnih ka-
blov, plinovoda. Hkrati smo 
povsem obnovili vse staro, 
kar je še ostalo v zemlji. V 
prispodobi povedano, pod 
zemljo smo zgradili vse, kar 
je potrebno za nov kamp. 
Kljub temu da smo vseh šest 
desetletij, kolikor je minilo 
od začetka gradnje kampa, 
naprave dobro vzdrževali, 
pa je čas naredil svoje. Obe-
nem pa smo z investicijo že-
leli ustvariti pogoje za sodo-
ben prihodnji razvoj. Lah-
ko napovemo, da nasled-
njih petdeset let ne bo treba 
več tako celovito prekopava-
ti kampa.«

 
Med drugim ste zgradili 
lastno čistilno napravo. Za-
kaj ne priklop na javno kana-
lizacijo?

»Žal smo morali več kot 
deset let čakati na lokalno 
skupnost, da bi vzpostavila 
pogoje za priključek kampa 
na javno kanalizacijo. Ker te 
na območju kampa ni, smo 
se odločili, da bomo zgradi-
li lastno čistilno napravo. Pa 
tudi te nismo mogli zgradi-
ti, dokler to ni bilo zapisano 
v urbanističnih dokumentih 
Občine Radovljica. Skratka, 
celo desetletje nismo mogli 
začeti gradnje nove restavra-
cije, ker je logično, da mora 
biti nova restavracija priklju-
čena na čistilno napravo. 
Ne nazadnje imamo v svo-
jem razvojnem konceptu na 
prvem mestu varstvo nara-
ve in je logično, da je čišče-
nje odpadnih vod nujno. Či-
stilna naprava je v fazi po-
skusnega obratovanja, kar je 

za take naprave povsem obi-
čajno. V tem času se kontro-
lirajo vse lastnosti delova-
nja naprave. Sproti se ana-
lizira kakovost biološkega 
procesa pri čiščenju odpad-
nih vod in izpustov. Vse do-
sedanje analize so ugodne 
in ne dvomimo, da bo tako 
tudi naprej. Posebnost čistil-
ne naprave v kampu Šobec 
je v tem, da je zgrajena ne-
posredno na območju kam-
pa, ker drugačna lokacija ni 
bila možna. Taka lokacija 
pa pogojuje izjemno pozor-
nost, ki jo je treba posvetiti 
hrupu in smradu. V tej zve-
zi so bili pred gradnjo pos-
tavljeni izredno ostri pogo-
ji, ki bodo zagotovili, da na-
prava ne bo moteča. Poseb-
na pozornost je bila posve-
čena arhitekturi objektov in 
ureditvi okolice, ki mora biti 
zlita z okoljem. Kaže, da je 
tudi to uspelo, saj mnogi, ki 
se sprehajajo mimo čistil-
ne naprave, komaj opazijo 
spremembo v okolju. Pred 
začetkom gradnje čistilne 
naprave v kampu smo iska-
li vzorčni objekt v Sloveniji, 
pa ga v nobenem kampu še 
ni. Tudi v kampih v okoliš-
kih državah takega primera 
nimajo. Večina kampov čis-
ti vode na klasičen način z 

greznicami in ponikovalni-
cami ali pa so priključeni na 
javne sisteme, če je to mož-
no. To pomeni, da je kamp 
Šobec s svojo čistilno napra-
vo tudi v tem pogledu lahko 
vzorčni primer.«

 
Že prihodnji mesec naj bi se 
začela še ena velika investi-
cija, gradnja objekta z resta-
vracijo in trgovino. 

»Tako kot smo napovedo-
vali, bomo v septembru letos 
začeli z gradnjo nove resta-
vracije, trgovine in klubskih 
prostorov za goste. Dolgo 
smo razmišljali, kam ume-
stiti nov objekt, k sodelova-
nju smo že pred leti povabi-
li več projektantov in dobili 
več kot deset predlogov. Po 
vseh analizah se je izkaza-
lo, da je najprimernejša lo-
kacija za novo restavracijo 
na območju med recepcijo 
in bajerjem, približno tam, 
kjer sedaj stoji trgovina. Sta-
ro trgovino bomo porušili in 
tam zgradili vse na novo. Po-
sebna pozornost bo posve-
čena sožitju med restavraci-
jo in obalo bajerja, ki ponu-
ja čudovito okolje. Odločili 
smo se, da novi objekt ne bo 
utrinek trenutne arhitektur-
ne mode, ampak bo izražal 
idejo tradicionalne alpske 

arhitekture z modernim 
pridihom in najsodobnejši-
mi tehnološkimi rešitvami. 
Glavni gradbeni material bo 
les, objekt bo zelo odprt in 
bo iz notranjosti omogočal 
poglede v čudovito naravo, 
bo pritličen in zelo razgiban. 
Uporabnih površin v objek-
tu bo več kot dva tisoč kvadra-
tnih metrov. Ob objektu bos-
ta velika terasa in prireditve-
ni prostor. Objekt bo ogre-
van s toplotno črpalko, ki bo 
izkoriščala vodo iz bajerja, 
imel bo sončno elektrarno in 
vse, kar imajo danes sodobni 
objekti. Novo zgrajeni objekt 
bo sicer namenjen pred-
vsem zadovoljevanju potreb 
kamping turistov, a omogo-
čeno bo poslovanje vse leto. S 
tem se odpirajo možnosti za 
nekaj dejavnosti tudi v zim-
ski sezoni.«

 
Kdo bodo izvajalci del? 

»Idejni načrtovalec in 
glavni arhitekt je arhitekt iz 
Italije, ki ima izkušnje z alp-
sko arhitekturo. V končno 
rešitev so vključene tudi 
naše dolgoletne izkušnje. 
Skupaj smo ustvarili idejo. 
Večji del ostale projektant-
ske ekipe je iz Slovenije. Po-
godba za gradnjo je podpi-
sana s podjetjem Kovinar 

gradnje ST z Jesenic, ki je 
bil tudi glavni izvajalec že 
zgrajene nove infrastruktu-
re. Za lesene konstrukcije 
bo poskrbel Riko iz Ribnice, 
sodelujemo pa z mladimi in 
prodornimi projektanti, ki 
se ukvarjajo s svetlobo. Išče-
mo še dobavitelja za notra-
njo opremo, avdio in video 
opremo in podobno.«

 
Kdaj naj bi bila dela zaklju-
čena?

»Gradnja mora biti konča-
na do konca marca prihod-
njega leta. Kdor se ukvarja z 
gradbeništvom, ve, da je to 
zelo ambiciozen cilj.«

 
Koliko je vredna investicija 
in kako jo boste financirali?

»Novo investicijo bomo v 
celoti financirali z lastnimi 
sredstvi. Investicijska vred-
nost bo blizu tri milijone 
evrov. Prostore trgovine na-
meravamo oddati v najem, 
smo pred podpisom pisma 
o nameri z Mercatorjem, 
a to še ne pomeni, da ima 
možnost izključno to podje-
tje. Dokončna odločitev bo 
sprejeta po razpisu, na kate-
rega se bodo lahko prijavili 
tudi drugi. Prav tako bomo 
oddali v najem tudi restavra-
cijo. Prvi informativni raz-
pis je zaključen. Zanima-
nje je. Končni razpis ali iz-
bor bo sledil in bo bolj kot 
najemnini posvečen kako-
vosti ponudbe in dolgoroč-
nosti sodelovanja.«

 
Kaj boste naredili s starim 
objektom restavracije?

»Staro restavracijo bomo 
porušili. Male sanitarije ob 
njej bomo obnovili in na tej 
lokaciji bomo zgradili ''com-
fort'' kamp. To so prostori v 
kampu, kjer so na parce-
li priključki za vodo, kana-
lizacijo, elektriko, plin, lah-
ko tudi internet in televizi-
jo. Ali bodo na tem območju 
tudi savne, masaže in še kaj, 
je v projektnem načrtova-
nju. Tudi nekaj drugih naj-
lepših območij kampa bomo 
uredili na podoben način.«

V pripravi naj bi bili tudi 
novo otroško igrišče, trim 
steza in sanitarije na spo-
dnjem delu kampa?

»Novo otroško igrišče 
bomo postavili na lokaci-
ji blizu tenisa izven kam-
pa. Novo lokacijo smo izbra-
li zato, da bi zmanjšali pri-
tisk dnevnih obiskovalcev na 
kamp, ob tem pa tudi doma-
činom ponudili nove mož-
nosti. Ne želimo postavi-
ti industrijsko oblikovanih 
igral, ampak smo našli iz-
vajalce, ki znajo to naredi-
ti ročno in iz domačih ma-
terialov, predvsem iz lesa. 
V načrtu imamo še izgra-
dnjo trim steze na območju 
ob Savi Dolinki, dokler tam 
ne bomo dobili priložnosti 
za povečanje kampa z novo 
vsebino, ki bo drugačna od 
klasičnega kampa. Idejne 
zasnove so že narejene, vse-
kakor bodo nekaj posebnega 
in bodo upoštevale, da je ob-
močje občasno poplavljeno. 
A tu se začne zelo težek di-
alog z varstveniki narave ... 
Še prej pa moramo zgradi-
ti nove sanitarije na obmo-
čju kampa ob Savi proti mo-
stu. Brez tega bo dolgoročno 
pod vprašajem najvišji ka-
kovostni nivo kampa s peti-
mi zvezdicami. Nove sanita-
rije potrebujemo do nasled-
nje sezone.« 

 
Vse investicije pa se bodo za-
gotovo odrazile v dolgoroč-
nem poslovanju kampa.

»Nove pridobitve ima-
jo največji vpliv na  položaj 
kampa v konkurenčnem 
mednarodnem okolju. Kam-
ping turizem je pod močno 
kontrolo tujih avto klubov 
in agencij, katerih inšpek-
torji neprestano kontrolira-
jo kakovost ponudbe. Kamp 
Šobec je v tem pogledu na-
redil velik preskok na lestvi-
ci najboljših. Tudi zato bodo 
finančni učinki prihodnjega 
poslovanja lahko boljši. Višji 
standard pomeni višje cene, 
ki so po našem mnenju v  to-
vrstni ponudbi Slovenije še 
prenizke.«

Najbolj obsežna prenova kampa doslej
V kampu Šobec se zaključuje izjemno uspešna poletna sezona. Po številu nočitev bo najboljša v šestdesetletni zgodovini kampa. »Padli bodo vsi rekordi. 
Tudi to dokazuje, da smo z velikimi in dragimi naložbami v koraku z razvojnimi trendi in da zgrajeno ne bo samo sebi namen,« pravi predsednik Turističnega 
društva Lesce Zlatko Kavčič, ki v pogovoru razkriva podrobnosti o dosedanjih in načrtovanih investicijah v kampu.

Zlatko Kavčič, predsednik Turističnega društva Lesce (desno) z direktorjem kampa Šobec 
Urošem Ambrožičem / Foto: Tina Dokl

Novi objekt z restavracijo bodo zgradili na mestu sedanje trgovine. Glavni gradbeni material bo les, objekt bo zelo odprt, pritličen in zelo razgiban, z veliko teraso in prireditvenim 
prostorom. Ogrevan bo s toplotno črpalko, ki bo izkoriščala vodo iz bajerja, imel bo sončno elektrarno ...
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Janez Kuhar

Kranj – V mestecu Ingenbo-
hl v Švici je bilo ob koncu te-
dna peto evropsko prven-
stvo v ročni košnji, ki so se 
ga udeležili kosci in kosice iz 
Italije, (Južna Tirolska), Av-
strije, Nemčije, Španije (Ba-
skija), Anglije, Češke, Slova-
ške in Slovenije. Iz Sloveni-
je se je tekmovanja udeleži-
lo deset koscev in pet kosic, 
poleg njih pa še dve časome-
rilki, trije sodniki in dvajset 
navijačev. 

Avstrijci so zmagali eki-
pno v moški in ženski ka-
tegoriji, slovenske kosice 
so bile pete, kosci pa šesti. 
V kraljevi disciplini, kjer 
so moški kosili sto kvadra-
tnih metrov veliko parcelo, 

je četrto mesto osvojil Ma-
tej Pibernik iz Moravč, ki 
je s časom 2 minuti 24 se-
kund in 34 kazenskimi 

točkami za pol sekunde za-
ostal za tretjim mestom in 
osvojil četrto mesto, kar pa 
je daleč najboljša slovenska 

uvrstitev v zgodovini evrop-
skih prvenstev. Roman 
Krek z Jame pri Kranju je 
pri svojih sedeminpetde-
setih letih zasedel 28. mes-
to, tudi preostali gorenjski 
kosci Miha Čarman z Jame, 
Gašper Čarman iz Topo-
la pri Medvodah, Jože Ob-
lak iz Zaloga pri Golniku in 
Jaka Krek z Jame pa so se 
med 63 tekmovalci dobro 
odrezali. Med mladinci se 
je izkazal s četrtim mestom 
13-letni Maj Janža iz Braton-
cev, občina Beltinci. Med 
ženskami, ki so morale po-
kositi 35 kvadratnih metrov 
veliko parcelo, je bila Petra 
Kolar iz Pletovarja deveta 
med tridesetimi tekmoval-
kami, Romana Krek z Jame 
pa kot najboljša gorenjska 
kosica devetnajsta. Mateja 
Čarman iz Topola pri Med-
vodah in Sabina Čarman z 
Jame sta se uvrstili v drugo 
polovico tekmovalk. Najsta-
rejša tekmovalka prvenstva 
je bila 74-letna Marija Ver-
šič z Brezovice.

Zanimivo: z Jame pri Kra-
nju so bili v slovenski ekipi 
kosci in kosice Krekove dru-
žine – oče Roman, hčerki Sa-
bina in Romana, sin Jaka, zet 
Miha ter Mihov brat Gašper 
in njegova sestra Mateja. 
Družine Krek, Oblak in Čar-
man z Jame imajo sicer tudi 
veliko zaslug, da so sloven-
ski kosci in kosice odpotova-
li na prvenstvo. Na predsta-
vitvi držav udeleženk je Slo-
venijo predstavila citrarka 
Damjana Praprotnik iz Dvo-
rij pri Cerkljah, spremljala 
pa sta jo harmonikarja ter 
skupina v slovenskih naro-
dnih nošah.

Pibernik za las ob medaljo
Matej Pibernik je bil na evropskem prvenstvu v ročni košnji v Švici četrti, od bronaste medalje ga je 
ločilo le pol sekunde.

Matej Pibernik je v kraljevi kategoriji osvojil odlično četrto 
mesto.

Slovenska »odprava« na evropskem prvenstvu v Švici

Cveto Zaplotnik

Kranj – V okviru priprav na 
kmetijsko-živilski sejem 
Agra v Gornji Radgoni je 
potekalo tudi ocenjevanje 
medu. Triindevetdeset če-
belarjev iz Slovenije, Hrva-
ške, Madžarske, Slovaške 
ter Bosne in Hercegovine 
je na ocenjevanje dalo 120 
vzorcev medu, od tega 83 
čebelarjev iz Slovenije 109 
vzorcev. Ocenjevalna komi-
sija je šampionski naziv po-
delila medu, ki ga je na oce-
njevanje dal čebelar Anton 
Meglič iz Doline (občina Tr-
žič). Naziv prvak vrste, to je 

za najboljši med v posame-
zni vrsti, je prejelo pet če-
belarjev, med njimi poleg 
Megliča še Čebelarstvo Kokl 
(Tomaž Kokl) iz Potoč pri 
Preddvoru za smrekov med. 
Čebelarstvo Ambrožič s Sela 
pri Bledu je prejelo zlato me-
daljo za smrekov med, Kle-
men Božnik iz Križev zlato 
za gozdni med, Drago Finž-
gar iz Begunj prav tako zlato 
medaljo za gozdni med, Če-
belarstvo Kimovec iz Šen-
čurja zlati medalji za goz-
dni in akacijev med ter sre-
brno medaljo za kosta-
njev med, Jožef Kokl iz Po-
toč zlati medalji za smrekov 

med, Čebelarstvo Kokl (To-
maž Kokl) prav tako iz Po-
toč zlato medaljo za smre-
kov med, Ludvik Malovrh iz 
Potoč zlato za smrekov med, 
Anton Meglič iz Doline zla-
to za gozdni med, Konrad 
Ozebek z Brega pri Žirovni-
ci srebrno za smrekov med, 
Jože Ribnikar z Golnika zla-
to za gozdni med in srebr-
no za cvetlični med, Miha 
Rozman s Češnjice pri Kro-
pi zlato za gozdni med, Mi-
tja Smrdel iz Kranja pa zla-
to medaljo za smrekov med 
in srebrno za kostanjev med. 

Predsednica ocenjevalne 
komisije prof. dr. Terezija 

Golob z Biotehniške fakulte-
te v Ljubljani je dejala, da so 
posebna vremenska obdob-
ja tako v zimskem in spo-
mladanskem kot zgodnje 
poletnem času vplivala na 
količino in kakovost medu, 
posledično pa tudi na za-
stopanost posameznih vrst 
medu na ocenjevanju. Med 
120 vzorci je bilo namreč kar 
57 vzorcev gozdnega medu, 
od tega jih je kar 34 preje-
lo zlato medaljo. Med letoš-
njimi vzorci ni bilo pravega 
kostanjevega medu, v cvet-
ličnih medovih pa je komi-
sija pogrešala značilno cvet-
lično aromo. 

Šampionski naziv za Megličev med
Čebelar Anton Meglič iz Doline je na ocenjevanju medu v Gornji Radgoni za gozdni med prejel najvišje 
priznanje, to je naziv šampion.

Cveto Zaplotnik

Kranj – Uprava za varno hra-
no, veterinarstvo in varstvo 
rastlin je potrdila, da so v 
Goriških brdih blizu itali-
janske meje prvič v Sloveni-
ji našli azijskega ambrozij-
skega podlubnika. To je ško-
dljivec, ki z vrtanjem rovov 
in vnosom simbiotske glive 
povzroča poškodbe na dreve-
sih velikega števila listavcev, 
posledice tega so venenje 
listov, odmiranje vej, lom-
ljenje poganjkov ter splo-
šna oslabitev in izčrpanost, 
ki se pogosto konča s propa-
dom drevesa ali grmovnice. 
V Evropi so ga doslej pogos-
to našli v drevesih rožičevca, 
sicer pa se lahko pojavi na sa-
dnih rastlinah, vinski trti ter 
na številnih vrstah gozdnih 
in okrasnih rastlin. Prav za-
radi velikega števila gosti-
teljskih rastlin in možnos-
ti hitrega razmnoževanja 

predstavlja precejšnje tvega-
nje za zdravje rastlin.

Hrošč izvira iz Azije, z 
mednarodno trgovino se je 
razširil tudi v Evropo, kjer so 
ga prvič našli leta 2003 v ita-
lijanski Toskani, kasneje pa 
še v Franciji in lani v Špa-
niji. V Sloveniji so ga našli 
v vabah, ki so jih postavili v 
okviru programa hitrega od-
krivanja nevarnih škodljivih 
organizmov rastlin. Stro-
kovnjaki Gozdarskega inšti-
tuta Slovenije so po odkritju 
postavili dodatne vabe in po-
drobno pregledali še stome-
trski pas okoli vab, vendar 
hrošča niso našli v drevesih, 
v nadaljevanju pa načrtuje-
jo postavitev dodatnih vab 
in pregled še obsežnejšega 
območja. V Italiji ob najdbi 
podlubnika niso ukrepali, v 
Franciji in Španiji pa so na-
padena drevesa posekali in 
poostrili nadzor nad poja-
vljanjem hrošča.

Prva najdba azijskega 
ambrozijskega podlubnika

Cveto Zaplotnik

Kranj – Agencija za kmetij-
ske trge in razvoj podeže-
lja pripravlja tudi tržno po-
ročilo za goveje meso. Pog-
lejmo, kakšne so bile cene v 
tednu med 14. in 20. avgu-
stom, ko je bilo zaklanih 327 
do dve leti starih bikov, 29 
več kot dve leti starih bikov, 

115 krav in 185 telic. K ceni 
so prišteti povprečni pre-
vozni stroški v višini 6,02 
evra na sto kilogramov hla-
dne mase. Pri kakovostnih 
razredih se oznake U, R, O, 
P nanašajo na vizualno oce-
njevanje mesnatosti živali, 
oznake 2, 3 in 4 pa določa-
jo razvrstitev trupa glede na 
zamaščenost. 

Tržne cene govejega mesa

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

 Kakovostni Biki, stari do Biki, stari nad Krave Telice
 razred 24 mesecev 24 mesecev
 U2 339,99 - - 346,02
 U3 339,82 - - 343,07
 R2 331,53 - - 325,76
 R3 339,16 334,58 265,18 334,53
 R4 - - 251,02 324,80
 O2 310,12 - 223,83 300,21
 O3 321,11 - 243,96 308,04
 O4 - - 239,24 321,02
 P2 - - 184,03 -
 P3 - - 188,95 -

Kranj – Vlada je na nedavni seji sklenila, da bo Slovenija v sode-
lovanju z Avstrijo kupila cepivo za morebitno cepljenje goved 
proti vozličastemu dermatitisu. Zakon o veterinarstvu namreč 
določa, da mora država zagotoviti obvezno varstvo živali pred 
kužnimi boleznimi tako, da ustvari primerno zalogo cepiva 
in drugih sredstev za preprečevanje, ugotavljanje in zatiranje 
bolezni. Ena od takih bolezni je tudi vozličasti dermatitis, ki 
prizadene govedo vseh starosti. Bolezen se širi zelo hitro, pri 
prenosu virusa imajo pomembno vlogo komarji in muhe, vir 
okužbe pa je lahko tudi neposreden stik z okuženimi živalmi 
ali uživanje vode in krme, ki je onesnažena s slino okužene 
živali. V preteklosti se je vozličasti dermatitis pojavljal le v 
državah podsaharske Afrike, predlani so ga prvič ugotovili na 
območju Evropske unije, lani se je pojavil v Grčiji, Bolgariji, 
Turčiji, Makedoniji, Srbiji, Črni gori, Albaniji in na Kosovu, 
zadnji prijavljeni primer bolezni je z začetka letošnjega julija 
v Makedoniji. Bolezen zdaj predstavlja že resno grožnjo za 
države Srednje Evrope, med strokovnimi ustanovami pa je 
doseženo soglasje, da je za preprečevanje in širjenje bolezni 
najučinkovitejši ukrep pravočasno cepljenje goved v kombi-
naciji še z nekaterimi drugimi ukrepi.

Ustvarili bodo zalogo cepiva
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Naprej k odličnosti 

Prvi slovenski proizvajalec s certikatom »Pridelano/proizvedeno Brez GSO«.

Kmetija Hribar, Predoslje 78, Kranj 
Marko Dolenc s. p.
041 608 763
kmetijahribar.predoslje@gmail.com
facebook.com/HribarPredoslje

Kmetija Hribar se  
nahaja v vasi Predoslje, 
ki leži severno  
od mesta Kranj in je  
v neposredni bližini  
protokolarnega  
objekta Brdo.

Hišna specialiteta  
kmetije je Hribarjeva  
klobasa, ki je v vseh  
letih, od kar ocenjujejo 
klobase za kuhanje,  
na ocenjevanju Dobrote 
Slovenskih kmetij na  
Ptuju, edina, vedno  
prejela zlato medaljo in s 
tem tudi znak kakovosti.

Od konca leta 2013, ko je bila registrirana dopolnil-
na dejavnost na kmetiji, se kmetija ukvarja s proizvo-
dnjo in prodajo mesnih izdelkov kot so: hrenovke, šun-
ka v ovoju, klobase za kuhanje, suhomesnati izdelki  
(klobase, salame, budjole).
Kmetija Hribar je decembra 2014 prejela certifikat  
za izdelavo Kranjske klobase z geografsko označbo. 
S tem je postala 14. certificirani proizvajalec Kranj-
ske klobase v Sloveniji ter prva in edina proizvajalka  
Kranjske klobase na kmetiji.

Hribarjeva  
klobasa

Cveto Zaplotnik

Gornja Radgona – Gornja 
Radgona bo zadnjih šest dni 
avgusta, od jutri, 26., do če-
trtka, 31. avgusta, spet sre-
dišče vsega kmetijskega do-
gajanja v Sloveniji. Jutri, v 
soboto, bo namreč odprl vra-
ta tradicionalni, že 55. kme-
tijsko-živilski sejem Agra, ki 
je največji tovrstni sejem v 
Srednji Evropi. Sejem tudi 
tokrat ne bo le mesto za skle-
panje kupčij, ampak tudi za 
dogovarjanja, posvetovanja, 
predstavitve, izmenjavo sta-
lišč, druženje in zabavo. Za 
trgovanje, to je za prodajo 
in za nakupe, bo res veliko 
možnosti, na sejmu namreč 
sodeluje kar 1820 razstav-
ljavcev iz 36 držav, priredi-
telj Pomurski sejem pa pri-
čakuje veliko obiskovalcev, 
tudi z Gorenjskega. Lani si je 
sejem ogledalo 123 tisoč obi-
skovalcev, letos pričakuje-
jo še večji obisk. V sejemski 
ponudbi bo tudi letos veliko 

kmetijske in gozdarske me-
hanizacije, orodja in opre-
me, reprodukcijskega ma-
teriala, živil, blaga za široko 
porabo - in še bi lahko naš-
tevali.

Uvod v sejem bo – kitajski 

V Sloveniji poteka ta ko-
nec tedna 12. forum kmetij-
sko-trgovinskega in gospo-
darskega sodelovanja med 
Kitajsko ter državami Sre-
dnje in Vzhodne Evrope (Po-
buda 16+1). Danes, v petek, 
bo na Brdu ministrski sesta-
nek o pomenu prehranskih 
verig na lokalni in globalni 
ravni, gospodarski del foru-
ma pa bo potekal na sejmu 
Agra, na katerem se bodo 
države Pobude predstavi-
le s svojimi paviljoni. Kitaj-
ska, ki je letos tudi država 
partnerica sejma, bo s kul-
turnim programom sodelo-
vala že na jutrišnji slovesno-
sti ob odprtju sejma, sicer 
pa bo na svojem paviljonu 

predstavila različne izdelke, 
pripravo čaja, kulturne na-
vade ...

Številne sejemske novosti 

Novosti letošnje Agre so 
tudi razstava avtohtonih pa-
sem domačih živali, tekmo-
vanje otrok v vodenju telič-
ka, zanimive delavnice za ot-
roke in poligon Zeleni dragu-
lji narave, na katerem bodo 
predstavili različne sorte ko-
noplje v kombinaciji z zdra-
vilnimi zelišči in kmetijski-
mi pridelki. Na sejmu bodo 
sodelovale številne ustanove 
in organizacije, med njimi 
tudi ministrstvo za kmetij-
stvo, gozdarstvo in prehrano, 
ki bo v svojih aktivnostih dalo 
poudarek pobudi za razglasi-
tev svetovnega dneva čebel, 
uživanju hrane iz bližine, 
trajnostnemu kmetovanju, 
gospodarjenju z gozdovi in 
podnebnim spremembam. 
Na ogled bodo tudi razstave 
živali in rastlinski nasadi.

Sejem Agra spet 
odpira vrata  
Jutri, v soboto, bodo v Gornji Radgoni odprli petinpetdeseti mednarodni 
kmetijsko-živilski sejem Agra, na katerem bo sodelovalo 1820 razstavljavcev 
iz šestintridesetih držav. Posebej se bo predstavila Kitajska. 



Ob 50. obletnici Alpskega mleka 
so v Ljubljanskih mlekarnah za-
vihali rokave in brskali po arhivih 
in spominu. Izkazalo se je, da Alp-
sko mleko piše zgodbo inovativ-
nosti, vztrajnosti, kakovosti in ne-
zamenljivega okusa, ki mu danes 
pravijo »okus po domu«.

Porodne težave

Švedsko podjetje Tetra Pak je ko-
maj leta 1961 na trg poslalo za-
dovoljiv komercialni stroj za asep-
tično polnjenje. Že leta 1966 pa je 
takšen stroj prispel v Ljubljanske 
mlekarne, skupaj z novim sterili-
zatorjem mleka.  Prvi so sterilizira-
no mleko v nekdanji Jugoslaviji za-
čeli polniti v Novem Sadu, a pravo 
uspešnico so iz njega naredili prav 
pri Ljubljanskih mlekarnah.
Začetki Alpskega mleka so bili 
vse prej kot lahki. Ko so mlekarne 
iskale finančna sredstva za nalož-
bo v tako sodoben obrat, so nale-
tele na nemalo zaprtih vrat. Kot 
jim je zaupal Jože Trontelj,  eden 
od nekdanjih zaposlenih v mle-
karni, so naložbi nasprotovali 

celo v strokovnih krogih iz mle-
karskih institucij, češ da se steri-
lizirano mleko »ne bo prijelo«. A 
v Ljubljanskih mlekarnah so sa-
njali naprej. Leta 1967 so izdelali 
prve litre Alpskega mleka in tudi 
50 let kasneje je jasno, kako zelo 
prav so imeli.

Izboljšali mleko pri kmetu

Z rojstvom Alpskega mleka se 
je izrazito izboljšala tudi kako-
vost prireje mleka. Prve napra-
ve so bile namreč zelo občutljive 
na razmeroma slabo kakovost su-
rovine. Zaradi neustreznega su-
rovega mleka se je mleko prije-
malo na stene cevi sterilizatorja. 
Švedski proizvajalci naprav so po-
jasnili, da je za proizvodnjo steri-
liziranega mleka nujno surovo 
mleko najboljše kakovosti, s sta-
bilnostjo mlečnih beljakovin in 
majhno vsebnostjo bakterij. Lju-
bljanske mlekarne so se lotile ak-
cije za izboljšanje kakovosti suro-
vine in že v nekaj tednih zagoto-
vile izboljšano kakovost mleka pri 
številnih dobaviteljih. Petdeset let 

kasneje je Alpsko mleko tudi po-
nosen nosilec znaka izbrana ka-
kovost, ki označuje višjo kakovost 
ter izključno slovensko pridelavo 
in predelavo.
Kljub očitnemu potencialu, ki ga je 
imelo mleko zaradi svoje dolge ob-
stojnosti, pa začetek ni bil preprost. 
Tedanji direktor mlekarn Janez Pe-
rovšek je v podjetju sklical širši ko-
legij, na katerem so vsi lastniki av-
tomobila (in teh je bilo le kakih de-
set) dobili nalogo, da obiščejo vse 
večje odjemalce mlečnih izdelkov 
po Jugoslaviji in jim predstavijo 
Alpsko mleko.

S fičkom po otokih

»Sam sem dobil nalogo obiskati 
in reklamirati Alpsko mleko pri tr-
govcih in gostincih po jadranskih 
otokih Krku, Cresu in Lošinju. Svo-
jega fička sem do vrha natrpal z 
zaboji Alpskega mleka. Na tej poti 
sem v živo ponujal nov mlečni iz-
delek z rokom trajanja 60 dni, in 
to brez hranjenja v hladilniku. Ve-
čina trgovcev me je gledala z ve-
likim začudenjem in mi skoraj 

niso verjeli, da je kaj takega sploh 
uresničljivo,« se spominja Jože 
Trontelj, ki pa niti za trenutek ni 
omahoval, ko je v dobro mlekar-
ne vpregel svojega jeklenega ko-
njička in se napotil na jug.
Alpsko mleko je že leta 1971 uje-
lo, leto pozneje pa prehitelo kon-
zumno mleko in postalo glavni iz-
delek Ljubljanskih mlekarn. Sredi 
sedemdesetih so ga na trg poslali 
več kot 30 milijonov litrov, a pov-
praševanje je bilo še večje: celo 
40 ali 50 milijonov litrov. Količine 
prodanega steriliziranega mleka 
so sredi 70. let tako narasle, da so 
v mlekarnah kupili še en večji ste-
rilizator z regulacijskim tankom, 
poraba Alpskega mleka pa se je 
tako povečala, da so morali v pro-
izvodnem obratu uvesti še drugo 
in kmalu tudi tretjo izmeno. Pro-
izvodnjo Alpskega mleka so sko-
zi čas dograjevali in posodabljali, 
leta 2012 pa so odprli najnapre-
dnejši proizvodni obrat za trajne 
izdelke daleč naokoli. Ob tej pre-
novi je Alpsko mleko dobilo tudi 
novo obliko embalaže, ki jo odli-
kuje preprostejše nalivanje.

Spremlja le najboljše

Z letom 2009 je Alpsko mleko vsto-
pilo v svet alpskega smučanja. Že 
takrat je zasijalo na pokrivalih Ilke 
Štuhec, ki je prav v letu, ko Alpsko 
mleko praznuje 50 let, osvojila na-
slov svetovne prvakinje v smuku ter 
dva mala kristalna globusa. Najbolj-
ši slovenski deskar na snegu Žan Ko-
šir je na deski osebnega sponzorja 
Alpsko mleko v sezoni 2014/15 os-
vojil veliki kristalni globus za zma-
go v skupnem seštevku svetovne-
ga pokala ter mala globusa v vele-
slalomskem in slalomskem seštev-
ku. Poleg tega si je na zimskih olim-
pijskih igrah v Sočiju februarja 2014 
okoli vratu obesil še srebrno in bro-
nasto kolajno. Medalje niso tuje niti 
mleku samemu: na lanskem sejmu 
AGRA je Alpsko mleko Lahkoten 
dan z 1,5 odstotka mlečne maščobe 
prejelo laskavi naziv Šampion, letos 
pa se je z veliko zlato medaljo oki-
til njegov »brat« Lahkoten dan s 3,5 
odstotka mlečne maščobe. Skup-
no so Ljubljanske mlekarne v okvi-
ru sejma AGRA letos prejele kar 38 
odličij za svoje izdelke. 

Alpsko mleko:  
zaupamo mu že 50 let
Letos poteka že 55. sejem AGRA, kjer se predstavljajo tudi Ljubljanske 
mlekarne. Njihov paradni konj, Alpsko mleko, ki je lani prejel   
nagrado Šampion sejma AGRA, letos pa veliko zlato medaljo, pa  
praznuje 50. rojstni dan. 

Lesce, Železniška ulica 1; T(04)53 18 332
Radovljica, športni park; T (04)597 12 67
Radovljica, za avtobusno postajo; T (04)531 50 66
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Cveto Zaplotnik

Gornja Radgona – V času sej-
ma bo tudi več razstav živa-
li. V govejem hlevu bodo na 
ogled plemenske telice in 
plemenski biki različnih pa-
sem, v nedeljo bodo otroci 
tekmovali v vodenju teličk-
ov, v ponedeljek, na dan go-
vedorejcev, pa bodo obeleži-
li 25-letnico delovanja pri-
znanje rejske organizacije 
za področje govedoreje. V 
prašičjem hlevu si bo mož-
no ogledati merjasce in tudi 

avtohtono krškopoljsko pas-
mo prašičev. Zveza društev 
rejcev drobnice Slovenije bo 
pripravila državno razstavo 
drobnice, na razstavi avtoh-
tonih pasem domačih živali 
bodo na ogled lipicanski, po-
savski in slovenski hladno-
krvni konj, cikasto govedo, 
krškopoljski prašič, drežniš-
ka koza, jezersko-solčavska 
ovca in kranjska čebela. Na 
državni razstavi čebelar-
stva bodo predstavili različ-
ne izdelke iz medu, panje 
in opremo za čebelarjenje. 

Sejemsko dogajanje bodo 
popestrile tudi razstave ma-
lih živali, kraških ovčarjev in 
rib v ribniku. 

Obiskovalci si bodo lahko 
ogledali tudi več rastlinskih 
nasadov – razstavo več kot 
tristo vrtnin in poljščin sta-
rih in avtohtonih sort, per-
makulturni vrt, trajni na-
sad in poligon Zeleni dra-
gulji narave, na katerem bo 
na ogled 15 sort konoplje (v 
kombinaciji z zdravilnimi 
zelišči in kmetijskimi pri-
delki) ter medoviti posevki. 

Predstavitev živali in nasadov

Cveto Zaplotnik

Gornja Radgona – Med več 
kot sto petdesetimi sejem-
skimi dogodki, ki se bodo 
zvrstili v šestih dneh, bo 
tudi veliko predavanj, pos-
vetov in okroglih miz. Kako 
do volne – od striženja do iz-
delka, Kako do sredstev za 
mlade kmete, Problematika 
kmetijskih zemljišč v Slove-
niji, Ali je priglasitev sumov 
nepoštenih praks in nedo-
voljenih ravnanj na Agenci-
jo RS za varstvo konkuren-
ce učinkovit ukrep?, Kako 
uspešni smo v borbi pro-
ti podlubnikom in drugim 
škodljivcem?, Kako pospe-
šiti prenos znanj iz inova-
cij v kmetijsko prakso?, Ali 

lahko vplivamo na to, kdo so 
kupci kmetijskih zemljišč 
v Sloveniji?, Manj birokra-
cije (administrativnih zah-
tev) pri kandidiranju za za 
sredstva kmetijske politi-
ke – mit ali realnost? – to 
je le nekaj naslovov preda-
vanj in posvetovanj, ki se 
bodo zvrstili v času sejma. 
Poleg tega bo v sejemskih 
dneh tudi več srečanj, tek-
movanj, podelitev priznanj 
in družabnih dogodkov. Po-
murski sejem bo podelil pri-
znanja za najbolje ocenjeno 
meso, mleko ter mesne in 
mlečne izdelke, med, sadne 
sokove, brezalkoholne pija-
če in embalirane vode, vina 
ter razstavljeno kmetijsko 
mehanizacijo in opremo, 

Zadružna zveza Slovenije 
pa priznanja zaslužnim za-
družnikom, zadružnim de-
lavcem in zadružnim orga-
nizacijam. Čebelarska zve-
za bo predstavila knjižno 
novost Brez čebel ne bo živ-
ljenja. Lastniki gozdov se 
bodo na državnem tekmo-
vanju pomerili v sekaških 
spretnostih, sejemsko do-
gajanje bodo popestrila tudi 
tekmovanja v vlečenju vrvi 
in plesanju polke, izbor naj-
težje buče, srečanje kmeč-
kih žena in deklet ter pode-
želske mladine, srečanje la-
stnikov starodobnih traktor-
jev znamke Steyr, nogome-
tna tekma slovenske vinske 
reprezentance, plesanje ma-
skot razstavljavcev ...   

Tekmovanja, posveti, zabava
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Jesenice – Jeseniški policisti so v torek ponoči v prometu ustav-
ljali voznika osebnega avtomobila, ki se dlje časa ni ustavil na 
modre luči in zvočne znake, po ustavitvi pa se je še upiral. 
V postopku so mu policisti odredili hitri test na prepovedane 
droge, ki je bil pozitiven, nato pa še strokovni pregled zaradi 
suma vožnje pod vplivom mamil. Voznik za vožnjo osebnega 
avtomobila ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja, na nje-
govem vozilu pa so bile nameščene druge registrske tablice. 
Avtomobil so mu zasegli, proti vozniku pa zdaj vodijo postopek.

Vozil pod vplivom mamil

Simon Šubic

Kranj – Policisti ta teden, kot 
smo že napovedali, izvajajo 
evropsko usklajen poostren 
nadzor hitrosti, katerega 
namen je spodbuditi voz-
nike k previdni in varni vo-
žnji. Neprilagojena hitrost 
je namreč na slovenskih ce-
stah še vedno glavni razlog 
za prometne nesreče z naj-
hujšimi posledicami. Na go-
renjskih cestah se je na pri-
mer do 20. avgusta zaradi 
neprilagojene hitrosti zgodi-
lo že 156 prometnih nesreč, 
od tega 63 v naselju in 93 zu-
naj naselja. V povezavi s hit-
rostjo so umrli štirje udele-
ženci (skupno letos šest), 82 
pa se jih je poškodovalo. Za-
radi hitrosti so umrli po dva 

kolesarja in voznika osebnih 
avtomobilov, so pojasnili na 
Policijski upravi Kranj. En 
kolesar je bil žrtev prehitre-
ga voznika, drugi kolesar je 
nesrečo povzročil sam zara-
di neprilagojene hitrosti vo-
žnje kolesa. En voznik je po 
nesreči zaradi neprilagojene 
hitrosti in neuporabe varno-
stnega pasu padel iz vozila in 
kasneje umrl, drugi pa je trčil 
v objekt ob cesti in prav tako 
umrl.

V istem obdobju je na slo-
venskih cestah življenje iz-
gubilo 81 udeležencev (lani 
89). Izmed vseh umrlih je 34 
udeležencev (lani 26) umr-
lo v nesrečah, ki so se zgo-
dile zaradi neprilagojene hi-
trosti, kar predstavlja 42 od-
stotkov vseh smrtnih žrtev.

Zaradi hitrosti umrli štirje
Hitrost je letos povzročila štiri smrtne žrtve na 
gorenjskih cestah, v vsej državi pa štiriintrideset.

Simon Šubic

Kranj – Na včerajšnjem na-
daljevanju sojenja zoper Je-
seničana Sando Alibabić in 
Mirzana Jakupija, ki naj bi s 
surovim ravnanjem povzro-
čila smrt dveletne Sandine 
hčerke Arine julija lani, je 
sodnica Milena Turuk preb-
rala odseke pisem, ki jih je 
Jakupi v priporu poslal soob-
toženi. Po sodničinem mne-
nju je namreč javnost upra-
vičena izvedeti vsebino tis-
tih delov pisem, v katerih 
je Jakupi skušal usklajeva-
ti svoj zagovor z Alibabiće-
vo. »Duša moja, dodaj še ti 
kakšno stvar, da se ne vidi, 
da je dogovorjeno,« je tako 
Jakupi zapisal v eno od pi-
sem, v katerem je želel s svo-
jo (tedaj še) partnerko uskla-
diti, kako naj bi na deklici 
nastala kakšna poškodba. 

»Poglej vse, kar sem na-
pisal. Zapomni si, ker bom 
tako povedal na sodišču ... 
Najbolj pomembno je, da ne 
ugotovijo, kdo je kriv,« je Ja-
kupi zapisal v pismu Aliba-
bićevi, ki ga je včeraj sodnica 
najprej prebrala. Med dru-
gim ji je razložil, naj na so-
dišču pove, da se je Arina ne-
nehno z glavo tolkla ob raz-
lične predmete, da morata 
drug drugega maksimalno 
ščititi. »Skupaj zunaj, sku-
paj notri. Ščitil te bom,« je 
zagotovil. 

V drugem pismu je Aliba-
bićevi predlagal, naj sodišču 
reče, da Arine nista nikoli 
puščala same v stanovanju, 

morda le tedaj, ko je bilo tre-
ba kupiti cigarete, le enkrat 
pa sta jo samo v stanovanju 
pustila za dlje časa – za osem 
ur, ko nista dobila varstva. 
»Zapomni si, kar sem ti na-
pisal. Zapomni si, da se ne 
uštejeva,« je pristavil. »Ti si 
zdaj glavna, ker si mati. Tvo-
je besede so pomembnejše. 
Najina usoda je v tvojih ro-
kah,« ji je med drugim zabi-
čal. Ko je v enem od pisem 
spet želel usklajevati nju-
na zagovora glede poškodb, 
odkritih na Arini, je zapi-
sal: »Za noge sem rekel, da 
je padla z omare. Za hrbet, 
da je padla s postelje. Ne 
skrbi. Zdaj me še ti ščiti kot 
jaz tebe.« 

V poletnem premoru je ko-
misija Medicinske fakulte-
te v Ljubljani izdelala tudi iz-
vedensko mnenje o domnev-
nem zlomu dveh reber in za-
debelitvah na kosteh Arine, 
ki sta jih zdravnika na otroški 
travmatologiji na rentgen-
skih posnetkih videla, ne pa 
tudi sodni izvedenec Anton 
Lah, ki je izdelal prvo izve-
densko mnenje medicinske 
stroke. Z novim mnenjem pa 
ni zadovoljen nihče - ne tožil-
ka ne obramba. Okrožna dr-
žavna tožilka Tina Lesar je 
tako opozorila, da ni bil od-
govorjeno na vsa zastavlje-
na vprašanja. Darjo Roblek, 
zagovornico Alibabićeve, je 
zmotilo, ker je bila komisi-
ja sestavljena samo iz dveh 
zdravnikov, čeprav je v pra-
vilniku medicinske fakulte-
te določeno, da fakultativna 

mnenja izdela štiričlanska 
komisija. »Če bo sodišče 
vseeno tako mnenje oceni-
lo kot verodostojno, potem 
zahtevamo neposredno za-
slišanje obeh zdravnikov iz 
razloga, ker se njuni ugoto-
vitvi razlikujeta v delu, kjer 
se sklicujeta na rentgenske 
posnetke. Izvedenec trav-
matolog navaja, da na treh 
posnetkih zloma reber nista 
vidna, zdravnica nevroradio-
loginja pa pravi, da sta zloma 
dobro vidna na vseh posnet-
kih,« je razložila Roblekova. 

Jakupijev zagovornik Da-
mijan Pavlin pa je izrazil 
dvom v nepristranskost obeh 
zdravnikov, saj sta se oba 
pred izdelavo mnenja posve-
tovala z drugimi zdravniki, 
kar bi lahko vplivalo na izde-
lavo njunega mnenja. Trav-
matolog se je celo posvetoval 

s kirurgom, ki je obravnaval 
Arino na otroški travmatolo-
giji, je opozoril Pavlin in zato 
sodnici predlagal, naj oba 
zdravnika izloči, s tem pa iz 
dokaznega gradiva tudi nju-
no izvedensko mnenje. 

Sodnica Turukova je na-
povedala, da bo omenjena 
zdravnika najprej pozva-
la, naj se izjavita o pripom-
bah, nato pa bo odločila o na-
daljnji usodi njunega izve-
denskega mnenja. Če bo to 
obstalo, potem ju bo na eni 
od naslednjih obravnav so-
očila z izvedencem Lahom, 
saj se njegovo mnenje razli-
kuje od njunega. 

Ko to poročamo, na sodi-
šču priča sodni izvedenec 
psihiater, ki je izdelal izve-
denski mnenji za oba ob-
dolžena. Javnost je pričanju 
smela prisluhniti. 

Jakupi je skušal v pismih 
usklajevati zagovora
»Zapomni si, kar sem ti napisal. Zapomni si, da se ne uštejeva,« je Mirzan Jakupi iz pripora pisal 
soobdolženi Sandi Alibabić, da bi uskladil zagovora glede obtožb, da sta kriva za smrt dveletne Arine.

Mirzan Jakupi je Sandi Alibabić pred začetkom sojenja 
poslal več pisem, v katerih je skušal uskladiti njuna 
zagovora. / Foto: Gorazd Kavčič

Kamnik – V sredo okoli četrte ure so policisti prejeli ob-
vestilo o vlomu v prodajalno bencinskega servisa v okolici 
Kamnika. Kot so sporočili s Policijske uprave Ljubljana, je 
za zdaj znano, da so neznani storilci vlomili skozi stranski 
vhod v prodajalno, od koder so odtujili cigarete. Po prvih 
ugotovitvah naj bi bilo škode nekaj sto evrov. Policija je tudi 
poslal opis dveh storilcev. Gre za moška močnejše postave, 
ki sta bila zamaskirana in oblečena v temna oblačila. Policisti 
nadaljujejo preiskavo kaznivega dejanja.

Vlomili v bencinski servis

Simon Šubic

Bohinjska Bistrica – V Bohi-
nju se je v ponedeljek popol-
dan v prometni nesreči huje 
poškodoval motorist, ki je v 
ovinku zaradi neprilagoje-
ne hitrosti vožnje motorne-
ga kolesa izgubil nadzor nad 
vozilom in trčil v varovalno 
ograjo. Ponesrečenca so od-
peljali v jeseniško bolnišni-
co, zaradi povzročitve pro-
metne nesreče pa ga obrav-
navajo v prekrškovnem po-
stopku. V prometnih nesre-
čah, ki so se letos zgodile na 
gorenjskih cestah, so bili mo-
toristi telesno poškodovani v 

več kot polovici primerov, v 
vsaki peti pa so utrpeli huj-
še poškodbe, ugotavljajo na 
Policijski upravi Kranj. Med 
glavnimi vzroki za nesre-
če na strani motoristov sta 
neprilagojena hitrost vožnje 
ter nepravilna stran in smer 
vožnje, na strani drugih voz-
nikov pa neupoštevanje pra-
vil o prednosti. »Ti dejavniki 
vožnje zato prinašajo določe-
no tveganje, ki ga je mogoče 
zmanjšati s previdno in var-
no vožnjo, vidnostjo, predvi-
devanjem, opazovanjem ter 
pravočasnim zaviranjem in 
ustavljanjem,« še opozarjajo 
gorenjski policisti. 

Motorist trčil v ograjo

Moste – Na območju Most 
so neznani storilci pred dne-
vi vlomili v stanovanjsko 
hišo. Po skrbnem pregledu 
so s seboj odnesli tehnične 
predmete in nakit. Lastnika 
so oškodovali za okoli šest 
tisoč evrov.

Vlomili v hišo

Simon Šubic

Kranj – Tako kot cerkljanski 
župan Franc Čebulj julija, 
sta ta teden na predobravnav-
nem naroku obtožbe kranj-
skega tožilstva v celoti zavr-
nila tudi soobtožena Rajko in 
Doroteja Sjekloča. Na kranj-
skem okrožnem sodišču na-
mreč poteka kazenski posto-
pek zoper omenjeno trojico in 
priznanega kardiologa Matja-
ža Bunca zaradi domnevnih 
nezakonitosti v zvezi z načrto-
vanim medicinskim centrom 
ob domu starostnikov v Šmar-
tnem, ki ni bil nikdar realizi-
ran. Čebulju tožilstvo očita 

nevestno delo v službi, Rajku 
Sjekloči in Rajku Buncu, si-
cer bratu evropske komisar-
ke Violete Bulc, poslovno go-
ljufijo in overitev lažne vsebi-
ne, slednjega pa je obdolžena 
tudi Doroteja Sjekloča. 

Rajko in Doroteja Sjekloča 
sta ta teden na predobravnav-
nem naroku zatrdila, da je bil 
projekt resno zastavljen in da 
so se lotili vseh potrebnih po-
stopkov za njegovo realizaci-
jo, kar nameravata dokazati 
tudi z obsežno dokumenta-
cijo, med drugim tudi z idej-
nim projektom in poslovnim 
načrtom. Po njunih besedah 
je projekt propadel zaradi 

kazenske ovadbe, ki jo je po-
dala banka, s katero je bilo 
predhodno že dogovorjeno fi-
nanciranje 25 milijonov evrov 
vrednega projekta. 

Poročali smo že, da naj bi 
do storitve poslovne golju-
fije prišlo, ker naj bi Rajko 
Sjekloča in Matjaž Bunc ko-
nec leta 2011 cerkljanskega 
župana prepričala, da je pod-
jetje KNRC, ki sta ga ustano-
vili njuni podjetji Mediplan in 
Strokovnost, zmožno zgradi-
ti medicinski center v Šmar-
tnem, zato je kasneje občin-
ski svet na predlog župana 
odobril stvarni vložek Obči-
ne Cerklje v KNRC. Šlo je za 

109 tisoč evrov vredno zemlji-
šče v kompleksu doma Taber 
v Šmartnem. Cerkljanske ob-
činske svetnike naj bi k takšni 
odločitvi zavestno zavedla 
Sjekloča in Bunc, čeprav naj 
bi se zavedala, da sredstva 
za izvedbo projekta sploh še 
niso zagotovljena. Sjekloče-
va in Buncnaj bi poleg tega 
v zmoto spravili še notarko z 
lažnim dokazovanjem, da sta 
družbi Mediplan in Strokov-
nost vplačali vsaka po 307 ti-
soč evrov finančnega vložka 
v KNRC, čeprav ga dejansko 
nista. 

Sojenje se bo začelo 20. 
septembra.

Medicinski center resno zastavljen
Rajko in Doroteja Sjekloča sta na predobravnavnem naroku zanikala obtožbe glede nezakonitega 
ravnanja pri načrtovanju medicinskega centra v Šmartnem. 
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Zgodbe
Grega Žemlja je končal uspešno 
teniško kariero. Trikrat je igral 
tudi s Federerjem. Stran 18

Zanimivosti
Naravovarstvenik Anton Komat: 
»Stik z zemljo je stik z nami 
samimi.« Stran 19

Obletnice
Cirila Jesihar je dopolnila sto let. 
Učila je francoščino, latinščino 
in ruščino. Stran 20

Urša Peternel

»Če me je nečesa strah, se 
prav tega lotim, da ta strah 
premagam, prebolim,« pra-
vi danes 28-letni Luka Kol-
bl z Blejske Dobrave, fant, ki 
ga je pred leti usodno zazna-
movala nesreča z bombo iz 
prve svetovne vojne. Z Bleda 
je namreč domov prinesel 
svetlečo škatlico, ki so jo iz 
jezera potegnili potapljači, 
in jo v svoji sobi nič hudega 
sluteč odprl ... Bila je bomba 
iz prve svetovne vojne, ki je 
eksplodirala in Luka je ostal 
brez enega očesa, treh prstov 
na roki in s številnimi braz-
gotinami po telesu. Okre-
vanje je bilo dolgotrajno, 
v bolnišnici je takrat 15-le-
tni Luka preživel več mese-
cev. Kot pravi, so se zaradi 
nesreče spremenili vsi čla-
ni petčlanske družine, težko 
je bilo zlasti staršem. Njega 
pa, kot pravi, nesreča kljub 
vsemu ni močno spremeni-
la. »V bistvu ni tako zelo vpli-
vala name. Nisem se hotel 
spremeniti, hotel sem ostati 

enak kot pred nesrečo. Mal-
ce sem se umiril, to pa je tudi 
vse ...«

Postal je strasten zbiratelj

Ker je že od mladih nog 
zelo rad zbiral najrazličnejše 
stare predmete, je, ko je okre-
val, s tem hobijem nadaljeval. 
Morda se je prav zaradi nes-
reče začel strastno ukvarjati z 
zgodovino prve svetovne voj-

ne, prav tiste, ki ga je tako uso-
dno zaznamovala. Začel je 
zbirati predmete iz tistega ob-
dobja, zlasti osebne predme-
te vojakov, sablje, bajonete, 
meče, čelade, lopate ... V zbir-
ki ima več kot petdeset kosov 

različnega osebnega orož-
ja vojakov, na desetine kosov 
osebne opreme ... Predmete 
običajno najde na podstreš-
jih starih hiš, pri znancih, so-
rodnikih, zbiratelji imajo tudi 
svoj forum, kjer izmenjujejo, 
kupujejo in prodajajo pred-
mete. »Največ predmetov do-
bim, ko ljudje podirajo hiše 
in mi dovolijo, da prebrskam 
podstrešje. Skušam kaj rešiti, 

preden se uniči,« pravi Luka, 
ki ima najlepše kose razsta-
vljene na steni v kleti, polne 
starin pa so tudi skrinje. Z 
nekaj kosi pa prav v teh dneh 
sodeluje na razstavi Gornje-
savskega muzeja Jesenice z 

naslovom Iz zasebnih zbirk, 
ki je bila že na ogled v Koso-
vi graščini na Jesenicah, do 17. 
septembra pa je odprta v Li-
znjekovi domačiji v Kranjski 
Gori. V Lukovi zbirki so tudi 

nacistični propagandni leta-
ki za Gorenjsko iz obdobja 
druge svetovne vojne pa ste-
kleničke iz Blejskega jezera, 
stare od osemdeset do dves-
to let, deli amfor iz morja ... 

Poleg tega pa je ta inženir le-
sarstva, ki študira še za raču-
nalniškega programerja, po 
duši pa je metalec, tudi ljubi-
telj starodobnih motorjev, ki 
jih z veliko ljubezni obnavlja. 

Škatlica je eksplodirala ... 
Luki Kolblu z Blejske Dobrave je pred leti v roki eksplodirala bomba iz prve svetovne vojne, ki so jo našli v Blejskem jezeru. Ostal je brez očesa in treh prstov 
na roki. A danes osemindvajsetletni fant je usodi pogumno pogledal v oči in se začel strastno ukvarjati z zgodovino prve svetovne vojne. Danes je navdušeni 
zbiratelj predmetov iz tistega obdobja, od sabelj, bajonetov, čelad do osebnih predmetov vojakov.

Luka Kolbl / Foto: Urša Peternel

Naočniki za zaščito pred snežno slepotoInjekcija morfija / Foto: Gorazd KavčičDržalo za brke, ki so si ga vojaki nadeli pod plinsko masko

Luka je član Zveze društev civilnih invalidov vojn 
Slovenije. Dolgo je bil najmlajši član z Gorenjskega, 
zdaj je v društvu že pet mlajših članov. Gre za fante, 
stare od dvanajst do petnajst let, ki jim je v rokah 
eksplodirala bomba (zvečine iz druge svetovne vojne). 
»Ko si mulc in najdeš lepo aluminijasto škatlico, jo 
greš seveda odpirat ... Tudi jaz nisem imel pojma, kaj 
je to ... Mislim, da je takšne nesreče težko preprečiti,« 
meni Luka.
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Od petka do petka

Simon Šubic

Nič o odgovornosti 
Kopača in Pfeiferjeve

Svet Univerzitetnega kli-
ničnega centra (UKC) Lju-
bljana v sredo ni ugotavljal 
odgovornosti strokovne di-
rektorice Marije Pfeifer in 
generalnega direktorja An-
draža Kopača za stanje na 
področju kardiologije na pe-
diatrični kliniki, k čemur 
ga je pozvala ministrica za 
zdravje Milojka Kolar Ce-
larc. Ministrica je sicer Ko-
pača in Pfeiferjevo tudi poz-
vala k odstopu, a se zanj nista 
odločila. Svet UKC je na sre-
dini seji le sklenil, da stro-
kovnemu svetu predlagajo, 
naj poda predhodno mne-
nje o odgovornosti Pfeiferje-
ve. Razpravljali naj bi tudi o 
razrešitvi strokovnega direk-
torja pediatrične klinike Raj-
ka Kende, kar pa po besedah 
predsednika sveta UKC To-
maža Glažarja ni v pristojno-
sti sveta zavoda, ampak v pri-
stojnosti generalnega direk-
torja. Gantar tudi meni, da 
razrešitev Kende, glede na 
to, da se mu konec avgusta 
izteče mandat, ni več smi-
selna. Svet zavoda je obrav-
naval tudi polletno poročilo 
zavoda. Po besedah general-
nega direktorja Andraža Ko-
pača beležijo negativni po-
slovni izid v višini 12,4 mi-
lijona evrov, kar je podobno 
kot lani, pri čemer je letos 

dodatnih sedem milijonov 
izgube nastalo zaradi zni-
žane cene zdravstvenih sto-
ritev in povečanih stroškov 
dela zaradi sprostitve plač v 
javnem sektorju, presegli pa 
so tudi dogovorjeni program 
z zavarovalnico.

Jajca v Sloveniji 
neoporečna

Uprava RS za varno hra-
no, veterinarstvo in varstvo 
rastlin je v sredo sporočila, 
da v posebnem nadzoru nad 
jajci, jajčnimi proizvodi za 
uporabo v živilski industri-
ji in jajčnimi izdelki v no-
benem od 15 odvzetih vzor-
cev živil niso ugotovili priso-
tnosti fipronila in približno 
sto drugih analiziranih ak-
tivnih snovi. V okviru ura-
dnega vzorčenja so bila si-
cer odvzeta jajca slovenskih 
in tujih proizvajalcev ter jajč-
ni proizvodi, ki jih v proizvo-
dnji uporablja živilska indu-
strija, in jajčni izdelki, na-
menjeni končnim potrošni-
kom, ki so izvirali iz drugih 
držav članic. Odvzetih je bilo 
šest vzorcev jajc slovenskih 
in dva vzorca jajc tujih pro-
izvajalcev, pet vzorcev jajč-
nih proizvodov tujih proi-
zvajalcev za uporabo v živil-
ski industriji, in sicer jajč-
ni melanž in jajčni prah, 
ter dva vzorca jajčnih teste-
nin. Uprava prek sistema hi-
trega obveščanja RASFF si-
cer nadaljuje spremljanje 

dogodkov in zbiranje infor-
macij v omenjeni zadevi. 
Afera z jajci, kontaminira-
nimi z insekticidom fipro-
nil, je zajela 15 držav članic 
EU, tudi Slovenijo, ter Švico 
in Hongkong, je v prvi polo-
vici avgusta sporočila Evrop-
ska komisija. Na slovenski 
upravi za varno hrano so tak-
rat pojasnili, da se je Sloveni-
ja na seznamu znašla zaradi 
preventivnega odpoklica iz-
delkov, medtem ko pri nas 
doslej potrjeno kontamini-
ranih jajc niso odkrili.

Magna bo čakala do 
konca septembra

Avstrijsko-kanadski av-
tomobilski velikan Magna 
Steyr, ki je 10. avgusta pre-
jel okoljevarstveno soglas-
je za lakirnico v Hočah, ki 
je pogoj za pridobitev grad-
benega dovoljenja, je sporo-
čil, da bo na gradbeno dovo-
ljenje pripravljen čakati do 
konca septembra, sicer bodo 
projekt selili na Madžarsko, 
kjer so gradbeno dovoljenje 
že pridobili. Morebitna pri-
tožba na okoljevarstveno so-
glasje, do katerega ima pra-
vico 12 stranskih udeležen-
cev v postopku, bi najbrž 
postopek izdaje gradbene-
ga dovoljenja tako zavlekla, 
da bi to pokvarilo načrte Ma-
gne, kjer zagotavljajo, da je 
Slovenija še vedno njihova 
prva izbira. O vložitvi pritož-
be menda resno razmišljajo 

vsaj v nevladni okoljski orga-
nizaciji Umanotera in v Slo-
venskem E-forumu.

Bavčar še na prostosti

Nekdanji predsednik 
uprave Istrabenza Igor Bav-
čar, ki bi moral 20. julija v 
zapor, si je izposloval še ne-
kaj dni na svobodi, saj je vr-
hovno sodišče pred dne-
vi ugodilo njegovi zahtevi, 
da se iz odločanja o njegovi 
prošnji za odlog začetka pre-
stajanja zaporne kazni izlo-
čita predsednik Okrožne-
ga sodišča v Ljubljani Mar-
jan Pogačnik in podpred-
sednica Sonja Ilovar Gradi-
šar. Odločanje okrožnega 
sodišča se bo s tem zavlek-
lo, saj morajo določiti nove-
ga sodnika. Postopek določi-
tve sodnika, ki bo odločal o 
Bavčarjevi prošnji za odlog 
začetka prestajanja zaporne 
kazni, so na okrožnem so-
dišču sicer že začeli, potem 
ko so ta teden spremenili le-
tni razpored sodnikov. Novi 
sodnik bi zadevo v odločanje 
morda lahko sprejel že pri-
hodnji teden. Na njegovo od-
ločitev se bo potem Bavčar še 
vedno lahko pritožil. Bavčar 
mora v zapor za pet let, ker 
je bil obsojen pranja denar-
ja pri preprodaji delnic Istra-
benza iz leta 2007. Vrniti 
mora tudi nekaj več kot 21 
milijonov evrov nezakonite 
premoženjske koristi, ki jo 
je pri tem pridobil. 

Magni se izteka čas
Avstrijsko-kanadski avtomobilski velikan Magna Steyr, ki je medtem že pridobil gradbeno dovoljenje na 
Madžarskem, bo na gradbeno dovoljenje za obrat v Hočah čakal samo še do konca septembra. 

Svet UKC Ljubljana v sredo kljub pozivu ministrice za 
zdravje ni ugotavljal odgovornosti generalnega direktorja 
Andraža Kopača za stanje na področju kardiologije na 
pediatrični kliniki. / Foto: arhiv GG

V nobenem od odvzetih vzorcev jajc in jajčnih proizvodov 
niso ugotovili prisotnosti fipronila ali drugih aktivnih snovi. 

Igor Bavčar še nekaj časa ne bo začel prestajati petletne 
zaporne kazni. / Foto: arhiv GG

Slovenci v zamejstvu (574)

Boroveljski vrtec za vzor
Boroveljski dvojezični vr-

tec Jaz in ti – Du und ich pra-
znuje letos dvajsetletnico de-
lovanja. V hiši nekdanje Po-
sojilnice Borovlje so ga odpr-
li 22. septembra leta 1997 na 
pobudo predsednika Posojil-
nice in Slovenskega prosvet-
nega društva Borovlje Melhi-
orja Verdela in odbornikov. V 
svojem sinu Romanu in bo-
roveljskem zdravniku, pred-
sedniku Slovenske volilne 
skupnosti in mestnem sve-
tniku dr. Francu Wuttiju je 
našel izvrstna sodelavca. Ro-
man Verdel je sedaj predse-
dnik društva Dvojezični otro-
ški vrtec Jaz in ti – Du und 
ich. Rast dvojezičnega vrtca, 
ki ga ima žal občinska oblast 
še vedno za konkurenco jav-
nemu vrtcu, kjer pa ni dvoje-
zičnosti, je bila izjemna. Prvo 
leto je bilo v njem 17 otrok. 
Prvega septembra letos pa 

bo njegov prag prestopilo 130 
deklet in fantov, od prvega do 
devetega leta starosti. V njem 
bodo letos delovale tri usta-
nove: dvojezični vrtec, dvo-
jezično varstvo in dvojezična 
skupnost malčkov, ki je bila 
ustanovljena lani. Ker želi 
vedno več staršev vanj vklju-
čiti svoje otroke, je zmanjkalo 
prostora. Junija je vodstvo ku-
pilo sosednjo stavbo, v kateri 
bo del vrtca in varstva. Grad-
bena dela se zaključujejo in v 
začetku septembra bo tudi ta 
stavba pripravljena na spre-
jem otrok. Svojo podružnico 
ima tudi v Selah, kjer delujejo 

tri vzgojiteljice. Skupaj ima 
vrtec 17 zaposlenih, kar za 
občino, kakršna so Borovlje, 
vseeno nekaj pomeni, čeprav 
ustrezne pomoči s strani ob-
čine (še) ni. Roman Verdel 
upa na ustrezno rešitev, saj je 
skupina občanov, ki ima otro-
ke v tem vrtcu, zapostavljena. 

»Zaupanje in varnost, 
skrb, da se otroci počutijo 
sprejete, gradnja stabilnega 
odnosa ter spodbujanje otrok 
k ustvarjalnosti so vrednote, 
zapisane v ustanovitvenem 
aktu,« pravi Roman Verdel. 

»Vrtec zagotavlja otrokom 
dvojezično vzgojo, tako da 
otrok lahko celovito in nevsi-
ljivo sprejema oba jezika.« 
Franc Wutti pa meni, da je 
bil sprva vrtec majhna jezi-
kovna oaza, danes pa je jezi-
kovna vzgoja ključna za odlo-
čitev staršev za vpis svojih ot-
rok v ta vrtec. Županu Boro-
velj Ingu Appeju je ob uspe-
hih zasebnega vrtca žal, da se 
občina pred dvajsetimi leti ni 
odločila za dvojezično skupi-
no v mestnem otroškem vrt-
cu, ampak ji je nasprotovala.

Boroveljski dvojezični vrtec je postal že leta 2002 
zgled za projekt Večjezičnost – priložnost, leta 2003 
pa je zaradi predšolske vzgoje v slovenščini, nemščini 
in angleščini prejel evropski pečat za inovativne 
jezikovne projekte.

Poslopje dvojezičnega vrtca v Borovljah je pripravljeno 
na prihod otrok.

Mag. Roman Verdel, 
predsednik društva 
Dvojezični otroški vrtec Jaz 
in ti – Du und ich

Jože Košnjek
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Jože Košnjek

Glas Gorenjske je leto 1955 
sklenil z zavidljivo rastjo šte-
vila naročnikov, moderniza-
cijo tiskarne in vključitvijo 
v praznovanje Tedna tiska 
in radia, ki so ga v Jugosla-
viji to leto praznovali med 
20. in 27. novembrom. Ure-
dnik Slavko Beznik je v član-
ku Šest magičnih kvadra-
tov novinarstva pojasnjeval 
srž novinarskega dela oziro-
ma poslanstva, na celi stra-
ni pa je bil z besedo in sliko 
predstavljen nastanek časo-
pisa. Uredništvo je napove-
dalo, da bo začel Glas Go-
renjske v letu 1956 izhajati 
kot poltednik in ga bodo, ra-
zen v najbolj odročnih kra-
jih, prejeli še isti dan in ne 
tako kot doslej, z izjemo Kra-
nja in okolice, z enodnevno 
zamudo.

Leta 1956 je tako tudi bilo. 
Ponedeljkova izdaja je obi-
čajno obsegala štiri, petko-
va pa osem strani. Časopis 
je šel z »novinarskimi veče-
ri« med ljudi in tako poma-
gal pri nabiranju novih na-
ročnikov. Bil je vsebinsko 
bogatejši in pestrejši, med 
pisci člankov so se pojavlja-
la nova imena, naročniki pa 
so bili tudi nezgodno zava-
rovani. Uvedena je bila sli-
kanica. Prva je pripovedova-
la o zgodbi z Divjega zahoda. 
Pisal jo je B. Mlakar, risal pa 
C. Oblak. Sledila je povest o 
Rokovnjačih in nato o Juriju 
Kozjaku, slovenskem jani-
čarju. Besedilo je pisal Fra-
nek Bratkovič, risal pa je aka-
demski slikar Milan Batista. 

Leto 1957 je bilo jubilej-
no. Glava časopisa z ime-
nom Glas Gorenjske je bila 
drugačna in modernejša, 

skladna s tedanjimi grafič-
nimi trendi. Glas Gorenj-
ske je začel izdajati Gorenj-
sko revijo za kulturo, ki bi 
jo lahko šteli za zametek ka-
snejših Snovanj. Časopis je 
znal biti tudi polemičen, po-
gumen za tisti čas. Med dru-
gim se je postavil v bran oh-
ranitvi poklicnega Prešerno-
vega gledališča v Kranju, ki 
ga je hotela oblast reorgani-
zirati oziroma ukiniti. 

Oktobra leta 1957 je mini-
lo deset let od začetka izha-
janja Našega dela in kasne-
je Glasa Gorenjske. V jubi-
lejni številki, ki je izšla 4. ok-
tobra, je Slavko Beznik, ki 
je od oktobra leta 1956 nap-
rej le direktoroval Gorenj-
skemu tisku, odgovorni ure-
dnik Glasa Gorenjske pa je 
bil znano slovensko novinar-
sko ime Miro Zakrajšek, opi-
sal rast števila naročnikov in 

naklade. V letih 1947 in 1948 
so časopisa tiskali v dva do tri 
tisoč izvodih, po združitvi pa 
v 5500, vendar je bilo veliko 
tako imenovanih »admini-
strativnih naročnikov« zara-
di funkcij, ki so jih opravljali. 
Po letu 1953 je število naroč-
nikov naraščalo in konec tega 
leta so natisnili že 7200 izvo-
dov, konec leta 1954 8500 in 
leta 1955 devet tisoč. Konec 
leta 1956 so v tiskarni Go-
renjskega tiska prvič natisni-
li deset tisoč izvodov, naroč-
nikov pa je bilo že 7600.

Glas Gorenjske je bil tako 
prvi gorenjski časopis, ki je 
bil natisnjen v tako visoki na-
kladi, je zapisal Slavko Be-
znik. Izjema je bil medvojni 
nacistični Karawankenbote, 
ki so ga večinoma kot letak 
natisnili v štirideset tisoč iz-
vodih, vendar je vprašanje, 
koliko ljudi ga je prebralo.

Sedemdeset let Gorenjskega glasa (6)

Prvič deset tisoč izvodov

Miha Naglič

Najlepše stavbe na svetu

Katere so torej najlepše? 
Prva je Burdž Kalifa; ta mo-
gočni nebotičnik v Duba-
ju so zgradili leta 2010 in 
je z 828 metri najvišja stav-
ba na svetu. Pravzaprav je 
že pred dokončanjem (leta 
2008) postal najvišja zgrad-
ba, kar jih je zgradil človek. 
Obiska Stolpa kalifa v Duba-
ju ne priporočam, razgled z 
najvišje razgledne ploščadi 
na svetu stane štiristo dirha-
mov ali 85 evrov – če rezer-
virate vnaprej, sicer pa petsto 
dirhamov (106 evrov). Dru-
ga lepotica: Taj Mahal, raz-
košen mavzolej v Indiji, ki so 
ga gradili med letoma 1631 
in 1648 in je bil leta 1983 do-
dan na Unescov seznam sve-
tovne dediščine kot »dragulj 
islamske kulture in kot zelo 
občudovan spomenik sve-
tovne dediščine«. Je največ-
ji spomenik večni ljubez-
ni in tudi eno izmed največ-
jih čudes tega sveta. Tretji: 
Spomladanski tempelj Budi 
(Spring Temple Buddha); to 
je samostan oziroma spome-
nik v okrožju Lešan na Kitaj-
skem. Zgrajen je bil med le-
toma 1997 in 2008, od tak-
rat pa so ga še nekoliko pre-
oblikovali. Budistični samo-
stan je visok 153 metrov, sam 
kip pa v višino meri 128 me-
trov. Četrti: Taipei 101, 509 

metrov visok nebotičnik v 
Tajpeju na Tajvanu. Med le-
toma 2004 in 2010 je veljal 
za najvišji nebotičnik na sve-
tu, leta 2011 pa je dobil nag-
rado LEED platinum za »ze-
leno in okolju prijazno« stav-
bo. Peti: Panteon, tempelj 
vseh bogov v Rimu, zgrajen 
v času vladarja cesarja Hadri-
jana leta 120 n. št. Do danes 
je preživel več sprememb in 
restavratorskih del. Tempelj 
ima enako visoko in široko 
kupolo (43 metrov) z odprti-
no na vrhu. Šesti: Zlati tem-
pelj v Amritsaru v Indiji, velja 
za največje in najpomemb-
nejše sikhovsko svetišče. 
Kompleks, ki so ga gradili tri-
deset let in je prekrit s 750 ki-
logrami zlata, leži sredi ume-
tnega jezera in ga z obalo po-
vezuje most za romarje. Sed-
ma: Kraljeva knjižnica Ale-
ksandrije; stoji v Aleksandri-
ji v današnjem Egiptu, nekoč 
je veljala za največjo knjižni-
co v Sredozemlju. Ustanov-
ljena naj bi bila na začetku 3. 
stoletja pr. n. št., vmes je bila 
uničena in opuščena, pred 
leti so se jo odločili obnovi-
ti in tako je 16. oktobra 2002 
ponovna odprla svoja vra-
ta, mogočna in posodoblje-
na. Osma: Sikstinska kape-
la (Cappella Sistina oz. Sisti-
ne Chapel) v Vatikanu. Kape-
la je v Apostolski palači, ura-
dni rezidenci papeža rimsko-
katoliške cerkve. Največja in 
najpomembnejša atrakcija v 

kapeli je stropna poslikava, 
ki jo je kar štiri leta ustvarjal 
Michelangelo in njej upodo-
bil prizore iz Biblije. Deve-
ti: Chateau de Chillon; grad, 
ki je bil zgrajen v 13. stoletju, 
stoji v Švici, in sicer ob Že-
nevskem jezeru. V njem je 
danes muzej, obiskovalci pa 
si med drugim lahko ogleda-
jo kapelo, sobane in grajski 
zapor. Deseta: Petronasova 
stolpa. To sta dva 451,9 me-
tra visoka nebotičnika v Ku-
ala Lumpurju v Maleziji, ki 
ju je zasnoval argentinsko-
-ameriški inženir Cesar Pel-
li. Šest let (do leta 2004) sta 
veljala za najvišja nebotični-
ka na svetu, zatem je naziv 
prevzel Taipei 101, od tega pa 
Burdž Kalifa. K temu sezna-
mu iz spletnih virov dodam, 
da sem sam obiskal le dve od 
teh lepotic: Sikstinsko kape-
lo in Panteon, oboje v Rimu. 
Kazalo bi torej še na kakšno 
pot po svetu …

Predsednikov »nasvet«

Zambijski predsednik Ed-
gar Lungu je vzel boj proti vi-
rusu HIV v svoje roke in na-
povedal, da ga bodo do 2030 
uničili. Rekoč: »Tako kot se 
ne posvetujemo z vami gle-
de izvajanja testov na mala-
rijo, bomo izvajali tudi teste 
na okužbo z virusom HIV. 
Če boste pozitivni, vam 
bomo priporočili zdravlje-
nje.« To je izjavil na začetku 

kampanje v prestolnici Lu-
saka, na Twiterju pa zapisal: 
»Testi na HIV, posvetova-
nje in zdravljenje so v Zam-
biji odslej obvezni.« Tistim, 
ki v imenu človekovih pra-
vic protestirajo proti takšni 
samovolji, odgovarja: »Mo-
ram priznati, da so nekate-
ri kolegi menili, da utegne 
ta ukrep vplivati na človeko-
ve pravice, toda nihče nima 
pravice, da vzame življenje 
drugemu. Tako kot ne pro-
simo za vaše dovoljenje, ko 
opravljamo teste na malari-
jo, tako bomo nadaljevali in 
vas testirali na HIV ter vam, 
če ste pozitivni, svetovali gle-
de zdravljenja.« Demokra-
cija po Afriško. (Vir: MMC 
RTV SLO)

Stranišče v vsako hišo!

Indijski premier Nare-
ndra Modi je ob nastopu 
mandata obljubil, da bo do 
leta 2019 vsaka hiša v In-
diji imela stranišče. Od za-
četka programa leta 2014 je 
bilo zgrajenih dvajset mili-
jonov stranišč, vendar ni po-
datka, kolikšen del premier-
jeve obljube je bil s tem do-
sežen. Ugotovljeno pa je, 
da kar sedemdeset odstot-
kov indijskih gospodinjstev 
nima stranišč. Malo in veli-
ko potrebo mora zato večina 
opravljati na prostem, indij-
ske železnice pa so največje 
odprto stranišče na svetu …

Burdž Kalifa
Še eden od priljubljenih spletnih izborov in seznamov: deset domnevno najlepših stavb na svetu. Zanimivo 
ga je pogledati in videti, če ste/smo katero od njih že videli tudi v živo in katero bi še želeli obiskati …

Nebotičniki v Dubaju. Na tej sliki le slutimo, da je Burdž 
Kalifa še veliko višji od drugih in z 828 metri najvišja stavba 
na svetu. / Foto: Wikipedija

Napisna tabla v Zambiji; vabi k testiranju na virus HIV, ki 
povzroča bolezen AIDS. / Foto: Wikipedija

Javno stranišče v mestu Varanasi (Benares) v Indiji. Takšno 
stranišče pomeni velik napredek v primerjavi z večino 
krajev, kjer stranišč sploh ni. / Foto: Wikipedija

Naslovnica jubilejne številke Glasa Gorenjske, ki je izšla 
4. oktobra leta 1957 / Vir: arhiv Gorenjskega glasa
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Maša Likosar

Bilo mu je šest let, ko je 
prvič prijel za teniški lopar. 
Pri enajstih letih se je zave-
zal tenisu in postal je šport 
njegovega življenja. Spodbu-
jala in usmerjala sta ga star-
ša. Kariero je gradil korak za 
korakom, stremel je po vi-
sokih mestih na ATP-lestvi-
ci. Veliki preskok se je zgo-
dil pri njegovih 17 letih, ko je 
začel trenirati v Kranju. Te-
niški klub Triglav Kranj mu 
je nudil odlične pogoje in 
ima velike zasluge za njegov 
uspešni teniški razvoj. Svo-
je prve točke ATP je osvojil 
leta 2004 z zmago na turnir-
ju serije futures v Mariboru. 
Istega leta se je uvrstil tudi v 
četrtfinale mladinskega od-
prtega prvenstva Avstralije. 
Od tedaj naprej je nadaljeval 

kot teniški profesionalec. Od 
leta 2007 je redni član slo-
venske reprezentance v tek-
movanju za Davisov pokal. 

Za Grega nič ni bilo ne-
mogoče. Vso svojo energi-
jo, voljo, moč in strast je 
usmeril v tenis. Po svojih 

besedah je najboljši nivo 
igre dosegel na Dunaju leta 
2012. Tega leta se je uvr-
stil v tretji krog odprtega 

prvenstva ZDA in se prvič 
uvrstil v finale turnirja se-
rije ATP, leto je zaključil 
na petdesetem mestu le-
stvice ATP. Vsi ti uspehi ga 
niso prevzeli, še vedno se 
je počutil kot čisto navadni 
smrtnik, a želel si je v teni-
su doseči še več. 

V njegovi karieri je bilo 
veliko prelomnih dogod-
kov, od menjav trenerjev in 
klubov do bolezni, ki ga je 
oddaljila od igrišč. Bolezni 
ni doživljal kot hud udarec. 
Sprijaznil se je, da vsakega 
športnika doletijo poškod-
be ali bolezni. Iz tekmoval-
nega ritma je bil odsoten 
dve leti in to je vplivalo na 
prej nadvse uspešne rezul-
tate. Čeprav ni ohranil stika 
z najboljšimi igralci, je še 
vedno dosegel visok rezul-
tat stodvajsetega na lestvici. 
Ko je odšel na natančne pre-
iskave v Nemčijo, so mu di-
agnosticirali prisotnost vi-
rusa, ki povzroči mononuk-
leozo. Danes nima več huj-
ših zdravstvenih težav. 

Najboljše rezultate je do-
segal s trenerjem Žigo Jan-
škovcem, z njim se je naj-
bolj ujel, bila sta kompatibil-
na in Grega mu je hvaležen 
za vse, kar sta skupaj preži-
vela in kar ga je naučil.

Trikrat se je pomeril z 
Rogerjem Federerjem. Ro-
ger je Gregov vzornik. Zanj 

pravi, da še dolgo časa ne bo 
več takega tipa igralca s tako 
lepimi potezami in paleto 
udarcev, kot jih ima Roger. 
Igrati proti njemu je bilo res 
nekaj posebnega in tista tek-
ma pred nabito polnimi tri-
bunami mu bo večno ostala 
v lepem spominu. 

Govori se, da naj bi 
Žemlja postal novi selek-
tor slovenske teniške repre-
zentance, a do tega mesta je, 
kot pravi, še kar nekaj vme-
snih »faktorjev«. Dejansko 
je šele nekaj dni, odkar je 
zaključil teniško kariero, 
in se zaveda, da po pretek-
lo še kar nekaj vode, preden 
se bo lahko dogovoril karko-
li konkretnega. Bi bil pa to 
zanj velik izziv. Ničesar ne 
želi izsiliti, vlogo selektorja 
je pripravljen prevzeti, a le 
v primeru, da si tega želijo 
tudi drugi. 

Grega se je odločil konča-
ti kariero, ker ni več dosegal 
želenih rezultatov, ki bi ga 
zadovoljili. Kot pravi, tudi 
občutki na tekmah in tre-
ningih niso bili več pravi, ni 
bilo več žara. O zaključku 
športne kariere je premiš-
ljeval že nekaj časa, a zdi se 
mu, da je bila to prava od-
ločitev. Želi ostajati v tenisu 
in pomagati mlajši genera-
ciji, ob tem pa mladim pola-
ga na srce, naj vztrajajo in se 
v celoti predajo tenisu. 

Grega Žemlja končal 
uspešno teniško kariero
Grega je po duši in srcu športnik. Je prvi Slovenec, ki je osvojil teniški turnir serije challenger, zaigral v 
glavnem žrebu turnirja za grand slam, se prebil do tretjega kroga turnirja za grand slam, igral v finalu 
ATP-turnirja, premagal deset najboljših igralcev lestvice ATP in se uvrstil med prvih petdeset igralcev na 
lestvici ATP.

Grega Žemlja je po mnogih uspešnih letih v tenisu zaključil kariero. / Foto: Vid Ponikvar

Maja Bertoncelj

Na kmetiji Jeraj se ukvar-
jajo s sadjarstvom in živino-
rejo in so močno vpeti v do-
gajanje v kraju. Tako je že 
od nekdaj. Gre za kmetijo 
z dolgo zgodovino. Ponos-
ni so, da se kmetijska dejav-
nost pri njih izvaja že od leta 
1497, ohranja pa se tudi isti 
priimek Jeraj, v začetkih v 
nemški različici Jurey.

Jerajevi so imeli celo 
župana

Damjan Jeraj, ki je gos-
podar kmetije od leta 1989, 
nam pokaže prepis notar-
skega zapisa prevzema kme-
tije leta 1497. Takratni gos-
podar je bil Peter Jurey, kot 
piše naseljen pod gradom 
Flodnik, kot se je včasih 
imenoval Smlednik. Doku-
ment je iz starih arhivskih 
dokumentov Jerajem prido-
bila in iz nemščine prevedla 
Kiti Lazarini Stupica. »Kme-
tija Jurey je bila prva svobod-
na kmetija na Slovenskem, 
o njej pa je pisal že Valva-
sor. Kmetijska dejavnost se 
prenaša iz roda v rod, ostaja 

tudi priimek Jeraj. Razvoj 
samega kraja Smlednik in 
tudi kmetije je včasih nare-
kovala pot, ki je skozi te kra-
je vodila z Dunaja v Trst. Iz 
rodu Jerajev izhaja tudi kar 
nekaj znanih Slovencev, 
med njimi tudi France Pre-
šeren. Sistematično se pro-
učevanja zgodovine kmeti-
je še nisem lotil, saj za to še 
ni časa, sem pa pozoren na 
zapiske, ki mi pridejo pod 
roke. Veliko je zanimive-
ga. Zadnja zanimivost je iz 
igre na prostem Naša kri, ki 
so jo letos igrali v Smledni-
ku. Nekdo iz rodbine Jeraj 
je bil v času Ilirskih provinc 
celo župan Smlednika. Vpe-
tost v kraj je bila očitno vse-
lej prisotna,« je pojasnil Da-
mjan Jeraj. Kmetija je pod 
Starim gradom in v neposre-
dni bližini Kalvarije. Pravza-
prav je bilo to zemljišče nek-
daj v njihovi lasti. »Kalva-
rijo je dal leta 1772 postavi-
ti graščak Franc Smledni-
ški. Da je uresniči zamisel 
o optični povezavi Starega 
gradu, Kalvarije in Krvave-
ga znamenja, je moral del 
svojega zemljišča zamenjati 

z zemljo svobodnjaka Jako-
ba Jeraja. Pogodba, s katero 
sta zamenjala zemljišče, je 
v naši deželi ena prvih, ki je 
pisana v slovenščini,« je za-
pisano v knjižici Smlednik 
v ljudskem izročilu avtori-
ce Dušice Kunaver. Ozem-
lje kmetije se je včasih raz-
tezalo vse od Kalvarije do 
reke Save, kar pomeni, da je 

imela šestdeset juter, okrog 
trideset hektarjev. 

Kmetija danes

Jerajevi danes obdeluje-
jo 25 hektarjev, od tega so 
štirje hektarji nasadov, dru-
go so njivske površine, ki so 
namenjene živinoreji. »De-
lamo, narava pa nam zadnja 
leta ni naklonjena, saj nam 

je škodo naredila toča pa 
dvakrat pozeba. Letos smo 
se proti njej borili tudi s kur-
jenjem v sadovnjakih. Delno 
smo bili uspešni. K sreči nis-
mo odvisni le od ene dejav-
nosti. Po površini res največ-
ji delež predstavlja poljedel-
stvo, živinoreja, po finanč-
nem toku pa sta enakovred-
ni z drugimi dejavnostmi, ki 

kakšno leto celo prevladu-
jejo. Živali imamo šestde-
set, od tega trideset krav 
molznic, kar je tisto, kar ena 
družina še zmore. Nič ne po-
maga, če imaš mnogo živali 
in vse narejeno na pol. Sko-
zi leta se naučiš, da ni vse v 
še in še ... Lani je cena mle-
ka padla, na drugi strani pa 
je kostanj super obrodil in 
je en plod marona stal več 
kot liter mleka,« pravi Jeraj. 
Prav kostanj je tisto, čemur 
bo v prihodnosti posvetil še 
več pozornosti. Trenutno 
ima trideset dreves, načrtu-
je še štirideset novih. Poleg 
tega ima enajst vrst jabolk, 
njegov jabolčni sok je bil že 
večkrat nagrajen, češnje, sli-
ve, nekaj malin in ameriš-
kih borovnic ter manjši ra-
stlinjak z zelenjavo. Razen 
mleka vse prodajo doma. 

Poleg gospodarja Damja-
na Jeraja na kmetiji dela še 
njegova žena Mojca ter otro-
ka Tajda in Žiga. Oba zaklju-
čujeta študij agronomije, 
Žiga smer živinoreja, Tajda 
pa hortikultura. Kot kaže, bo 
šla kmetijska tradicija pri Je-
rajevih uspešno naprej.

Štiriindvajseti rod Jerajev
Kmetija Jeraj iz Smlednika ima dolgo zgodovino, ki sega v leto 1497. Na kmetiji danes živi že štiriindvajseti rod, ki ohranja kmetijsko dejavnost in priimek 
Jeraj (včasih Jurey). »To je prva svobodna kmetija na Slovenskem,« pravi Damjan Jeraj, ki je gospodar zadnjih skoraj trideset let.

Gospodar Damjan Jeraj v kostanjevem nasadu, ki ga nameravajo še razširiti.
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Jasna Paladin

Čeprav s svojimi neusmi-
ljenimi kritikami in jasno iz-
raženimi stališči, s katerimi 
že leta ostro opozarja na na-
pake, ki jih dela naša družba, 
na prvi pogled deluje strogo, 
morda tudi nedostopno, je 
Anton Komat sogovornik, ki 
se na domačem vrtu izkaže 
za zelo sproščenega gostite-
lja, s katerim je prijetno kra-
mljati praktično o vsem. A 
beseda je tokrat tekla o vr-
tnarjenju in tem, kako ključ-
no se je zavedati pomena 
domače hrane, pitne vode in 
avtohtonih semen.

Vrt je moral preseliti

Anton Komat že deset živi 
v Domžalah in že vsa ta leta 
tudi vrtnari. Poleg manjšega 
vrta ob domači hiši, ki je me-
šanica zelenjavnih, zelišč-
nih in cvetličnih gredic, je že 
vrsto let tudi najemnik zem-
ljišča, na katerem prideluje 
zelenjavo za vso družino. 

Letošnjo pomlad so se mu 
vrtnarski načrti sicer kore-
nito spremenili, saj ga je la-
stnik zemljišča, na katerem 
je vrtnaril do takrat, nena-
dno obvestil, da je zemljišče 
postalo zazidljivo, zato ga je 
prodal, in Komat se je ob naj-
bolj nepravem času znašel v 
iskanju novega vrta. 

»V sedmih letih vrtnarje-
nja sem načrtno skrbel za 
rodovitnost prsti in zares 
je bilo škoda, da sem se od 
tega vrta moral posloviti. A 
vsaka stvar je za nekaj dob-
ra in tudi tukaj se je izkaza-
lo tako. V zgolj treh dneh 
sem našel novo zemljišče, 
ki je še bližje domu, da ga 
lahko obiskujem s kolesom, 
in z Mlinščico v neposre-
dni bližini, da težav z zaliva-
njem nimam. Pa še sosedje 
so odlični in z lokacijo sem 
res zadovoljen,« nam je po-
vedal ob prihodu na približ-
no devetsto kvadratnih me-
trov velik vrt, ki si ga je ure-
dil v vasici Podrečje, streljaj 
od Domžal.

»Nisem si predstavljal, da 
je s selitvijo vrta toliko dela,« 
nam prizna. Ker je bila prst 
na prejšnjem vrtu odlična, 
jo je dal – skupno približno 
dvanajst kubičnih metrov – 
prepeljati na novo lokacijo. 

Preselil je tudi manjša sad-
na drevesa (ker je moral pri 
odkopavanju posekati veli-
ko korenin, jih polovica ni 
preživela) in malinjak. Fi-
zičnega dela je bilo zelo ve-
liko, še vedno ga je, a se nad 
njim niti malo ne pritožu-
je. »Vrtnarjenje je del moje-
ga življenja. Ne le, da dobim 
vrhunsko zdravo in živo hra-
no, tudi brezplačen solarij in 
brezplačen fitnes imam. Pa 
še s sosedi se dobro razume-
mo, zato mi vrtnarjenje res-
nično nikdar ni v breme. Po-
leti se že navsezgodaj zjut-
raj s kolesom pripeljem na 
vrt, čez dan študiram, pišem 
in predavam, zvečer pa dan 
znova sklenem na vrtu.«

Od fižola do jajčevcev

Z vrtnarjenjem ima že 
zelo veliko izkušenj in še da-
nes se marsičesa loteva zelo 
študijsko. Vrt je na novo za-
sadil tako, da bi kar najbo-
lje uspeval, in pri tem upo-
rabil modrosti naših predni-
kov. Kot pravi, je mikrokli-
ma v Domžalah odlična, saj 
so močnejše nevihte s točo 
zelo redke.

»V Sloveniji je po oceni 
agronomov okoli devetsto 
tipov različnih prsti, zato ni 
vsaka sorta primerna za vsa-
ko prst. Povsod se povezu-
jem z lokalnimi prideloval-

ci in skušam dobiti lokalno, 
domače seme, ki ga nato te-
stiram na domačem vrtu. 
Pri fižolih sem tako preizku-
sil že 27 vrst, njihovo rast in 
pridelek sem redno sprem-
ljal z zapiski in danes lah-
ko trdim, da na mojem vrtu 
najbolje uspevata sorti neži-
ka (iz Haloz) in lišček (sta-
ra dolenjska sorta iz okoli-
ce Mirne). Okoli štirideset 
prekel fižola posadim vsako 
leto in lani sem zabeležil re-
kordni pridelek – 28 kilogra-
mov v zrnju,« nas ponosno 
popelje po vrtu.

In kaj vse še raste na njem? 
Več sort paradižnikov, por, 
brstični ohrovt, različni ra-
diči, rdeče zelje, črna red-
kev, repa, koleraba in rde-
ča pesa, kumare, kodrolistni 
ohrovt, brokoli, zelje, papri-
ka, jajčevci, buče, gomoljna 
zelena … Seveda na vrtu ne 
gre brez krompirja, čebule, 
česna in graha, a vse to je že 

dozorelo. Le korenja letos ni 
posejal, saj naj nova zemlja 
še ne bi bila dovolj strukturi-
rana za dober pridelek.

Namesto strupenih 
škropiv naravni pripravki

Na gredicah opazimo ve-
liko zastirke, ki prepreču-
je osuševanje zemlje in raz-
raščanje plevela, to pa je tudi 
edino orožje proti plevelu, 
ki ga (poleg plevelne folije) 
uporablja. »Na vrtu so stru-
pene kemikalije povsem 
nepotrebne. Sam si poma-
gam zgolj z naravnimi pri-
pravki. Gnojim s staranim 
konjskim gnojem, ki zem-
ljo za razliko od kravjega 
tudi pogreje, prsti dodajam 
kamninsko moko oz. mine-
ralni prah in dvakrat letno 
črno oglje, ki neverjetno po-
veča rodnost zemlje. Za gli-
ve, ki lahko napadejo deni-
mo paradižnik, uporabljam 
svojo mešanico škropiva, ki 
jo sestavim iz petih litrov 
vode, ene velike žlice sode 
bikarbone, dveh žlic rastlin-
skega olja in ene žlice bio-
razgradljivega detergenta. S 
tem poškropim paradižnike 
po vsakih padavinah. Nama-
kam pa tudi koprive in pres-
lico. Kemija zares ni potreb-
na, narava nam nudi prav 
vse rešitve,« pravi in kot do-
kaz o tem, da vrt lahko tudi 

na povsem naraven način 
bogato obrodi, mi za domov 
obere nekaj slastnih para-
dižnikov.

Kaj pa voluharji in polži, ki 
znajo biti nočna mora mar-
sikaterega vrtičkarja? Volu-
harje je pregnal s karbidom, 
polže pa še predno se začne-
jo pariti, vsakodnevno ročno 
pobira, prav tako koloradske 
hrošče.

Koncept štirih poljin

Za plodno rast so po-
membne tudi pravilne kom-
binacije zasaditev in pa ko-
lobarjenje. 

Anton Komat prisega na 
koncept štirih poljin. Prva 
se obilno gnoji pred zimo, 
nanjo pa spomladi posadi-
mo oziroma posejemo pa-
radižnike, paprike, jajčev-
ce, kapusnice in druge plo-
dovke, ki imajo rade gnoje-
no zemljo. Na drugo poljino, 
ki je bila gnojena leto poprej, 
spomladi dodamo le nekaj 
komposta, tretje poljine ne 
gnojimo in na taki uspevajo 
stročnice ter korenovke, če-
trta poljina pa počiva. In tako 
kolobarimo iz leta v leto.

V trgovino le še po 
začimbe

Kar se tiče zelenjave, sta 
s partnerko Mojco povsem 

samozadostna. »V trgovi-
no greva le še po začimbe,« 
se zasmeje. Iz paradižnika 
kuhata mezgo, zelje in repo 
kisata, domačo ozimnico 
dopolnjujejo tudi marme-
lade in sokovi, sama dela-
ta jabolčni kis. Česar nima-
ta, dobita od istomislečih 
prijateljev, prav tako sama 
podarita viške. Izmenjuje-
jo si tudi semena. »Stavim 
na sezonsko, svežo hrano. 
Narava nam prav vsak me-
sec nekaj da in na vrtu ni 
nikoli dolgočasno. Mle-
ka ne uživam, saj je mleko 
za teličke, meso pa res le 
enkrat, dvakrat na mesec, 
pa še to le kakšno perutni-
no iz domače reje. Kar se 
danes redi na farmah, ni za 
uživanje.«

Vrtičkarji so čedalje bolj 
ozaveščeni

Anton Komat to poletje 
piše že svojo 13. knjigo, pos-
večena bo trem temeljem 
varne prihodnosti – rodni 
zemlji, pitni vodi in seme-
nom. 

V svojih knjigah se je do 
sedaj posvečal že škodlji-
vosti pesticidov, pitni vodi, 
genski tehnologiji, umetno-
sti preživetja … prav z vsa-
ko pa je odpiral teme, ki so 
v družbi naletele na buren 
odziv. 

Pa je v svojih opozorilih 
tudi slišan? »Sem, sicer ne 
bi vztrajal. Teme, na kate-
re sem opozarjal pred dvaj-
setimi leti, so danes nekaj 
samoumevnega – in vrtič-
karji so čedalje bolj ozave-
ščeni. Odzivnost je marsik-
daj sicer prepočasna, saj je 
v glavah najtežje spremi-
njati, a vesel sem, da je na 
mojih predavanjih vedno 
več ljudi. Danes odkrivamo 
stvari, ki so jih naši predni-
ki po intuiciji že dobro poz-
nali, znanost pa jih odkriva 
šele zdaj. Da ljudje nimajo 
časa za vrtnarjenje, je nava-
den izgovor. Stik z zemljo 
je predvsem stik z nami sa-
mimi. Sam vedno pravim, 
da nismo prišli na svet, am-
pak smo prišli iz tega sveta. 
Vsi smo otroci narave. Ljud-
je izgubljajo stik z zemljo, 
po drugi strani pa tisti, ki ga 
spet vzpostavijo, v sebi naj-
dejo pravo čarovnijo. Tako 
odrasli kot otroci – prav sle-
dnji so močno prikrajšani, 
ker smo jim ta stik odvzel,« 
pravi in zaključi z napoved-
jo, da bo njegova naslednja 
knjiga namenjena prav naj-
mlajšim in uvajanju učilnic 
v naravi. Skupaj z nekate-
rimi učitelji si namreč pri-
zadeva, da bi v šolah celot-
ni predmetnik svoje mesto 
našel (tudi) v učilnicah na 
prostem.

Stik z zemljo je stik z nami samimi
Anton Komat, naravovarstvenik, pisec in svobodni raziskovalec, pomena varovanja okolja ne poudarja le v svojih knjigah, študijah in na številnih predavanjih, 
ampak vse, na kar opozarja, tudi živi. Obiskali smo ga na njegovem vrtu, kjer se je izkazal za zelo prijetnega in dostopnega sogovornika. »Vrtnarjenje je del 
mojega življenja,« pravi.

Anton Komat na svojem vrtu

»Da ljudje nimajo časa za vrtnarjenje, je navaden 
izgovor. Stik z zemljo je predvsem stik z nami samimi. 
Sam vedno pravim, da nismo prišli na svet, ampak 
smo prišli iz tega sveta. Vsi smo otroci narave.«
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Jasna Paladin

»Organizirane in strokov-
no vodene ture so najboljše 
zagotovilo za varnejše obi-
skovanje gorskega sveta,« na 
vrhuncu planinske sezone 

pravijo na Planinski zvezi 
Slovenije (PZS), kjer že šest 
desetletij skrbijo za strokov-
na usposabljanja prostovolj-
nih planinskih vodnikov.

Prvi pohodni tečaj za 
mladinske vodnike so 

organizirali med 6. in 10. av-
gustom 1957 in tako na poti 
od Bohinja prek Triglava do 
Vrat usposobili prve mladin-
ske vodnike, od leta 2002 pa 
Vodniška komisija PZS skrbi 
za usposabljanje vodnikov 

po enotnih kriterijih in sle-
denje novostim na področju 
prostovoljnega vodništva. 
Vodniki PZS se usposabljajo 
na tečajih, pred katerimi mo-
rajo pokazati določena zna-
nja in izkušnje ter opraviti 

preizkus. Pridobijo lahko se-
dem kategorij, v katerih us-
vojijo znanja za vodenje na 
označenih lahkih, zahtevnih 
in zelo zahtevnih kopnih in 
snežnih poteh, brezpotjih in 
turnih smukih; za pridobitev 
vseh morajo opraviti skupno 
šeststo ur usposabljanja. 

Začetkov usposabljanj 
izpred šestdesetih let se spo-
minja tudi danes 85-letni 
Jože Melanšek, ki je sode-
loval pri pripravah in izved-
bi prvega pohodnega tečaja. 
»Zanimivo je, da je bil prvi te-
čaj pohodne oblike, kar je bilo 
izvirno in dobro zasnovano. 
Poleg pridobivanja znanja na 
pohodu smo imeli predava-
nja iz planinskih vsebin, kot 
so oprema, prva pomoč, ne-
varnosti v gorah, markiranje, 
varstvo narave, alpinizem in 
drugo. Imeli smo osebno in 
planinsko opremo, kot je bila 
na razpolago v tistih časih, in 
dejstvo je, da ni bilo nobene 
nesreče. Takrat so bili tečaj-
niki zelo pozorni, tovariški, 
disciplinirani in zavzeti za 
izvajanje skupnih nalog,« se 
spominja.

Največ vodnikov z 
dolgoletnimi izkušnjami

V letu 2016 je bilo regi-
striranih 1495 prostovolj-
nih vodnikov PZS, ki aktiv-
no delujejo v 210 planin-
skih društvih po vsej Slove-
niji. Dobra polovica (740) 

je starejših od petdeset let, 
z (večinoma) dolgoletnimi 
vodniškimi izkušnjami, sla-
ba polovica (589) jih je v sta-
rostnem razponu med tri-
deset in petdeset let, zani-
manja za vodništvo je veliko 
tudi med mlajšimi, saj tre-
nutno deluje 166 vodnikov, 
starih od 18 do trideset let. 
Poleg vodnikov PZS, ki pro-
stovoljno delujejo v planin-
skih društvih in so združeni 
v Vodniški komisiji PZS, se 
z vodenjem v gore ukvarja-
jo tudi profesionalni gorski 
vodniki, ki delujejo v Zdru-
ženju gorskih vodnikov Slo-
venije, pojasnjujejo na PZS, 
kjer ugotavljajo, da je v orga-
niziranih skupinah z vodni-
kom tudi manj nesreč.

»Posamezniki, ki bi radi 
obiskali gorske vršace in oku-
sili svet gora v vsej svoji pol-
nosti, spoznali gorsko cvet-
je, živali, gore, ki jih obdaja-
jo, sami pa nimajo zadostne-
ga planinskega znanja, naj 
se v gore podajo skupaj s pla-
ninsko strokovno usposob-
ljenim kadrom,« priporoča 
strokovni sodelavec PZS in 
inštruktor Gorske reševalne 
zveze Slovenije Matjaž Šer-
kezi. Gorski reševalci letos 
namreč beležijo že 277 ne-
sreč, 13 mrtvih posamezni-
kov, 85 naletov helikopterja 
Slovenske vojske in Policije 
ter prostovoljno delo 1960 
gorskih reševalcev, ki so so-
delovali na intervencijah.

V gore z vodnikom
Prostovoljno planinsko vodništvo ima v Sloveniji že šestdesetletno tradicijo, saj so prvo usposabljanje 
organizirali v začetku avgusta 1957. Lani je bilo registriranih 1495 prostovoljnih vodnikov Planinske 
zveze Slovenije, veliko zanimanja je tudi med mladimi.

Pridobivanje planinskih izkušenj in znanja na turi v družbi prostovoljnega vodnika PZS / Foto: Manca Čujež

Maja Bertoncelj

Prof. Cirila Jesihar se je ro-
dila 2. aprila 1917 v Spodnjih 
Pirničah. Letošnjo pomlad 
je praznovala sto let. »To je 
bilo največje praznovanje v 
mojem življenju. Moja ne-
čakinja Veronika je vse tako 
lepo pripravila. Vsa soseska, 
prijatelji in znanci so bili 
zraven, vse je bil ''v luftu''. 
To je bilo nekaj neverjetne-
ga,« se letošnjega 2. aprila 
spominja prof. Cirila Jesi-
har, ki jo domači in tudi dru-
gi kličejo kar »tetka«.

Svoje življenje je posvetila 
izobraževanju. Lastne dru-
žine si ni ustvarila, česar pa, 
pravi, ne pogreša, saj ima 
ob sebi drage domače, ki jo 
imajo radi in skrbijo zanjo. 
V domačem kraju v Pirničah 
je obiskovala le prve štiri raz-
rede osnovne šole. Šolanje je 
nadaljevala najprej eno leto 

na Meščanski šoli v Ljublja-
ni, nato pa na Poljanski gi-
mnaziji, kjer je tudi maturi-
rala. Vpisala se je na Filozof-
sko fakulteto Univerze v Lju-
bljani. Leta 1941 je zaključi-
la študij francoščine – jezik 
in literatura, primerjalne-
ga romanskega jezikoslov-
ja in latinščine. V tistih ča-
sih je bila seveda ena redkih 
žensk, ki je nadaljevala štu-
dij na univerzi. V času šola-
nja je v Ljubljani tudi stano-
vala in po sili razmer je os-
tala še med drugo svetovno 
vojno. Še dobro se spom-
ni okupirane Ljubljane, ko 
se je z domačimi lahko sre-
čevala le ob žici v Dravljah, 
vsak na svoji strani. Dovolil-
nico za prehod meje je bilo 
težko dobiti. »Če sem želela 
še naprej stanovati v Domu 
visokošolk, sem morala biti 
študentka, zato sem se na Fi-
lozofki fakulteti vpisala še na 

študij italijanščine in rušči-
ne, ki sem ga prav tako kon-
čala,« pove v prijetni senci 
pred hišo v Vikrčah, kamor 
se je preselila, ko se je zno-
va vrnila v domače kraje. To 
je bilo, ko je začela učiti na 
Gimnaziji Škofja Loka, kar 
je bila njena druga zaposli-
tev po končani vojni. Najprej 
je poučevala v Logatcu, kjer 
je zaradi oddaljenosti v tis-
tem času tudi živela. V Ško-
fji Loki je bila zaposlena pet 
let, leta 1957 pa je nastopi-
la službo na Gimnaziji Šen-
tvid, kjer je poučevala fran-
coščino, ruščino in latinšči-
no. Ostala je vse do upoko-
jitve in še precej let po upo-
kojitvi je hodila poučevat la-
tinščino. Spominja se kra-
snega kolektiva, ravnateljev 
in kolegov profesorjev. Tudi 
med dijaki je bila priljublje-
na in še vedno jo obiskujejo, 
tako tisti, ki jih je poučevala 

v Škofji Loki kot tisti iz Šen-
tvida. Mnogi so se udeležili 
praznovanja njene stoletni-
ce s krasnim programom v 
Kulturnem domu Pirniče. 

Še nekje je bila kot ženska 
prej izjema kot pravilo. Leta 
1960 je v prvo naredila voz-
niški izpit. Med dragoceni-
mi spomini je tudi izobraže-
vanje v Franciji. Že kot pro-
fesorica francoščine je bila še 

z dvema kolegoma v nekda-
nji Jugoslaviji izbrana izmed 
45 kandidatov, ki so šli v Gre-
noble v Francijo na dodatno 
dvomesečno izpopolnjeva-
nje. Tudi od tam ima lepe 
spomine, ki so še zelo živi.

Dneve sedaj preživlja v 
domačem okolju. »Rada 
sprejemam obiske, rešu-
jem križanke, berem, gle-
dam televizijo, predvsem 

poročila in Gorskega zdrav-
nika, sem na tekočem z do-
gajanjem. Zelo rada tudi ši-
vam na roke in rada vidim, 
če mi prinesejo kaj za »što-
pat«,« dobre volje pove prof. 
Cirila Jesihar. Je še povsem 
bistrih misli in upa, da bo 
tako ostalo. Rada ima živ-
ljenje, družbo, vesela je obi-
skov in veseli se že nasled-
njega rojstnega dne.

»Tetka« ima 
že sto let
Cirila Jesihar iz Vikrč je spomladi dopolnila sto let. Je ena redkih žensk, ki 
so pred drugo svetovno vojno študirale na Univerzi v Ljubljani. Učila je 
francoščino, latinščino in ruščino in njeni dijaki jo še vedno radi obiščejo. 

Stoletnica Cirila Jesihar
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Na Gorenjskem v deželi Kranjski

Jernej Kopitar in njegove slovanske sanje
V premožni kmečki dru-

žini v Repnjah pri Vodicah 
se je 21. avgusta 1780 rodil 
slovenski jezikoslovec Jer-
nej Kopitar. Nekaterim je 
znan najbolj po izreku v 
Prešernovem sonetu: »Le 
čevlje sodi naj Kopitar«. Če 
bi bilo tako, bi se ukvarjal 
s pravom, ki ga je končal 
na Dunaju, vendar je pos-
tal cenzor za slovanske in 
novogrške knjige in se od 
leta 1820 ukvarjal z refor-
mo slovenskega črkopisa. 
Naši predniki so bili včasih 
prikazovani največkrat v čr-
no-belem nasprotju, Kopi-
tar pa je bil največkrat pred-
stavljen kot antipod Prešer-
nu in Čopu. Kljub temu ga 
imajo nekateri za največje-
ga slovenskega znanstveni-
ka svoje dobe. V zadnjih le-
tih življenja je bil namreč 
član vseh pomembnej-
ših evropskih znanstvenih 
akademij.

Njegova slovnica 
Grammatik der slavischen 
Sprache in Krain, Kärn-
ten und Steyermark (Slov-
nica slovenskega jezika na 
Kranjskem, Koroškem in 
Štajerskem) je prva sloven-
ska znanstvena opisna slov-
nica. Medtem ko so se slov-
ničarji pred njim večinoma 
omejevali na ožjo jezikov-
no podlago, je Kopitar že v 
naslovu zajel skoraj celotno 
Slovenijo, čeprav naj bi se 
skupna norma opirala pred-
vsem na gorenjščino. 

Zagovarjal je teorijo o ka-
rantanskem (panonskem) 
izviru starocerkvenoslovan-
skega jezika (v njem je na-
šel precej slovenskih besed) 
in ureditvi slovanskega vpra-
šanja v sestavu avstrijske dr-
žave. Avstrija naj bi kultur-
no vodila zahodne Slovane. 
Dunaj naj bi bil po tej misli 
središče tistih slovanskih ro-
dov, ki uporabljajo latinico. 

Spodbujen od Žige Zo-
isa je s študijem prišel do 
prepričanja, da imajo tako 
imenovani civilni Hrvatje, 
to je kajkavci, in Slovenci is-
tega prednika v panonskih 
Slovanih, ki so jih kasneje 
ločila prava hrvaška in srb-
ska plemena. To nekdanjo 
etnično skupnost je želel 
obnoviti zlasti v času Napo-
leonovih Ilirskih provinc. 
Oblikovala se mu je ide-
ja panslovenizma z dvema 
kulturnima žariščema, Lju-
bljano in Zagrebom. Njego-
va vizija se je začela rušiti, 
ko je Zagreb zajel val iliriz-
ma, Ljubljano pa nacional-
no romantično pesništvo 
(Prešeren, Krajnska čbeli-
ca). V ilircih je zaslutil ne-
varne ekspanzivne in nasil-
ne težnje ter jih zavračal z 
enako gorečnostjo kot za-
misel Jana Kollarja o štirih 
mogočnih slovanskih ro-
dovih. Čopov in Prešernov 

krog je zavračal njegovo kul-
turnozgodovinsko zami-
sel slovenske in slovanske 
etnične skupnosti. Kopitar 
se je spustil v polemiko z 

ilirci, ljubljanske literate pa 
skušal prizadeti kot cenzor 
Krajnske čbelice. Zgodo-
vinski proces je šel mimo 
njegovih prizadevanj.

Zanimivi Gorenjci in dogodki tedna iz dežele Kranjske:
   Na Breznici pri Žireh se je 22. 8. 1861 rodil  

industrialec Jernej Kopač. V Ljubljani se je izučil 
svečarstva. Najprej je odprl svečarno v Gorici, nato 
pa jo leta 1915 preselil v Ljubljano. V Gorici se je 
aktivno udeleževal gibanja goriških Slovencev.

   V novi zbornici se je 22. 8. 1868 prvič sestal 
kranjski deželni zbor, ki je imel slovensko večino. 
Zaman so vsi pričakovali sprejem posebne  
resolucije z zahtevo po zedinjeni Sloveniji.

   V Škofji Loki se je 23. 8. 1758 rodil zdravnik Blaž 
Hafner. Med letoma 1792 in 1833 je bil uradni 
rudniški vodja zdravstvene službe in bolnišnice v 
Idriji. Uspešno je cepil proti črnim kozam. 

   V Idriji se je rodil narodni delavec Jernej Uršič. 
Bil je kaplan in učitelj v Radovljici in Kropi. Kot 
župnik v Kamni Gorici je prispeval k ustanovitvi 
osnovne šole.

Peter Colnar

Milena Miklavčič

»Zaradi ljubezni do Bineta 
sem stiskala zobe, ko je nje-
gova babica s pestjo tolkla po 
vratih najine kamre in gro-
zila, da bom po zraku letela 
tja, od koder sem prišla, če 
se bom gonila z njenim vnu-
kom. Predstavljate si, kakšno 
je bilo življenje v tej hiši, sta-
ri več kot dvesto let: skozi vsa 
okna je pihalo, smrdelo je po 
dimu, ker je bil dimnik nare-
jen po domače, osem ljudi pa 
se je stiskalo v treh prepišnih 
prostorih. Nismo imeli vode, 
elektrike, ničesar …«

Sergeja pripoveduje z moč-
nim naglasom, ki je v krajih, 
kjer živi, že malodane izgi-
nil. In tudi zato jo je bilo zelo 
lepo poslušati: »Civilizacija 
je pri Binetovih naletela na 
visok zid, zato se je domačiji 

izognila v velikem loku. Nje-
gov ded je še zmeraj pljuval 
po tleh, babica je smrdela po 
vsem mogočem, ker se nihče 
pri hiši ni umival. Z Binetom 
sva se enkrat na teden odpra-
vila k meni domov, da sva 
se skopala, pa da sem objela 
svoja ljubčka, ki sem ju zelo 
pogrešala. Ja, prav ste sliša-
li: sinov nisem smela pripe-
ljati na novi dom! Bili so zelo 
krvoločni, ko so mi razlaga-
li, kaj bodo naredili z njima, 
če se prikažeta v njihovi hiši. 
Vdala sem se v usodo, četudi 
mi ni bilo vseeno. 

Življenje prvih pet let je 
bilo neznosno. Res je, da sva 
si uredila pod streho skro-
mno sobico, a njegovi so tudi 
vanjo imeli prost vstop. Če 
me ni bilo doma, so mi vse 
prebrskali in razmetali. Po-
tem je umrla babica – ena 
žlehtnoba manj pri hiši – je 
bilo že malo bolje. V služ-
bi so mi obljubili nekaj kre-
dita, s katerim bi lahko za-
čela zidati novo hišo. Najina 
želja je zanetila nov ogenj v 
strehi. Ded je bil ves slinast, 
tako se je razburjal, ko je sli-
šal, kaj nameravava. A sva ri-
nila z glavo skozi zid. Leta 
1987 sva zasadila prvo lopa-
to. Nisva imela nobenega do-
voljenja, še pomislila nisva 
nanj. Ena od sodelavk mi je 
posodila svoj načrt za hišo, ki 
nama je bil všeč, pa sva se loti-
la dela. A, žal, nisva računala 
na dedovo hudobijo. Kar sva 

čez dan izkopala, je on pono-
či zmetal nazaj. Kakšen dan 
me je imelo, da bi vzela lopa-
to in ga mahnila po buči. Med 
nosečnostjo sem pomagala 
zidarju, nosila malto, premi-
kala kamne. Včasih je prišel 
na pomoč moj ata. Zgodilo se 
je, da ni zdržal do večera, ker 
so kar naprej sikali vanj. Po 
nekem čudežu in malo tudi 
z božjo pomočjo smo kak-
šen teden pred prvim sne-
gom hišo spravili pod streho. 
A tudi takrat, ko je zunaj na-
letaval sneg, nisva mirovala. 
Sama sva pozidala predelne 
stene in se vsakič, ko je v mo-
jem trebuhu pobrcal otrok, 
veselila kot dva otroka. Ljud-
je so si od blizu in daleč hodili 
ogledovat novo hišo, ker niso 
mogli verjeti, da je nama us-
pelo. Vsi so poznali Bineto-
ve ''ta stare'', vedeli so, da so 
zelo čudaški, zato so ob moji 
trmi le občudujoče zmajeva-
li z glavami. 

Takrat, ko sem šla rodit, 
sem se za mesec dni preseli-
la domov. Bine je le sem in tja 
prihajal na obiske. Moral je 
biti doma in čuvati hišo, kaj-
ti večkrat je že zalotil deda, da 
se je kletnih sten lotil s kram-
pom. Patronažna sestra, ki 
je prihajala kopat otroke, se 
je vsakič sproti čudila. ''Si to 
res ti, Sergeja?!'' je govorila in 
zmajevala z glavo. 

Tudi Liliko sem pustila 
kar pri mami. Kdo ve, kaj bi 
se zgodilo, če bi jo prinesla 

k Binetovim. Kljub temu 
da sem se delala pogumno, 
sem se jih bala, saj sem bila 
prepričana, da nimajo vseh 
koleščkov v glavi.

Spomladi sva naroči-
la nova okna in vrata, dobri 
ljudje so nama napeljali ele-
ktriko in vodo. Zjutraj sem 
se odpeljala domov, da sem 
nahranila Liliko, potem sem 
začela pleskati najino hišico, 
skuhala kosilo, spet odhitela 
v dolino. Imela sem deset rok 
in bila sem polna energije, da 
le greva z Binetom na svoje! 
Bil je moj mož, ljubimec, an-
gel varuh, najboljši prijatelj. 
''Kar boš rekla, to bo,'' mi je 
govoril, v resnici pa ni bilo 
zmeraj tako. Včasih sta ga 
dobila pod svoj vpliv njego-
va starša in ga ščuvala proti 
meni. Vrat bi jima zavila! 

Prvega junija, ko sva se pre-
selila na svoje, je bil prekra-
sen dan. Jokala sem od sre-
če, ko sem zaklenila vho-
dna vrata za seboj. ''Noben 
pesjan nama ne bo več pri-
šel blizu!'' sem dvignila pest 
v zrak. Ničesar nisva imela, le 
staro posteljo, štedilnik in ne-
kaj posode. Imela pa sva veli-
ko ljubezni in drug drugega. 
Ko sva šla zvečer umazana in 
na smrt utrujena pod prho, 
sva se stiskala drug k druge-
mu in jokala od sreče. Ulegla 
sva se v posteljo in prvič, kar 
sva bila skupaj, sva lahko uži-
vala drug z drugim tako, kot 
je bilo prav. Vedela sem, da 
sem bolj strastna kot on, bolj 
zahtevna, da seks bolj obvla-
dam, zato sem bila jaz tista, 
ki sem ga vodila. Zaspala sva 
tako, da je bil on v meni, jaz 
pa na njem. 

Naslednje jutro hočem 
stopiti na balkon, pa sem še 

zadnji trenutek pogledala 
proti stari hiši in videla vse 
tri pošasti na oknu. Same 
oči so jih bile, ko so gledali 
proti meni, kaj bom storila. 
To res niso bili ljudje, rečem 
vam! Po balkonu je gomaze-
lo kač in modrasov! Barabe 
so jih, kdove kje in kdaj, na-
lovili v želji, da bi me kakšna 
od njih ugriznila. Nisem od-
prla vrat, le Bineta sem pok-
licala. V samih gatah je dir-
kal k svojim in jim zagrozil, 
da bo naslednjič poklical po-
licijo, ker ima do vrh glave 
njihove hudobije.

Jeseni istega leta sva za-
čela krčiti grmovje v bre-
gu nad hišo. Dokler sem še 
imela porodniško, sva lah-
ko naredila marsikaj. Na po-
moč so nama priskočili tudi 
sosedje. Električarji, ki so v 
bližini postavljali daljnovod, 
pa so posodili bager in to-
vornjak. V smeri proti stari 
hiši sva postavila visoko og-
rajo, začela pa sva že razmi-
šljati o hlevu, o živini, o tem, 
kaj bova pridelala, če bo šlo 
vse po najinih načrtih. Gara-
la sva, da je nama od riti tek-
lo. Čez dan sva bila zunaj, 
zvečer sva z opažem obijala 
strope in stene na podstreš-
ju. Ko smo postavljali zuna-
nje odre za ''frajhanje'', je 
umrl še ded. Hvala bogu, še 
ena žlehtnoba manj! Med 
počitnicami sva vzela otro-
ke k sebi. Kakšno veselje je 
to bilo! Spet sem bila noseča, 
upam, da zadnjikrat, kajti 
nisem bila več med najmlaj-
šimi. V hlevu sva imela že 
šest repov, tri prašičke, koze 
in kokoši. Vedno več pohod-
nikov je prihajalo iz doline, 
kajti mimo nas je vodila ena 
od planinskih poti. Nekaj 

tolarjev je padlo v šparov-
ček od kislega mleka, kruha, 
sira, domačega čaja in šun-
ke. Na podstrešju sva uredila 
tri skromne in zelo prepros-
te sobe, če bi kdo od poho-
dnikov želel prespati. Nekoč 
je prišel znan pisatelj. Dejal 
je, da piše novo knjigo in da 
potrebuje mir. Z veseljem 
sva mu dovolila, da se je nas-
tanil v eni od sob. Za njim je 
prišel zdravnik, ki je doživel 
živčni zlom, pa je potreboval 
mir, pa dva koroška Sloven-
ca … Sobice niso nikoli več 
samevale.

Potem pa se je zgodil ko-
nec sveta. Bine je šel v gozd 
pripravljat drva. Pošteno me 
je zaskrbelo, ker ga ni bilo na-
zaj niti do takrat, ko se je za-
čelo mračiti. Poklicala sem 
sina, sedla sva na moped in 
se zapeljala po gozdni poti. 
Našla sva ga v grapi, kamor se 
je zavalil, ko se je snelo kolo 
pri traktorju. Bil je še živ, a v 
nezavesti. 'Mami, nekdo je 
narahljal vijake,' je dejal sin, 
ko je pregledoval traktor. Kar 
zazeblo me je pri srcu. Če je 
bilo to res, sem vedela, kje 
poiskati storilce. Ko je rešil-
ni avto odpeljal moža, sem v 
ihti zagrabila sekiro in jo za-
lučala v okno, za katerim sta 
po navadi čepela ta stara dva 
in spremljala vsak naš korak. 
Žal ni nobenega od njiju za-
delo. Danes sem stara 61 let, 
Bine je lansko leto umrl. Nje-
gova mama je še živa, a je ni 
nikoli na spregled. Ne vem, 
kaj počne v tisti razpadajo-
či hiši, upam, da ji vest ne 
da miru, kajti nihče drug kot 
ona je kriva, da se je Bine po-
nesrečil. Bineta močno po-
grešam. Zelo močno.«

(Konec)

Nemirna duša, 2. del

Hudobija
usode
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Razgledi

Kranj nekoč in danes 

Miha Naglič

»Zvonjenje je na Sloven-
skem še vedno vsakdanji 
spremljevalec življenja, se-
veda bolj na podeželju kot v 
mestu, kjer ga v prometnem 
hrupu skoraj preslišimo, če 
nismo pod zvonikom, od ko-
der se oglaša. V naravi ga vča-
sih komaj slišimo, ker ga uti-
šajo doline in bregovi ter kroš-
nje dreves, v mestu pa nam je 
zaradi glasnosti med zido-
vi lahko tudi moteče. Kako 
pa bo na zvonjenje vplivala 
bližajoča se večkulturna na-
ravnanost mest, bo pokazala 
prihodnost. A zvonjenje nas 
vendarle kljub poplavi različ-
nih ur zvesto opozarja na ča-
sovne mejnike, kot so jutro, 
poldan in večer, vabi krščan-
ske vernike k obredom in ra-
zen v središču mest oznanja 

tudi dokončno slovo njiho-
vih sokrajanov. Glas zvonov 
je bil vedno in je še danes ne-
izbrisno vtisnjen v zavest in 
spomin Slovencev, posebej 
tistih, ki so morali zapustiti 
dom in rojstni kraj. V njiho-
vi govorici zvonovi pojejo, ko 
spremljajo praznike, ali joka-
jo, ko se poslavljajo od umr-
lih. Enake besede se pojavlja-
jo v delih slovenskih pesnikov 
in pisateljev. Z zvonovi je slo-
venski človek znal muzicira-
ti in to še vedno podenja, ko 
pritrkava in tako privzdiguje 
slovesno občutje praznikov. 
Glas zvonov je bil in je še ne-
ločljivo povezan s slovensko 
dušo, ki je bila globoko ranje-
na, ko so zvonove v obeh voj-
nah snemali, da bi jih prelili v 
topove. Brez zvonjenja je bila 
njihova vas pustota, sloven-
ska pokrajina pa je izgubljala 

zvočno podobo tisočletne kul-
ture. S sodobno nestrpnostjo 
do zvonjenja se nekaj takega 
lahko zgodi tudi danes. Kul-
tura zvonjenja je rojevala bo-
gastvo izrazov za njegove na-
čine, za čas njegovega poteka, 
za posamezne dele zvonov, 
za zvonarje in drugo. Termi-
nološki slovar prinaša in raz-
laga te izraze ter jih tako oh-
ranja v našem vedenju, hkra-
ti pa bo služil vsem, ki želijo 
oživljati pozabljeno. In teh je 
na srečo tudi med mladimi 
veliko. Hvala avtorjem za dra-
goceno delo.« (Str. 9)

To je uvodnik etnokoreo-
loga Mirka Ramovša (1935) v 
ta izjemni slovar. Uredila ga 

je Milka Bokal, doma iz Ži-
rov, živi na Polhograjskem. 
Poglejmo, kako slovar raz-
loži zvonjenje. »1. glasba, ki 
nastane ob udarjanju kem-
bljev na notranjo udarno 
točko udarnega obroča med 
nihanjem zvonov 2. nihanje 
zvonov, med katerim kemb-
lji udarjajo na notranjo udar-
no točko udarnega obroča 
in s tem povzročajo moč-
ne, zveneče glasove, zvoke 
3. naznanjanje delov dneva, 
zlasti začetek in konec maš, 
cerkvenih obredov, smrti 
koga, za skupnost pomemb-
nih ali v preteklosti tudi ne-
ugodnih dogodkov z niha-
njem zvonov …« Zvoneče.

Nove knjige (396)

Slovar zvonjenja in pritrkavanja

Alenka Bole Vrabec

Poletna pot z vzhodnoti-
rolskega Stallersattla na ita-
lijansko stran nama je zna-
na že dosti let. Malo pod 
Cortino d' Ampezzo se zač-
ne dolina Cadore v provin-
ci Belluno, in čeprav ved-
no praviva, da bova raziska-
la vse kraje na približno pet-
desetih kilometrih, ki ima-
jo v svojem imenu di Cado-
re – in teh je ob poti ali pa 
lučaj stran od nje gotovo de-
set – se to v petdesetih letih 
še ni zgodilo. Zagotovo pa je 
vsakokrat sladoledni posta-
nek v mestu Pieve di Cado-
re na višini 868 metrov. V 
dolini Cadore so doma naj-
boljši sladoledarji, ki so si 
nekdaj služili kruh v Nem-
čiji in Avstriji. Tradiciji se 

niso izneverili … Pokušnja 
je vsakič prima. Ko poliževa 
sladoled, se odpraviva k do-
mnevni rojstni hiši velike-
ga Tiziana, najboljšega be-
neškega slikarja 16. stoletja. 
Tu se vedno znova izkaže, 
kako spreten zna biti »tizi-
anski turizem«, čeprav ima-
jo v cerkvi na glavnem trgu, 
kjer stoji mogočen Tizianov 
spomenik, samo eno moj-
strovo sliko, nekaj pa jih je 
podpisal tudi Cesare Vecel-
lio, ki je bil Tizianov bratra-
nec. Hiša, v kateri naj bi se 
»sonce med zvezdami« rodi-
lo, tako so namreč pravili Ti-
zianu, je oblegana. Stara ka-
mnita hiša iz 15. stoletja, ka-
tere videz so hudo pokvarili 
leta 1900, ko so ji dodali zu-
nanje stopnišče in balkon. V 
muzejčku je na ogled nekaj 
rokopisov, nekaj tiskov in na 
prodaj so dobre reprodukci-
je. Tiziano Vecellio, sijajen 
kolorist, slikar mitoloških 
in sakralnih motivov, pokra-
jin in portretov, naj bi ustva-
ril 646 del. Eno med naj-
bolj izbranimi in po velikos-
ti največje, je oltarna podo-
ba Assunta/Marijino vnebo-
vzetje, visoka 6,9 in široka 
3,6 metra, v mogočni gotski 
baziliki Santa Maria Glorio-
sa dei Frari v Benetkah. Če 
se peljemo po Canalu Gran-
de do trga sv. Marka ali obra-
tno, je treba izstopiti na po-
staji San Tomà.

 

Mineštra s piro in 
pršutom

Za 6 oseb potrebuje-
mo: 1,5 l vode, 250 g pršu-
ta v kosu, 200 g pire, 200 g 

narezanega paradižnika, 90 
g pekorina, 1 rdeče korenje, 
1 steblo zelene z zelenjem, 2 
šalotki ali rdečo čebulo, sol, 
poper, šopek dišavnic po 
okusu: rožmarin, timijan, 
žajbelj, peteršilj, meta …

Očiščeno zelenjavo zreže-
mo na manjše koščke. Sese-
kljamo zelenin list in nari-
bamo pekorino. V poldrugi 
liter vode damo pršut in za-
vremo, dodamo zelenjavo 
in počasi stresemo v krop še 
piro. Naj vre dobre pol ure. 
Nato iz vrele juhe vzame-
mo pršut in stresemo vanjo 
še koščke olupljenega para-
dižnika in dodamo zelišč-
ni šopek. Vre naj še dobrih 
pet minut. Pršut narežemo 
na drobne koščke, ki jih vlo-
žimo nazaj v mineštro. Ko 
je pira kuhana, vzamemo iz 
mineštre dišavni šopek, jo 
posujemo z nasekljanim lis-
tom zelene in sirom. Ponu-
dimo z dobrim kruhom.

Kavna zmrzlina 
z jogurtom

Za 6 oseb potrebujemo: 
300 g močne kave, 200 g gr-
škega jogurta z 10 odstotki 
maščobe, 150 g akacijevega 
medu, 150 g sladke smetane, 
čokoladna kavna zrnca, 1 žli-
co kave v prahu.

Vse sestavine zmeljemo v 
mešalniku in vlijemo zmes 
v nizko porcelanasto skle-
do. V nekaj urah bo zmrzli-
na pripravljena. Če jo razde-
limo na porcije v primernih 
kozarcih ali skledicah, jih po 
vrhu posujemo s čokoladni-
mi kavnimi zrni. 

Pa dober tek!

Dolina sladoledarjev

M. Kovačič, L. Bokal, M. Ambrožič, T. Klopčič, Slovar 
zvonjenja in pritrkavanja, Založba ZRC, Ljubljana, 
2017, 176 strani

mizica,
pogrni se

Kot zaključek zazidave ožjega središča Kranja je bil v sklopu nekdanjega parka Zvezda 
leta 1922 zgrajen Narodni dom po načrtih arhitekta Ivana Vurnika. Ta je skupaj z nasproti 
stoječo stavbo gimnazije ter s parkom vnesel novo kvaliteto v to okolje. Obenem so ti 
objekti predstavljali zaključeno celoto. Sam objekt je bil zgrajen kot križno oblikovana 
stavba. Z vzdolžno osjo je poudaril simetrično oblikovani park pred objektom, istočasno 
pa je ta os povezala Narodni dom z nasproti stoječo gimnazijo. Z bogato oblikovano 
čelno fasado in dvignjenim stopniščem je bila poudarjena monumentalnost stavbe. V 
dvignjenem pritličju je bila osrednji prostor kinodvorana s spremljevalnimi prostori, v 
nadstropju pa manjše dvorane za različne namene. S preoblikovanjem stavbe, spremembo 
fasade in odstranitvijo zunanjega stopnišča se je prvotni koncept zaključene celote izničil. 
K temu so dodatno pripomogli tudi izgradnja betonske ploščadi in nedomiselno postavljeni 
kipi. / Avtor: Alojz Premrov



Alenka Brun

Jernej zadnja tri leta 
živi v Kranju, rodil 
se je v Ljubljani, kjer 
je tudi preživel otroš-
tvo, potem so posta-

le za nekaj časa njegov dom 
Slovenske Konjice. Vedno 
pa je bil razpet med Kran-
jem in Slovenskimi Konjica-
mi, saj ima v obeh krajih ple-
sni šoli, ki delujeta pod ime-
nom Jaydancestudio. Ime, 
ki ga zasledimo tudi na dru-
gih lokacijah po Sloveniji. 
Med gorenjskimi kraji naj-
demo še Škofjo Loko, Jeseni-
ce, v bližnji prihodnosti raz-
mišlja o Bledu.

Poletje v školjki

»Ko sem bil star sedem let, 
me je mama ''zvelkla'' (smeh) 
v plesno šolo, ker nisem hotel 
trenirati karateja. Tako sem 
prve plesne korake nare-
dil v prvem razredu – v bis-
tvu so bili to predšolski ple-
si v Plesni šoli Kazina. Pri 17 
letih sem prvič dobil ponud-
bo za poučevanje plesa, in to 
v Kranju, v stari Plesni šoli 
Urška. Sprejel sem, ostal pet 
let, potem sem se odločil za 

samostojno pot in odprl Jay-
dancestudio. Od takrat dal-
je sem se posvetil moder-
nim plesom, kot sta hip hop 
in street dance.« Vseeno kla-
sičnih korakov ni opustil, saj 
so tu še valete, poročni tečaji 
in podobno. Latinskoameriš-
ke plese je sicer plesal v Kazi-
ni, vendar v njih ni nikoli tek-
moval. Tekmovanja so prišla 

kasneje. Preizkusil se je v hip 
hopu, street dancu in tudi 
jazz baletu.

»Ko sem začenjal, še ni 
bilo hip hopa. Film Polet-
je v Školjki, brakedance – 
to je bilo vse, po čemer smo 
se lahko zgledovali.« Hudo-
mušno se namuzne: »Gle-
dali smo filmskega Tomaža 
in ga oponašali v gibih. S hip 

hopom sem se začel spozna-
vati pri 12, 13 letih.« V Kazini 
sta bila pravzaprav Jernej in 
še eno znano slovensko ime 
tovrstne domače plesne sce-
ne – Željko Božić – prva, ki 
sta sploh začela s hip hopom, 
in sta tudi skupaj tekmovala. 
Pravzaprav je bil Željko do 
19. leta starosti tudi Jernejev 
trener.

PLES BREZ MEJA JIH PELJE  
NA DANSKO
Ko plesalca in plesnega učitelja Jerneja Šerjaka povprašamo, koliko državnih plesnih prvenstev se 
je udeležil, se zasmeje. »Najbrž jih je bilo kakih petindvajset,« pove simpatični šestintridesetletnik, 
ki pleše že od malega, poučuje pa od sedemnajstega leta. Širša javnost je njega in njegove plesalce 
spoznala v oddaji Slovenija ima talent, letos jeseni pa se s prav posebno plesno točko odpravlja na 
svetovno prvenstvo na Dansko.

S klikom do novosti

Seveda se tudi Jernej izo-
bražuje, saj mora biti na 
tekočem, kaj se v svetu plesa 
dogaja. Včasih je bilo to pre-
cej težje kot danes, ko je svet 
dosegljiv s klikom. »Včasih 
ni bilo druge, kot da sem se 
usedel v avto in se na plesni 
tečaj v Nemčijo vozil dvajset 
ur; ali da sem spoznal kore-
ografe iz Amerike. Danes 
pa internet omogoča, da 
lahko na Youtube pogledaš, 
kam, v katero smer se giba 
ples.«

Slovenija ima talent

Širša javnost je za Jerne-
ja slišala, ko je sodeloval v 
šovu Slovenija ima Talent – 
in to dvakrat. Najprej so se 
pod imenom Jaydancestu-
dio pu bliki predstavila dekle-
ta, ki so prišla do polfinala; 
dve leti kasneje pa je Jernej 
prišel na šov z drugo ekipo, 
plesno skupino Kaos, ki ji je 
uspel preboj celo do finala. 
»To je bila pa mešana skupi-
na in gorenjska zasedba ple-
salcev.«

Pravijo sicer, da gre v tretje 
rado, vendar o še eni tovrstni 
udeležbi v šovu ne razmišlja.

Drugo mesto

Trenutno se Jernej posve-
ča projektu, ki je malce dru-
gačen od tistih, ki jih je 
vajen, a ravno zato pose-
ben. Vse svoje misli namreč 
usmerja v svetovno prven-
stvo v modernih tekmoval-
nih plesih, ki ga bo oktob-
ra gostila Danska. » Uspelo 
nam je, da smo se kvalificira-
li na svetovno prvenstvo, ker 
smo se na državnem junija 
v ljubljanski Hali Tivoli uvr-
stili med prve tri – bili smo 

drugi. Nastopili smo v kate-
goriji produkcij, kar pome-
ni neomejeno število lju-
di na odru, od trideset dal-
je.« Nadaljuje, da gre tokrat 
za malce drugačen »trenu-
tek«, saj je bilo prvič, da je 
v ples vključil plesalce, ki so 
gibalno ovirani; prihajajo pa 
iz Društva cerebralne para-
lize Sonček Celje. Nastopil 
je s skupino, v kateri je pet 
plesalcev invalidov na vozi-
čkih oziroma »vozičkarjev« 
in pa štirje hodeči plesalci. 
Pripravili so osemminutno 
predstavo. Po dolgem času 
je s svojimi tekmovalci nas-
topil tudi sam. 

» Točka je res nekaj poseb-
nega. Drugačna kot prejšnja 
leta. Nosi naslov No Limit 
oziroma Ples brez meja.« 
Sicer naj bi se na svetov-
nem prvenstvu s podobno 
točko pred dvema, tremi leti 
že predstavila neka skupina, 
vendar niso imeli ''vozičkar-
jev'', se spominja Jernej.

Postali so prijatelji

Da se je vse sestavilo, kot je 
treba, mu je pomagala sode-
lavka Karmen Kotnik, ki je 
že imela izkušnje s plesal-
ci na invalidskih vozičkih; 
koncept in koreografija dru-
gouvrščene točke na doma-
čem parketu sta Jernejevo 
delo. Začelo pa se je tako, da 
ga je pred kakšnim letom in 
pol sodelavka povabila, naj 
pride na trening … »Začeli 
smo skupaj ustvarjati in pos-
tali pravi prijatelji.«

Sicer v okrnjeni ekipi – saj 
je vseh nastopajočih na odru 
okoli devetdeset – bomo lah-
ko omenjeno točko videli 
tudi na letošnjem septembr-
skem izboru za najlepšo Slo-
venko.

Jernej Šerjak

Zveni, kot bi bil Rado na zmenkih, a gre za televizijsko 
oddajo, ki v ponedeljek prihaja na TV3. Poimenovali so 
jo Zmenki!, Rado pa jo bo vodil. Njegovo ljubezensko 
življenje je bilo vedno »odštekano«, glede samskosti pa 
meni, da samsko življenje končaš takrat, ko najdeš res 
pravo sorodno dušo. »Prej je bolje, da si samski.« Odda-
ja ne bo ponujala tipičnih zmenkov, temveč tekmujoče 
čakajo izzivi, ki lahko vodijo do zmenka z želeno osebo. 

Rado Mulej in zmenki
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Na Javorščici pri Moravčah bodo v petek, soboto in nede-
ljo, od 25. do 27. avgusta, gostili festival Špas na vas. Letos 
bo nastopilo 27 glasbenih skupin, kar pomeni, da se bo na 
odru zvrstilo več kot sto glasbenikov. Poleg glasbe orga-
nizatorji pripravljajo tudi pester spremljevalni program.

Špas na vas

Prihaja četrta sezona priljubljenega domačega kuharske-
ga šova MasterChef in prijave za tekmovalce so odprte na 
spletnih straneh Pro Plusa. V tretjem je laskavi naslov in 
denarno nagrado osvojila ženska, Primorka Sara Rutar, a 
tudi gorenjski tekmovalci so bili izvrstni.

Ponovno odprte prijav za MasterChefa
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521498376
369217485
478563219
613759842
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957842631
285974163
796381524
134625798

HOROSKOP
TANJA IN MARICA

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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sudoku_LAZJI_17_68
NALOGA

8 6 4 3 5
1 6

9 7 8
5 8 7 6

9 1
7 5 1 2

4 7 1
7 9

3 1 2 6

sudoku_LAZJI_17_68

REŠITEV

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

LAŽJI 
SUDOKU

sudoku_TEŽJI_17_68
NALOGA

5 1 3
6 9 8

6 3 2
3 7 5 8

7 4 2 6
5 9 7

9 5 2
4 7 8

sudoku_TEŽJI_17_68

REŠITEV

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

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. Pripravila P. F.                        

Rešitev:

sudoku_LAZJI_17_68
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REŠITEV

826431795
437295168
915786423
243159876
698374512
751628349
562847931
179563284
384912657

TEŽJI  
SUDOKU

Rešitev:

TA JE DOBRA
Ne paradižnik, ampak kumare
Neka gospodinja je gojila paradižnik. Plodov je bilo na 
rastlinah veliko, toda nobeden ni hotel pordečiti. Prijatelj 
ji svetuje:
»Zvečer, ko se stemni, se sleci in naga pojdi po vrtu gor in 
dol. Paradižniki bodo, ko bodo to videli, zagotovo zabar-
vali in postali rdeči.«
Naslednji dan, ko se spet srečata, prijatelja zanima rezultat:
»No, kako ti je uspelo?«
»Paradižnik sicer ni dobil rdeče barve, ampak so pa kuma-
re zato zrasle za 15 centimetrov.«

Dva meniha
Pogovarjata se dva meniha:
»Ti, a veš, kaj se mi je včeraj zgodilo ... Pridem na obisk 
v ženski samostan, vstopim v sobo k prečastiti prednici, 
ona pa gola leži na postelji.«
»In? Kaj si naredil?«
»Kaj sem naredil? Nič, pokril sem jo. Kaj bi pa ti naredil?«
»Ravno tako bi se zlagal.«

Zanima jih
Žena je obiskala moža v zaporu:
»Dragi, otroci odraščajo in so že začeli spraševati.«
»Po meni?«
»Ne, po tem, kam si skril denar, ki si ga ukradel.«

Ločeni mnenji
Se srečata prijatelja.
»Zakaj hodiš s pomočjo palic?«
»Prometna nesreča.«
»Ojoj, smola. Ampak, a res ne moreš brez njih?«
»Zdravnik pravi, da lahko, odvetnik pa trdi, da ne morem.«

Oven (21. 3.–21. 4.) 
Že nekaj časa bi nekomu radi povedali, kar mu gre. V 
naslednjih dneh bo končno prava priložnost. Dosegli 
boste svoje in se potihoma veselili zmage. Veliko boste 
razmišljali o financah in poskušali iz nič narediti ogrom-
no, kar vam bo tudi uspelo.

Bik (22. 4.–20. 5.)
Obetajo se vam romantični časi. Oseba, ki se vam je 
v preteklosti izmikala, vam pripravlja prijetno presene-
čenje. Vaši osamljenosti se iztekajo zadnje minute. Na 
delovnem mestu se raje preveč ne izpostavljajte, osta-
nite v ozadju.

Dvojčka (21. 5.–21. 6.)
Okoli sebe si naredite tišino in bodite malo sami s 
seboj. S tem si boste ustvarili nov pogled in prihodnost 
se vam bo zdela veliko bolj prijetna in svetla. Izogibajte 
se zunanjih vplivov, saj vam to zgolj škoduje. Presene-
čeni boste.

Rak (22. 6.–22. 7.)
Za vsako stvar si vedno vzamete čas in se maksimalno 
potrudite. A kar se tiče vas osebno, pa vedno prelagate. 
Pred vami so odločitve, ki so zelo pomembne za vašo pri-
hodnost. Vzemite si čas in se poglobite. Vredno je truda.

Lev (23. 7.–23. 8.)
V prihodnje boste imeli veliko energije, kar boste s pri-
dom uporabili. Če se boste odločali o kakšnem sodelo-
vanju, je uspeh neizbežen. Sami s sabo boste kar se da 
zadovoljni. Glejte, da ne boste pretiravali.

Devica (24. 8.–23. 9.)
Nelagodje, ki vas obkroža zadnje dni, je posledica sla-
bih izkušenj z ljudmi, na katere ste kakorkoli računali. 
Umirite se in se prilagodite trenutnemu stanju. Uživajte 
v vsakem dnevu posebej in se posvetite družini. Posel 
vam zato ne bo ušel iz rok.

Tehtnica (24. 9.–23. 10.) 
V prihodnosti si zastavljate visoke cilje, ki so še nekoli-
ko zaviti v meglo. Ne, da teh ciljev ne morete doseči, a 
morate narediti obračun za nazaj. Le tako boste čim bolj 
zadovoljni. Vabljeni boste na daljšo pot, ki je lahko zelo 
pomembna za vašo ljubezen.

Škorpijon (24. 10.–22. 11.)
Dnevi, ki prihajajo, vam prinašajo rešitve – take in dru-
gačne. S tem pa je pred vami obdobje miru in sožitja. V 
bližnji prihodnosti boste začeli spreminjati krog svojih 
prijateljev, saj boste končno spregledali. Pripravite se na 
zabavo.

Strelec (23. 11.–21. 12.)
Dokazovali se boste sebi in drugim. Želeli si boste pohval, 
prejeli pa od tistih, na katere ste že skoraj pozabili. Neko 
osebno darilo vas bo zelo prijetno presenetilo in zbudila 
se bodo čustva, v katere niste več verjeli. Končno.

Kozorog (22. 12.–20. 1.)
Sami sebi ne obljubljajte in ne nalagajte si še novih 
obveznosti. Zadnje čase vam primanjkuje časa čisto 
za vse, zato si zadev nikakor še ne poslabšujte. Raje se 
poveselite v družbi prijateljev, ki vam jih nikoli ne zma-
njka. Konec tedna bo vaš. 

Vodnar (21. 1.–19. 2.) 
Obeta se vam obdobje osebne sreče. Na čustvenem 
področju se pripravite na dobre spremembe, ki vam lah-
ko zelo spremenijo življenje. Poslovno se nikar toliko ne 
obremenjujte, saj ne bo tako tragično, kot bo videti na 
prvi pogled. 

Ribi (20. 2.–20. 3.)
Opustili boste vsa svoja načela, ki so vam bila v glav-
nem le v škodo, ne pa v korist, kot ste verjeli. Sreča v 
ljubezni vam bo dala samozavesti, s tem pa se vam mar-
sikaj spremeni na bolje. Vedno več časa boste posvetili 
romantiki.
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Zagotovite si cenejše vstopnice v predprodaji na vseh prodajnih mestih Eventim, Petrol servisih in v Kranjski hiši.

VRNITEV ODPIHANIH: 
ČUDOVITI ŠUM
Kr’bis band, koncert filmske glasbe

So
bo

ta
So

bo
ta

 
in

 n
ed

el
ja

ob 20.00 

ob 19.30 

23. 9. 
9. in 10. 9. 

Vstopnice v predprodaji 

v Kranjski hiši

Koncert: ZLATKO 
ob zaključku festivala športa

CARMEN MANET
Evrovizijski zbor leta 2017

Prvi nastop po zmagiSr
ed

a

ob 20.00 
6. 9. 

Vstopnice v predprodaji 

v Kranjski hiši

1. nagrada:  4 vstopnice za koncert Carmen Manet 6. 9. na Letnem 
gledališču Khislstein; 2. nagrada: 2 vstopnici za koncert Carmen 
Manet 6. 9. na Letnem gledališču Khislstein; 3. nagrada: 2 vstopnici 
za koncert Carmen Manet 6. 9. na Letnem gledališču Khislstein

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih polj in vpi sa no 
v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do četrtka, 31. avgusta 2017, 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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Osemintridesetletni sin Mic h
aela Douglasa Cameron Dou-
glas s partnerko Viviane Thi-
bes pričakuje prvega otroka. 
»Vsi se veselijo skupaj z njim 
in Michael Douglas komaj 
čaka, da postane dedek,« je 

povedal neznani vir. Novice o veselem pričakovanju so 
na dan prišle leto dni po tem, ko je Cameron Douglas po 
sedmih letih prišel iz zapora. Tam je bil zaradi posedova
nja drog.

Michael Douglas bo dedek

Igralec Jeremy Lindholm (41), ki se je poja
vil v seriji Twin Peaks: Vrnitev, je bil aretiran 
zaradi poskusa umora. Kot poročajo tuji 
mediji, je Lindholm z bejzbolskim kijem 
hudo pretepel neznano žensko. Ko so 
prispeli policisti, je pobegnil, vendar se 
je kmalu vdal. Žensko so odpeljali v bol

nišnico, kjer je že izven smrtne nevarnosti. Igralec je bil 
proti plačilu varščine v višini sto tisoč dolarjev do sojenja 
izpuščen iz zapora.

Igralec iz serije Twin Peaks aretiran

Victoria Beckham je na druž
benem omrežju objavila foto
grafijo, na kateri objokana sedi 
poleg svojega 18letnega sina 
Brooklyna. Ta namreč odhaja 
na študij v New York in slavni 
mami ni prav nič lahko ob tej 

življenjski prelomnici njenega prvorojenca. Mladenič bo 
na ugledni šoli študiral oblikovanje. V začetku meseca je 
za revijo GQ potrdil, da se je odločil za študij fotografije, 
prislužil pa si je celo štipendijo.

Brooklyn Beckham odhaja študirat

Igralca Sarah Hyland (26) in 
Dominic Sherwood (27) sta se 
po dveh letih razšla. Kot je potr
dil vir, sta se tako odločila zaradi 
vsestranskih razhajanj, vendar 
ostajata prijatelja. Oba sta igra
la v filmu Vampirska akademija, 

prvič pa sta bila skupaj opažena marca 2015. Igralca za zdaj 
še nista podala izjave o razlogih za konec zveze.

Igralski par se je razšel

VRTIMO GLOBUS

Alenka Brun

F
olkloriado je orga
niziralo Folklorno 
društvo Bled v sode
lovanju s srbskim 
Blue Diamond 

Events. Njihova predstavni
ca Milijana Lukić, ki je pro
gram tudi povezovala, nam 
je razložila, da se ukvarjajo 
prav z organizacijo folklor
nih festivalov, predvsem po 
Evropi. O Bledu in Slove
niji so razmišljali že nekaj 
časa, in ko so iskali novo 
lokacijo, so se obrnili na Fol
klorno društvo Bled. Pod
predsednik društva Anton 
Repe pove, da so tudi sami 

razmišljali o tem, kako bi 
izpeljali neko takšno med
narodno srečanje, priprave 
na letošnjega pa so trajale že 
od lani. 

Prišlo je 15 skupin in os
mih držav, iz nekaterih tudi 
po dve. Tako so poleg gos
titeljev nastopile skupine: 
iz italijanskega Rima Vele
ster, s Sicilije Grotte Folk, 
s Sardinije San Nicola Ses
sari, iz Madžarske Nadasdy 
in Szekszárda Bartina Ifjú-
sági, iz Češke ZPiT Młode 
Oldrzychowice, iz Turčije 
starejša in mlajša skupina 
Kahot, iz Portugalske Mada
ire Caso do Povo do Canical, 
iz Litve Pynimelis in Laduta 
ter iz Bolgarije Bulgarche, 

Grebentzi ter iz Loveča člani 
kluba Zornitsa 2010.

Folklorniki so na Bled pri
speli dva dni pred velikim 
nastopom, tako da so lah
ko začutili utrip kraja, pred 
nastopom pa so se skupine 
sprehodile v sprevodu po 
blejski Promenadi. Nekate
re skupine so ves čas spre
hoda tudi glasno prepeva
le. Najmlajši na tokratnem 
srečanju, a stari znanci fes
tivalov, člani skupine Barti
na, so iz ene pesmi prehaja
li v drugo. Njihovo veselje in 
energija sta se čutila tudi na 
odru Festivalne dvorane. Na 
vrsti so bili takoj za doma
čini. Folklorno društvo Bled 
je namreč zaplesalo prvo, 

uvodno točko pa so zaupali 
starima znancema Erazmu 
Jancu in njegovemu dedku 
Miru Albininiju, ki je vnu
ka, medtem ko je pel o Vodi
ški planini, spremljal s har
moniko. Po mladih Madža
rih so nastopili bolj umir
jeni Sicilijanci, pozornost 
pa so pritegnili tudi čla
ni skupine Pynimelis, saj 
so dekleta s svojimi venci v 
laseh spominjala na križan
ca med vilo in ljudsko damo. 
Ples, slamnik in zvonček, 
glasba – njihov nastop je na 
trenutke v spomin priklical 
prizore iz filmskih muzika
lov. Meni so najprej prišle 
na misel Moje pesmi, moje 
sanje ...

FOLKLORIJADA NA BLEDU
Festivalna dvorana na Bledu je gostila mednarodni folklorni festival Folklorijada, ki ni bila le poslastica 
za ljubitelje tovrstne zvrsti plesa in glasbe, dogodek je bil zanimiv tudi zato, ker je sodelovalo precejšnje 
število skupin iz kar osmih držav.

Pesem je spremljala tudi glasba.Turške folklornice v sprevodu

Bolgarke so odgovarjale na vprašanja novinarjev in 
razlagale sestavo svoje noše.

Živahno in pisano folklorno vzdušje. Pozornost so 
pritegnile Litovke iz skupine Pynimelis (levo).

Prvi so nastopili člani Folklornega društva Bled. Najmlajši in polni energije so bili plesalci Bartine.

Italijanski folklornici Veronica Colella in Sharon Di Cocco 
s posebnim plesnim rekvizitom – »ombrello«, ki je zaradi 
mehanizma odpiranja in zapiranja dobil ime po »mareli«. 
Prihajata iz Rima, občine Velletri. / Foto: A. B.
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1.  nagrada: voden ogled Dovžanove soteske in Razstavno- 
izobraževalnega središča Dolina za 8 oseb

2. nagrada: voden ogled Šentanskega rudnika za 8 oseb
3. nagrada: majica, ovratna ruta in bidon Razkošje poti 

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, 6. septem-
bra 2017, 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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KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sobota, 26. 8.
19.00 VOZNIK
21.20 BARRY SEAL: TIHOTAPEC
21.30 AMITYVILLE: PREBUJENO ZLO
21.00 ATOMSKA BLONDINKA
14.20, 19.40 PARIZ LAHKO POČAKA
16.00 FILM O EMOJIJIH
17.40 DUNKIRK
19.50 JAZ, BARABA 3
14.00, 14.50, 15.40, 16.30, 17.20, 
18.10 JAZ, BARABA 3, sinhro.

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sobota, 26. 8.
16.20, 20.30 BARRY SEAL: TIHOTAPEC
18.10, 20.15, 22.30 VOZNIK
20.45 ATOMSKA BLONDINKA
14.20, 16.20 FILM O EMOJIJIH
17.50, 20.00, 22.20  
ANNABELLE: STVARJENJE
18.40 TEMNI STOLP

15.10 VALERIAN IN MESTO TISOČERIH 
PLANETOV
21.10 DUNKIRK 
19.20 JAZ, BARABA 3
14.30, 16.30, 18.20  
JAZ, BARABA 3, sinhro.
13.30, 15.30, 17.30 J 
AZ, BARABA 3, 3D, sinhro.
14.10 AVTOMOBILI 3, sinhro.

KINO SORA, ŠKOFJA LOKA

Petek, 25. 8.
18.30 PARIZ LAHKO POČAKA
20.30 ODISEJA

Sobota, 26. 8.
18.30 ODISEJA
20.30 PARIZ LAHKO POČAKA

Nedelja, 27. 8.
20.00 ODISEJA

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

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

Sobota, 26. avgusta
20.00 Pascal Rambert: ZAPIRANJE LJUBEZNI (v dvorani PGK) 

KINOSPORED

GLEDALIŠČE

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

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

Manca Perdan

Kranj – Poletje je čas, ko se 
ljudje odpravijo na dopuste 
in velikokrat se zgodi, da svo-
jih štirinožnih prijateljev ne 
morejo vzeti s sabo. Najbolj-
ša rešitev za to so prav pasji 
hoteli, ki ponujajo popolno 
oskrbo kosmatincev, med-
tem ko njihovi lastniki lahko 
brezskrbno uživajo na pla-
ži ali odkrivajo znamenitosti 
tujih dežel. »Počitnice in pra-
zniki so vrhunec dogajanja v 
pasjih hotelih,« je povedal 
Walter Zakrajšek, ki že enajst 
let vodi pasji hotel Kanina pri 
Svetem Duhu pri Škofji Loki. 
Pri njih so psi nastanjeni od 
enega dneva pa tudi do več 
kot deset dni. Stranke priha-
jajo iz vse Slovenije, največ 
iz Ljubljane, šele v zadnjem 
času pa so začele prihajati 
tudi stranke iz bližnje okoli-
ce. Posebnost pasjega hotela 
Kanina je t. i. BARF, presna 
hrana za pse, ki jo izdelujejo 
sami in jo bodo v septembru 
ponudili tudi širši množici 
na trgu. 

Primož Podgoršek in Ka-
tja Vogrinec imata v Kranju 
že dve leti in pol odprto Pas-
jo hišo Bellevue. S psi sta se 
ukvarjala že pred odprtjem, 
idejo za hotel pa sta dobi-
la, ko za svojega štirinožca 

nista našla ustrezne name-
stitve. Ker psi bivajo z nji-
ma v hiši, sprejmeta le soci-
alizirane pse, ki so navaje-
ni takega bivanja in drugih 
psov. Za goste se trudita pos-
krbeti kot za svoje, prilagodi-
ta se potrebam psa in željam 
lastnika. »Poletni čas je se-
zona, ko gredo ljudje na do-
pust. Takrat je zasedenost 
večja, čeprav moram reči, da 
je zasedeno tudi izven sezo-
ne. Kužki pri nama ostajajo 
od nekaj ur pa do enega me-
seca,« je povedal Primož in 

dodal, da je zelo veliko upo-
rabnikov iz okolice Kranja, 
sicer pa prihajajo iz vse Slo-
venije in tudi iz tujine; gosti-
la sta že pse iz Nemčije, Hr-
vaške in Italije. Kužke hodi-
ta iskat tudi na letališče in jih 
po dogovoru pripeljeta nazaj.

Kristina Vila iz Zbilj je po 
tem, ko je kupila psa, vse bolj 
težila k temu, da bi svoje živ-
ljenje posvetila delu s psi. 
Iz te želje se je rodila ideja 
o pasjem hotelu, ki ga je od-
prla decembra lani. »Pozna 
se poletna sezona, a stranke 

prihajajo tudi pozimi. Pole-
ti zaradi dopustov, pozimi 
iz drugačnih razlogov,« je 
o zasedenosti hotela pove-
dala Kristina Vila in doda-
la, da so psi v hotelu različ-
no dolgo, od enega dneva do 
enega meseca. »Če pes stal-
no menja lokacije hotelov, je 
pod velikim stresom. Če pa 
je vedno z isto osebo, jo lah-
ko zelo vzljubi. Jaz se trudim 
zmanjšati stres tako, da se z 
njimi čim več ukvarjam,« je 
o izbiri pasjega hotela še po-
vedala Kristina Vila.

Pasji hoteli polni vse leto
Poletna sezona in čas dopustov vplivata tudi na zasedenost pasjih hotelov, vendar njihovi lastniki 
pravijo, da so zasedeni tudi izven poletnih mesecev.

Pasjo hišo Bellevue vodita partnerja Primož Podgoršek in Katja Vogrinec. / Foto: osebni arhiv

Kristina Vila, ki vodi pasji hotel Pikaboo, nudi individualne 
storitve. / Foto: osebni arhiv

Walter Zakrajšek in Majči, ki je gostja v hotelu Kanina  
že vrsto let

Marjana Ahačič

Dovje, Mojstrana – S pred-
vajanjem ameriškega do-
kumentarnega filma Širo-
ke poči v Slovenskem pla-
ninskem muzeju so se vče-
raj začeli 25. Aljažev dne-
vi na Dovjem in v Mojstra-
ni. Tridnevni program v va-
seh pod Triglavom že četrt 
stoletja organizirajo v spo-
min na dovškega župni-
ka Jakoba Aljaža, ki je pred 
več kot 120 leti s postavitvijo 

kasneje po njem poimeno-
vanega stolpa na vrhu Tri-
glava opozoril na slovenski 
prostor, poudarjajo organi-
zatorji. 

Danes zvečer ob 20.30 bo 
v kulturnem domu na Dov-
jem tudi uradno odprtje leto-
šnjih Aljaževih dni; v mono-
komediji Zapornik št. 3.2.3. 
se bo občinstvu predstavil 
znani igralec Domen Valič 
(vstopnice so v predproda-
ji v TIC Mojstrana). V sobo-
to ob 7. uri zjutraj se bo na 

Dovjem pred Hišo Pr' Katr' 
začel tradicionalni Gustl-
nov pohod na Dovško Babo, 
na smučišču v Mojstrani 
pa bo od 18. ure dalje zaba-
va z glasbeno skupino 101ka 
band. Organizatorji ob tem 
pripravljajo tudi animacijski 
program za odrasle in otroke 
ter srečelov. Ob devetih zve-
čer se bo na smučišču začel 
drugi Aljažev nočni tek pod 
reflektorji na vrh žičnice.

V nedeljo organizator-
ji pripravljajo družinski 

ko   lesarski izlet z vodnikom 
do Peričnika; na pot se bodo 
odpravili ob 9. uri z nove in-
formacijske točke Topoli-
no, prireditev pa bodo tradi-
cionalno zaključili v Vratih 
pri kapelici sv. Cirila in Me-
toda, kjer se bo ob 15.30 za-
čel kulturno-glasbeni pro-
gram, ob 16. uri pa sveta 
maša. Za prevoz do Vrat in 
nazaj bo poskrbljeno od po-
stajališča Topolino in Slo-
venskega planinskega mu-
zeja od 14. ure dalje. 

Aljaževi dnevi na Dovjem in v Mojstrani26. AVG | STARO MESTNO JEDRO – NA PLACU

25. AVG | 20.30 | KOVACNICA GERMOVKA
VSTOPNINA 12 €

DIRIGENT  
LOJZE KR A JNČAN

OB 19 .URI :  ODPRTA KUHNA , DEGUSTACIJA 
ŠTA JERSKIH VIN IN DRUŽENJE!

OB 21. URI: VELIKI KONCERT 
SWING SWING SWING

DVODNEVNI FESTIVAL V TRZICU, 25. IN 26. AVGUST 2017

VSTOPNINE NI
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POČITNICE V OREBIĆU
Vabimo vas na jesenske počitnice v Amines Grand Azur hotel 4* v 
Orebiću, na polotoku Pelješac.  Z avtobusom boste potovali do ho-
tela in nazaj, bivali 5 noči v lepem hotelu 4*, tik ob morju, v obje-
mu borovega gozda, po sistemu vse vključeno (lahki all inclusive).  
Lahko se boste sončili, kopali, se sprehajali ali se za doplačilo odpra-
vili na lepe izlete po polotoku Pelješac, na Korčulo ali v Dubrovnik. 
Pohitite s prijavo. 

Termin: od 21. do 26. septembra 2017
Cena: 360 EUR na osebo

Cena vključuje:  avtobusni prevoz z udobnim turističnim avtobusom, bivanje v lepem 
Aminess Grand Azur hotelu Orebić s štirimi zvezdicami – lahki all inclusive (vse vključeno) 
po programu: samopostrežni zajtrki, kosila in večerje s pijačo (točeno belo in rdeče vino, 
pivo, brezalkoholne pijače, mineralna voda pri kosilu in večerji), stroške vodenja in organi-
zacije potovanja ter DDV.
Popust: otrok do 14. leta v sobi z 2 odraslima – 40 EUR popusta, otrok do 14. leta v sobi z 1 
odraslim – 25 EUR popusta. Doplačila ob prijavi: za sobo s pogledom na morje – 20 EUR, za 
enoposteljno sobo – 40 EUR. Doplačilo vodnikom na poti: za dodatne izlete.

          POČITNICE // OREBIĆ / OD 21. DO 26. SEPTEMBRA 2017

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!

Sponzor nagradne križanke, ki je bila objavljena v časopisu Go-
renjski glas, v torek, 8. avgusta 2017 je bilo Športno društvo 
Kondor Godešič. Geslo križanke je bil: Kondorjev let. Nagra-
jenci so: 1. nagrada: startnino za eno ekipo (5 udeležencev) na 
Kondorjevem letu 2. septembra prejme Darko Vajt – Golnik, 2. 
nagrada: startnina za dva tekača za tek v naravi 2. septembra 
prejme Lojzka Taler – Gorje, 3. nagrada: 2 vstopnici za kon-
cert Tabu 2. septembra prejme Jože Bajt – Kranj. Nagrajencem 
iskreno čestitamo.  

Sponzor nagradne križanke, ki je bila objavljena v Gorenjskem 
glasu dne, 11. avgusta 2017 je bila Glasilka d.o.o. Geslo križan-
ke je bilo: NAJ ŠPASNI VIKEND POLETJA. Nagrajenci, ki prejme-
jo festivalsko vstopnico za Špas na vas so: Majda Mayer, Kranj, 
Mateja Vrtačnik, Šenčur in Marko Konc, Podnart. Čestitamo!

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 
IZOLA KOPALNI IZLET: 28. 8., 30. 8.; TRST: 29. 9.; BANOVCI: 1.–5. 10.;  
MEDŽUGORJE: 28.–30. 10.; MANDARINE: 6.–8. 10., 13.–15. 10.; 
BERNARDIN: 12.–15. 11.. www.rozmanbus.si.

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Bleiweisova cesta 4, Kranj, jo naročite po tel.: 
04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.
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                        + poštnina

25 
EUR

Avtorica v knjigi s 350 stranmi piše o najbolj skritih, intimnih  
dejanjih spolnosti naših prednikov, o življenju dekel in  
hlapcev, o otroštvu dedov in babic, zidavi hiš po 2. svetovni  
vojni  in o okoliščinah, v katerih so se včasih rojevali otroci.  
Zanimive so zgodbe o tem, kako in zakaj so se ljudje  
sovražili, se ženili, umirali. Posebno poglavje je namenjeno  
dedu Luki, ki je bil znana žirovska legenda. Redna cena knjige je 30 EUR.  
Če jo kupite ali naročite na Gorenjskem glasu je cena le 25 EUR + poštnina.

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

za 
srce
afrike

Prispevajo lahko uporabniki Telekoma 
Slovenije, A1, Telemacha, Izimobila in T2. 

s poslanim  SMS s ključno besedo  

AFRIKA5 na 1919  

boste prispevali  5 EUR
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Obvestila o dogodkih objavljamo v rubriki glasov Kažipot 
brezplačno samo enkrat, pošljete jih lahko na e-poštni na-
slov kazipot@g-glas.si.

PRIREDITVE
Medgeneracijski dogodki
Kranj, Cerklje, Šenčur – V Medgeneracijskem centru Kranj 
se bodo odvijale naslednje brezplačne aktivnosti: v petek, 
25. avgusta, ob 18. uri družabni večer ob igri taroka; v torek, 
29. avgusta, ob 17. uri šiviljska delavnica; ob 17. uri vesele 
urice. V petek, 25. avgusta, bodo v prostorih Družinskega 
in mladinskega centra Cerklje ob 10. uri potekale počitniške 
aktivnosti za otroke; ob 10.15 bo v Domu Taber ustvarjalna 
medgeneracijska delavnica. V ponedeljek, 28. avgusta, ter v 
torek, 29. avgusta, bodo na igrišču OŠ Šenčur od 10. do 12. 
ure potekale počitniške aktivnosti za otroke. Za prijavo na 
dogodke pokličite na tel. 041 724 134 ali pišite na e-naslov 
mck-prijava@luniverza.si.

Dan odprtih vrat
Bohinjska Bistrica – V Društvu za delo z mladimi v stiski 
Žarek pripravljajo dan odprtih vrat, ki bo v soboto, 2. sep-
tembra, od 10. do 14. ure v komuni Skupnosti Žarek na na-
slovu Bitnje 17, Bohinjska Bistrica.

Oratorijski dan za starše
Selca – V okviru oratorija 2017 v Selcih bo potekal oratorijski 
dan za starše MarijaDA, in sicer v soboto, 26. avgusta, ob 
11. uri v cerkvi sv. Petra v Selcih. Nagovor bosta imela pater 
Marko I. Rupnik DJ prek aplikacije Skype in msgr. dr. Aloj-
zij Snoj, župnik Župnije Stara Loka in predsednik Združenja 
posvečenih Jezusovemu in Marijinemu srcu. V glasbenem 
programu bodo sodelovali člani glasbene oratorijske delav-
nice, ki jo vodi Ana Šolar.

Srečanje borcev gorenjskih partizanskih enot 
Škofja Loka – V nedeljo, 3. septembra, ob 11. uri bo na Puču 
(pri Potočnikovih) v Martinj Vrhu srečanje borcev gorenjskih 
partizanskih enot ter vseh članov in prijateljev Združenja 
borcev za vrednote NOB. Slavnostni govornik bo Viktor Ža-
kelj. V pestrem kulturnem programu bodo sodelovali KUD 
France Koblar, MePZ Domel, orgličar France Čufar ter har-
monikar Gašper Jelenc iz Davče. Ob tej priložnosti bo pode-
ljena plaketi ZZB za vrednote NOB Slovenije in zahvale ZB 
za vrednote NOB Škofja Loka.

IZLETI

Pohodniški izlet v Dolomite
Kranj – Društvo upokojencev Kranj organizira pohodniški 
izlet v Dolomite, in sicer v četrtek, 7. septembra. Odhod s 
posebnim avtobusom bo ob 6. uri izpred Globusa. Srednje 
težka pohodniška tura, vzpona približno 200 m, vrnitev v 
Kranj pozno zvečer. Prijave z vplačili v društveni pisarni do 
ponedeljka, 4. septembra.

Trgatev 2017
Kranj – Društvo upokojencev Kranj vabi na trgatev, in sicer 
v petek, 8. septembra. Odhod s posebnim avtobusom ob 6. 
uri izpred Creine, zaključek trgatve okoli 17. ure s kosilom, 
nato vrnitev domov. Potrebna so primerna delovna oblačila 
in škarje za rezanje grozdja. Prijave z vplačili v društveni pi-
sarni do srede, 6. septembra.

PREDAVANJA
Proučevanje Svetega pisma 
Kranj – Krščanska adventistična cerkev Kranj vabi v soboto, 
26. avgusta, ob 9. uri v Dom krajanov Primskovo, Jezerska 
c. 41, Kranj, na proučevanje Svetega pisma s temo Vrnitev 
preroka Elija. Pogovor bo povezoval David Currie.

OBVESTILA
Predstavitev knjižnih novitet 
Pirniče, Ljubljana – V sredo, 30. avgusta, ob 12. uri bo v pro-
storih galerije Družina, Krekov trg 1, Ljubljana, predstavitev 
knjige Na poti – potovanja papeža Frančiška. V četrtek, 31. 
avgusta, ob 13. uri bo v gostilni Mihovc v Zgornjih Pirničah 
predstavitev kuharske knjige Kuhajmo z Matejo Reš.

Razpis za Univerzo za tretje življenjsko obdobje
Kranj – Društvo upokojencev Kranj vabi k vpisu izobraževalno-
-ustvarjalnih programov: tečaji tujih jezikov (angleščina, nem-
ščina, španščina), umetnostna zgodovina in likovno ustvarja-
nje; prijave do 20. septembra v pisarni DU Kranj v času uradnih 
ur po tel. 2361820 ali na e-naslov: du.kranj@gmail.com.

Vabilo pevcem
Šenčur – Župnijski pevski zbor Vse za Jurja župnije Šenčur 
organizira slavnostni koncert ob postavitvi novih orgel, ki bo 
v soboto, 25. novembra, po večerni sveti maši. Zato vabijo 
vse pevce, ki bi radi sodelovali pri tem prazniku, da se jim 
pridružite. Pevske vaje bodo vsak petek od 20. do 22. ure v 
prostorih župnije Šenčur. Začetek že 1. septembra.

Kontrolni pregledi po nastavitvi Atlasa
Kranj – V ponedeljek, 28. avgusta, bodo od 18. uri v poslovni 
hiši TELE-TV in GTV-gorenjske televizije, Oldhamska cesta 
1a, Kranj, potekali kontrolni pregledi po nastavitvi Atlasa pa 
tudi brezplačni pregledi za ostale. Ob 19. uri sledi predava-
nje o vratnem delu hrbtenice, po predavanju tudi možnost 

nastavitve Atlasa 1. vratnega vretenca z HumanUp metodo 
in nasveti za posameznika. Z vami bo atlasologinja Jožica 
Ramšak. Več informacij in prijave na tel. 041 289 632, Jožica.

RAZSTAVE
Razstava del Janke Bončeve
Kranj – V petek, 25. avgusta, ob 18. uri bo odprtje razstave 
umetniških del Janke Bončeve - Bojane Jelenc, članice DKD 
Vagant Kranj. Razstava bo v prostorih Območnega stičišča 
kulturnih društev Kranj – Zveze kulturnih društev Kranj, na 
Glavnem trgu 23. Na ogled bo do konca septembra.

PRIREDITVE
Hiša strahov
Ljubljana – Skupina mladih iz Mladinskega centra Ulca vabi 
v podhod ljubljanske železniške postaje, kjer bodo vsak dan 
do torka, 29. avgusta, pop šovi v hiši strahov Slepa ulca. 
Informacije: hisa-strahov.si.

Kamnik – Občina Kamnik obvešča, da bo zaradi dodatnih del 
obnove Glavnega trga na Medvedovi ulici, Glavnem trgu in 
Maistrovi ulici popolna zapora za ves promet podaljšana, in 
sicer bo prekop potekal še od nedelje, 27. avgusta, do pone-
deljka, 4. septembra.

Podaljšanje popolne zapore na Glavnem trgu



ODDAM

HIŠO ali stanovanje v bližini Bleda, tel.: 
040/887-425 17002749

POSESTI
PRODAM

LANCOVO - zazidljiva parcela, 449 
m2, na lepi lokaciji, ugodno, tel.: 
031/451-822 
 17002753

POSLOVNI PROSTORI
ODDAM ali prodam lokal, 20 m2, 
na Koroški cesti 26 v Kranju, tel.: 
041/647-427 17002766

GARAŽE
NAJAMEM

PROSTOR za shrambo dveh ali treh 
vozil čez zimo - garaža, skedenj ..., tel.: 
040/932-753 17002738

V OKOLICI Kranja najamem zaprt 
prostor za hrambo 2 kamp prikolic, tel.: 
041/652-649 17002772

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

FIAT Ducato, letnik 5/2007, 9 sede-
žev, 5 v., c.z., e.s., lahko se preuredi 
v avtodom, 3.900 EUR, tel.: 031/374-
706 17002718

FORD Escort 1.3, mehansko ob-
novljen, letnik 1990, registriran, tel.: 
031/742-207 17002724

OPEL Vivaro 2.0 D, klima, el. paket, 
let. 2008, 6 sedežev, odličen, 7.500 
EUR, tel.: 041/366-664 
 17002719

KARAMBOLIRANA  
VOZILA
KUPIM

KARAMBOLIRANO vozilo ali vozilo 
v okvari, od let. 2000 dalje. Ugrica 
Blaž, s.p., Drulovka 38, Kranj, tel.: 
041/349-857 17002223

30 Gorenjski glas
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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

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 v letovišče Neum. Popoldne bo prosto za sončenje, 
sprehode ob morju ali kopanje v pokritem bazenu. Zvečer se bomo okrepčali s samo-
postrežno večerjo, po večerji pa zabavali ob živi glasbi v hotelu, kjer bomo prenočili.
Drugi dan se bomo po zajtrku odpeljali v Ston, čudovito staro mestece z mogočnim 
obzidjem. Izvedeli bomo, kako pomembne so bile stonske soline v času Dubrovniške 
republike in kako delujejo danes.  Po ogledu se bomo zapeljali po polotoku Pelješac, 
kjer bomo tudi degustirali oljčno olje in vino. Zvečer bo dobra samopostrežna večerja, 
nato glasba za ples v hotelu.
Tretji 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 nara-
vo. Domačini nam bodo v restavraciji Pri Jozotu pripravili odlično kosilo z neretvanskimi 
specialitetami, pijačo in zabavo.  Pozno popoldne se bomo poslovili od prijaznih gosti-
teljev in se vrnili proti domu. V Kranj bomo prispeli okoli polnoči.  
Več lahko preberete na naši spletni strani www.gorenjskiglas.si.

Cena izleta je samo 180 EUR na osebo.

          IZLET// od petka, 20. oktobra, do nedelje, 22. oktobra 2017

Dolina Neretve, Mostar in Neum so oktobra najlepši, zato pohitite s prijavo!

Cena vključuje: prevoz s sodobnim turistič-
nim avtobusom po programu, dva polpenzio-
na v dvoposteljnih sobah v Grand hotelu Neum 
(4*), obiranje mandarin, tri kilograme mandarin 
na osebo, vožnjo s trupicami po delti Neretve, od-
lično kosilo z neretvanskimi specialitetami, zaba-
vo in pijačo Pri Jozotu, celodnevni izlet na Pelje-
šac z degustacijo oljčnega olja, ogled mesta Ston, 
večerno zabavo v hotelu, pijačo dobrodošlice ter 
stroške vodenja in organizacije potovanja.

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

                        + poštnina

14 99
EUR

Počutite se bolje  
in živite 10 let dlje

V priročniku boste 
prejeli jasne nasvete, ki 
temeljijo na najnovejših 
raziskavah. Več ko imate 
zdravih navad, na toliko 
več zdravih let lahko 
računate.
Bertil Marklund je 
zdravnik in dela kot 
profesor na univerzi v 
Göteborgu.

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.
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                        + poštnina
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Počutite se bolje  
in živite 10 let dlje

V priročniku boste 
prejeli jasne nasvete, ki 
temeljijo na najnovejših 
raziskavah. Več ko imate 
zdravih navad, na toliko 
več zdravih let lahko 
računate.
Bertil Marklund je 
zdravnik in dela kot 
profesor na univerzi v 
Göteborgu.

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

131 strani, 150 x 210 mm, trda vezava

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

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

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

Rezultati 68. kroga – 23. avgusta 2017
4, 8, 12, 24, 25, 36, 39 in 30

Loto PLUS: 4, 15, 16, 17, 23, 33, 38 in 13
Lotko: 9 6 9 7 1 5

Sklad 69. kroga za Sedmico: 1.680.000 EUR
Sklad 69. kroga za PLUS: 1.600.000 EUR
Sklad 69. kroga za Lotka: 120.000 EUR

LOTO

NEPREMIČNINE
STANOVANJA
ODDAM

ENOSOBNO stanovanje v Kranju, tel.: 
040/887-425 17002750

HIŠE
PRODAM

STAREJŠO hišo Kranj - center, primer-
no za dve družini, za bivanje ali obnovo, 
93.000 EUR, tel.: 041/390-431  
 17002760

KUPIM

MANJŠO hišo ali večje pritlično stano-
vanje na področju Radovljice, Bleda, 
Žirovnice z okolico, lahko starejša, 
neobnovljena, plačam takoj z gotovino, 
tel.: 031/489-477  
 17002547

Oldhamska cesta 12, 4000 Kranj
Tel.: 04/202 13 53, Fax: 04/202 17 85

GSM 051/320 700, 
E-pošta: info@k3-kern.si

d.
o.

o.

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 

STROJI IN ORODJA
KUPIM

KULI - ročni viličar za prevoz palet, tel.: 
051/253-303 17002762

GRADBENI  
MATERIAL
KURIVO
PRODAM

10 M3 suhih kostanjevih drv, cena 35 
EUR, tel.: 04/51-22-654, 041/459-
078 17002726

DRVA metrska ali razžagana, možnost 
dostave, tel.: 041/718-019 17002508

SUHA bukova in mešana drva, lahko 
razžagana in z dostavo, tel.: 031/826-
621 17002578

SUHA drva, lahko razžagana, možna 
dostava, tel.: 041/758-958 17002717

SUHA bukova drva, tel.: 040/485-
307 17002732

SUHA hrastova drva, možna dostava, 
tel.: 031/330-425 17002734

SUHA bukova in mešana drva, možna 
dostava, tel.: 031/676-235 17002739

SUHA bukova ter hrastova drva, možna 
dostava, tel.: 041/756-449 17002751

SUHE jesenove plohe in inox vrata 
za krušno peč, tel.: 04/25-61-255, 
040/310-943 17002779

UGODNO prodam lesne brikete in pele-
te za kurjavo, tel.: 040/887-425 17002748

STANOVANJSKA  OPREMA
POHIŠTVO
PODARIM

KAVČ, ki se raztegne v posteljo, tel.: 
070/242-195, Kranj 17002752

OGREVANJE, HLAJENJE
PRODAM

PEČ Stadler na trda goriva, stara 14 
let, po ugodni ceni, tel.: 040/587-
657 17002767

OSTALO
PRODAM

20 DELNO posodo Solingen, rostfrei, 
novo, še v embalaži, tel.: 041/315-
619 17002727

HOBI
KUPIM

STARINE: mizarski ponk, skrinje, 
razglednice, kovance in drobnarije, 
tel.: 051/258-936 17002511

OTROŠKA OPREMA
PRODAM

ŠOLSKO torbo, lepo ohranjeno, ugo-
dno, tel.: 031/768-579 17002780

ŽIVALI IN RASTLINE
PRODAM

MLADIČKA cairnski terier, z rodovni-
kom, majhen kuža z velikim srcem, tel.: 
031/250-831 17002707

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

ALKO kosilnico na nitko, za rezervne 
dele, tel.: 031/451-167 17002725

IZKOPALNIK za krompir in samonakla-
dalko Sip ter seno, tel.: 041/865-675  
 17002756

KUPIM

MOTOKULTIVATOR in siloreznico 
Epple ali podobno, tel.: 031/492-941 
 17002761

TRAKTOR AGT, Univerzal, Štore, Ze-
tor ter ostale traktorje, dobro plačilo, 
tel.: 030/419-790 17002651

TRAKTOR Zetor, IMT, Ursus, Deutz, 
Univerzale, Štore ali TV ter ostalo 
kmetijsko mehanizacijo in viličarja, tel.: 
031/562-809 17002655

TRAKTOR, kiper prikolico in mini ba-
ger, tel.: 031/500-933 17002485

PRIDELKI
PRODAM

BELI jedilni krompir Marisbard in rdeči 
Belarosa, tel.: 041/971-508 17002736

DOMAČI melisin in bezgov sirup ter 
domače marmelade, tel.: 040/975-
661 17002716

DOMAČO čebulo, česen, papriko in 
korenje, tel.: 031/641-643 17002729

JEČMEN, krompir za krmo, stročji fižol 
- rumeni maslenec, papriko, kumarice 
za vlaganje, tel.: 040/326-708 
 17002723

JEDILNI in krmni krompir, tel.: 
041/886-862 17002722

KORUZO za silažo, tel.: 031/850-
370 17002746

KRMNI krompir, tel.: 068/150-021  
 17002768

KROMPIR Desire, jedilni in krmni, tel.: 
031/403-012 17002778

RDEČO peso, tel.: 041/558-711  
 17002720

SEME prečiščene enoletne trave, tel.: 
041/416-241 17002698

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

2 KRAVI po tretjem teletu, eden bikec 
druga telička, tel.: 041/350-365  
 17002759

BIKCA ČB, starega mesec dni, tel.: 
041/589-823 17002741

BIKCA simentalca, starega 14 dni in 
teličko simentalko, staro 30 dni, tel.: 
041/955-080 17002754

BIKCA simentalca, težkega 170 kg, 
tel.: 041/756-022 17002771

ČB bikca, starega 3 mesece, CPD, 
tel.: 041/386-645 17002737

KOKOŠI nesnice, stare 1 leto, tel.: 
04/23-10-160 17002735

KOKOŠI - nesnice, jarkice, rjave, črne 
in grahaste, pred nesnostjo in kg pi-
ščanci, pripeljemo na dom, Matej Bu-
lovec s.p., Mlakarjeva ul. 45, Šenčur, 
tel.: 041/710-113 17002514

KRAVO simentalko in teličko, 3 mese-
ce staro, tel.: 041/926-269 17002755

KRAVO in teleta LS, tel.: 041/211-
602 17002769

NESNICE - rjave, grahaste, črne pred 
nesnostjo. Brezplačna dostava na 
dom. Vzreja nesnic Svatina Tibaot Va-
nja, Babinci 49, Ljutomer, tel.: 02/58-
21-401 17002437

OVNA in brejo ovco pasme JSP, so 
na pašniku, Stiška vas, tel.: 051/303-
294 17002742

OVNA JS pasme, ekološke reje, sla-
moreznico, ozvočenje in prenosni ra-
čunalnik, tel.: 041/872-731 17002776

POLOVICO krave, krmljene samo z se-
nom, bio ter bio krompir, tel.: 04/51-
46-939, 031/894-376 17002728

RJAVE jarkice v začetku nesnosti. Sta-
nonik, Log 9, Šk. Loka, tel.: 04/51-85-
580, 041/694-285 17002757

TELIČKO ciko, staro 6 mesecev, težko 
cca 220 kg, za nadaljnjo rejo ali zakol, 
tel.: 041/693-441 17002733

TELIČKO, staro 2 meseca in bikca, 
starega 6 tednov, oba simentalca, Ol-
ševek 40, tel.: 031/255-194 17002744

TELIČKO simentalko, staro 14 dni, 
tel.: 031/225-062 17002764

KUPIM

BIKCA do 350 kg težkega in izkopalnik 
krompirja, tel.: 031/604-918  
 17002758

ODKUP živine za Avstrijo - Kogler. Pla-
čano v parih dneh - nove višje cene. 
Kogler Franz A. d.o.o., Parmova 53, 
Ljubljana, tel.: 064/130-081 17002649

PODARIM

KOKOŠI nesnice, tel.: 041/337-678  
 17002777

OSTALO
PRODAM

SILAŽNO koruzo 2.5 ha v kosu, med 
vasjo Jeprca in Meja, tel.: 041/350-
263 17002721

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

ZA NAŠO restavracijo iščemo kuhari-
co/-ja z znanjem nemščine. Mesečna 
plača 2.100 E/bruto. Mož. prenočišča 
v hiši. 0043/4227-84020. Gostilna 
Singer Walter, Unterschlossberg 6, 
Maria Rain, Avstrija 17002740

MEGALES d.o.o., Strahinj 120, Naklo 
- zaposlimo gozdarja sekača z ustrezno 
izobrazbo ter NPK gozdni sekač. Po-
nudbo pošljite na e-naslov info@mega-
les.si 17002773

MEGALES d.o.o., Strahinj 120, Nak-
lo - zaposlimo skladiščnika na lesnem 
skladišču s poznavanjem GLS in izpi-
tom za motorno žago. Ponudbo pošljite 
na e-naslov info@megales.si 17002774

MEGALES d.o.o., Strahinj 120, Naklo 
- zaposlimo voznika gozdarskega tovor-
njaka z izpiti C, E  kategorije. Ponudbo 
pošljite na e-naslov info@megales.si  
 17002775

ZAPOSLIMO voznika tovornega vo-
zila, na področju držav EU, voznika E 
kategorije, Stare, d.o.o., Lahovče 97, 
Cerklje, tel.: 041/755-266 17002650

ZAPOSLIMO voznika C kategorije za 
lokalne prevoze. Pogoj KODA 95, izpit 
za viličarja in delovne izkušnje. Primi 
d.o.o., Grintovška ul. 35, Kranj, tel.: 
059/082-501 17002747

ZAPOSLIMO strojnika na mini bagru 
ali traktorista. Ana Poklukar s.p., Stru-
ževo 9, Kranj, tel.: 041/426-826  
 17002765

NIKAMED d.o.o., Kidričeva c. 31, 
Kranj zaposlimo terenskega komercia-
lista. Nudimo redno zaposlitev in dobre 
pogoje dela. Kontakt: Aleš Rogelj, tel.: 
041/604-413 17002409

ZAPOSLIMO monterja na terenu, Sen-
čila Asteriks, d.o.o., Cesta na Loko 2, 
Tržič, tel.: 041/733-709 17002713

PODJETJE Meritve SI, d.o.o., Britof 
412, Kranj razpisuje delovno mesto 
Namestnik vodje laboratorija. Delo po-
teka v pisarni in na terenu v dopoldan-
skem času, info@meritve-si.si ali, tel.: 
040/558-654 Janez 17002715

ZA delo v klicnem centru v Kranju za-
poslimo telefonista/ko, lahko mlajši 
upokojenec/ka, Španovina, d.o.o., 
Savska Loka 21, Kranj, tel.: 040/130-
054 17002690

IŠČEM

DUO Rolo išče delo na zabavah, oble-
tnicah z domačo in zabavno glasbo, 
tel.: 041/741-355 17002659

STORITVE
NUDIM

SENČILA  ASTERIKS, d.o.o., Cesta 
na Loko 2, 4290 Tržič, tel.: 59-55-
170, 041/733-709; žaluzije, roloji, 
rolete, lamelne zavese, plise zavese, 
komarniki, markize, www.asteriks.net 
 17002509

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, tel.: 041/222-741 
 17002482

ADAPTACIJE vsa gradbena dela, not-
ranje omete, strojne omete, fasade, 
adaptacije, tlakovanje dvorišča, ograje, 
kamnite škarpe in dimnike, kvalitetno, 
hitro in poceni. SGP Beni, d. o. o., 
Struževo 7, Kranj, tel.: 041/561-838 
 17002743

VAN-DEN d.o.o Šenčur, 
trgovina z materialom za 
centralno ogrevanje in vo-
dovod zaposli DELAVCA 
(SKLADIŠČNIK-VOZNIK). 
Pisne ponudbe pošljite  
na naslov: VAN-DEN d.o.o., 
Mlakarjeva ulica 74, 4208 
Šenčur.
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ZAHVALA

V 84. letu starosti je v sredo, 16. avgusta 2017, k Bogu odšel naš dragi oče in ata 

Alojz Igličar  
po domače Tišlarjev Lojze iz Godešiča

Ob njegovem odhodu s tega sveta se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, pri-
jateljem in znancem za izkazano sožalje ter podporo, sveče, svete maše in darove za cerkev 
svetega Miklavža na Godešiču in svetega Janeza Evangelista v Retečah. Hvala članom an-
sambla Jaz pa ti, svetu krajevne skupnosti Godešič in pevcem cerkvenega zbora Bizeljsko za 
podarjeno cvetje in sveče. 
Zahvaljujemo se vsemu zdravstvenemu osebju, ki so pokojnemu Lojzetu pomagali pri nje-
govih težavah s srcem, še posebej osebnemu zdravniku dr. Janezu Dolencu ter zdravnikom 
in osebju Kardiološke klinike v Ljubljani. 
Zahvaljujemo se vsem, ki ste ga pospremili na poti s tega sveta. Hvala župniku Branku Potoč-
niku za darovano pogrebno sveto mašo in poslovilne molitve. Zahvala domačemu pevskemu 
kvartetu, pevki Jelki Hafner in harmonikarju Urošu Polancu. Zahvala sosedom, ki ste ga nosili, 
gasilcem ter praporščaku. Hvala dr. Albinu Igličarju za prelepe poslovilne besede, ki so orisale, 
kako velik človek je bil. 
Zahvala sodelavcem podjetja Navček, ki so z občutkom pripravili prostor za zadnji počitek 
v domači hiši in poslednje slovo.
Našega dragega Lojzeta se spominjajte v molitvah in mislih. Njegova dobrota in srčnost za ved-
no ostaja v naših srcih in svetlem spominu. 

Sin Zdravko z ženo Hedviko, sin Aleksander z ženo Mileno ter vnuki Ana Marija,  
Martin, Ema, Vida, Veronika in Matej

Godešič, 19. avgust 2017

Zdaj več nisi svetna stvar,
nisi roža, nisi kamen,
zdaj za nas si svetel plamen.

ZAHVALA
Glej, zemlja si je vzela, kar je njeno.
A kar ni njeno, nam ne more vzeti.
In to, kar je neskončno dragoceno,
je večno in nikdar ne more umreti.
(S. Makarovič)

V 61. letu starosti se je po težki bolezni od nas poslovil dragi mož, oče, dedi, sin, brat in stric 

Anton Eržen
Zahvaljujemo se sorodnikom, prijateljem, sosedom, znancem, sodelavkam Klinike Golnik 

in kolektivu Foto GM za izrečena sožalja, darovano cvetje, denarne in mašne darove 
ter sveče. Hvala g. župniku za pogrebni obred, pevcem in pogrebni službi Pogrebnik 

iz Dvorij. Hvala tudi Janezu za vso pomoč v času bolezni. Iskrena hvala vsem, ki ste ga 
pospremili na njegovi zadnji poti in nam v težkih trenutkih stali ob strani.

Vsi njegovi
Golnik, avgust 2017

ZAHVALA

V 86. letu starosti je odšel k večnemu počitku

Ivan Lokar
p. d. Božičev Janko

Zahvaljujemo se vsem, ki nam v težkih dneh stojite ob strani. 
Hvala za podarjene sveče, cvetje, sv. maše in izrečeno sožalje. 
Hvala tudi vsem, ki ste bili del njegovega življenja, ki ste ga imeli 
radi in ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči vsi njegovi
Primskovo pri Kranju, avgust 2017

Srce se je utrudilo,
tvoj dih je zastal,
a nate spomin
bo vedno ostal. 

ZAHVALA
 

V 84. letu se je od nas poslovil

Janez Žnidar
iz Hrastja

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in znan-
cem za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje in sveče. Hvala vsem za 
poslovilne besede, predstavnikom ZB, ZŽO, gasilcem in pevcem, 
za lep obred župnikoma Andreju Nagliču in Martinu Mlakarju. 
Hvala tudi vsem neimenovanim.

Žalujoči vsi njegovi
Hrastje, 15. avgusta 2017

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

ZAHVALA

V 87. letu starosti se je od nas po težki bolezni poslovil mož,  
oče in brat

Vinko Govekar
z Orehka pri Kranju

Pokopali smo ga v družinskem krogu. Zahvaljujemo se sosedom, 
sokrajanom in znancem za izkaze sožalja, darovane sveče in cvet-
je. Zahvala tudi praporščakom KS.

Žalujoči vsi njegovi

ZAHVALA

Z žalostjo v srcu smo se poslovili od našega dragega moža, očeta, 
ata, pradedka in brata

Mihaela Gabra
dolgoletnega sorškega organista in zborovodje

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, 
sodelavcem, znancem za izrečena sožalja, podarjene sveče, sve-
te maše, denarno pomoč, za spodbudne besede in spremstvo na 
njegovi zadnji poti. Zahvala tudi duhovnikom, še posebno doma-
čemu župniku g. Jožetu Čuku za lep cerkveni pogrebni obred, iz-
rečene misli in podporo v zadnjih dneh. Zahvaljujemo se še vsem 
pevcem in instrumentalistom, predstavnici KUD Oton Župančič 
Sora, županu občine Medvode g. Nejcu Smoletu in pogrebni služ-
bi Hipnos. Zahvala tudi zdravnici dr. Metki Pentek, sestri Nadi in 
zdravnici dr. Anji Krek.

Žalujoči: žena Terezija, hčerki Jana in Mojca z možem, brat Albin, 
vnuki in pravnukinja

Srce je omagalo, 
dih je zastal, 
a spomin na tebe 
večno bo ostal.

ZAHVALA

Ob boleči izgubi drage mame, stare mame, prababice, sestre, tete 
in tašče

Marije Pičman
Štruklove mame iz Britofa

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, sosedom in 
znancem, ki ste nam stali ob strani v tem težkem obdobju, izrazili 
sožalje, darovali sveče in za svete maše. Hvaležni smo vsem, ki ste 
jo spoštovali, jo imeli radi in jo obiskovali kljub njeni bolezni. Hva-
la g. župniku in pevcem za lep poslovilni obred. Posebno zahvalo 
namenjamo nečakinji Simoni za ganljiv govor ob slovesu. Iskrena 
hvala nečakom, bratrancem, sestričnam in vsem drugim, ki ste se 
prišli posloviti od naše mame in jo v tako velikem številu pospre-
mili k večnemu počitku.

Žalujoči vsi njeni
Britof, 11. avgust 2017

Truplo tvoje zemlja krije,
v tihem grobu zdaj počivaš,
srce tvoje več ne bije,
bolečin več ne trpiš.

BARVANJE napuščev in fasad do vi-
šine 25 m, z lastnimi dvigali - možna 
izposoja, ugodno. Nudimo tudi vsa sli-
kopleskarska dela. Sandi Ferlan, s.p., 
C. talcev 14, Kranj, tel.: 041/682-
166 
 17002553

BELJENJE, glajenje sten, barvanje 
ograj, vrat, fasad in napuščev, antigli-
vični premazi prosti plesni ter dekora-
tivni ometi in opleski vam nudi Pavec 
Ivan, s. p., Podbrezje 179, Naklo, tel.: 
031/392-909  
 17002483

EKOCLEAN, d.o.o., Podljubelj 259, 
Tržič nudi čiščenje in razrez cistern 
ter filtracijo olja! Pleskanje stanovanj in 
stopnišč, tel.: 041/989-987  
 17002510

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  
 17002486

POSEK in spravilo lesa, možnost odku-
pa lesa na panju. M-LES, Matej Urh, s. 
p., Bodešče 18, Bled, tel.: 031/561-
613 
 17002506

SANACIJA dimnikov z nerjavečimi 
tuljavami, vrtanje, zidava in popravila, 
nudimo dimne obrobe in kape. Cvetko 
Rajko s.p., Brezje pri Dobu 4 a, Dob, 
tel.: 051/828-419  
 17002515

SANACIJE, obnove dimnikov z inox 
cevmi, povrtavanje, rušenje, pozida-
va, montažni dimniki, dimniške kape. 
Garancija 10 let. Aleš Avsenek d.o.o., 
Kranjska 2, Radovljica, tel.: 041/229-
246 17001950

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 17002507

VSA zakl. dela od temeljev do strehe, 
fasade, škarpe, zunanje ureditve, tla-
kovanje, barvanje, kitanje, ometi, Afrim 
Kryeziu s.p., Komenskega 5, Kranj, 
tel.: 070/528-323 17002488

ZASEBNI STIKI
SEM 69 letni vdovec in iščem gospo 
za prijateljevanje, tel.: 068/155-723 
 17002731

ŽENITNE raznovrstne, zanimive po-
nudbe, z vse države, različnih starosti. 
Mnogo je samskih fantov, gospodov... 
Hitra spoznavanja, 031/836-378, 
www.zau.si 17002487

RAZNO
PRODAM

NOSILEC 2 koles, starejši, cena 30 
EUR in vrtni drobilec vej, cena 40  
EUR, tel.: 031/253-231 17002763

STOL Spinalis, original, za utrdi-
tev mišic hrbtenice, star 1 leto, tel.: 
041/382-786 17002730

VEČJE število značk in poštnih znamk, 
tel.: 040/292-765  
 17002770

PODARIM

VEČ zimskih odej ter 200 let star šival-
ni stroj na nožni pogon, še delujoč, v 
omarici, tel.: 031/292-060 17002745

www.gorenjskiglas.si
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Anketa

Agata Murk, Kranj:

»Na referendum bom šla, 
tako kot na vse druge. Re-
ferendumsko razpravo bom 
sicer spremljala, morda bom 
izvedela kaj novega, sem pa 
že skoraj povsem odločena, 
kako bom glasovala.«

Stojan Maksimović, Kranj:

»Bolj ko spremljam politike, 
bolj trdno sem prepričan, da 
so ti za našo državo katastro-
fa. Nenehno ugotavljam, da 
je zame najbolje, da se nanje 
ne oziram in raje razmišljam 
o svojem preživetju.«

Bojan Batič, Kranj:

»Razprava o upravičenosti 
projekta drugega tira se mi 
zdi zelo pestra in zanimiva, 
predvsem ker nekateri trdijo, 
da bi se ga dalo izvesti cene-
je in hitreje. Na referendum 
bom zagotovo šel.«

Brigita Feldin, Kranj:

»Tudi jaz se nameravam ude-
ležiti referenduma. V vsakem 
primeru pa sem prepričana, 
da je drugi tir potreben in ko-
risten. Ni pomembno, kje bo 
potekal, samo čim prej naj ga 
zgradijo.«

Simon Šubic

Natančno mesec dni je še 
do referenduma o zakonu o 
drugem tiru med Divačo in 
Koprom, zato smo tokratne 
anketirance spraševali, ali se 
ga nameravajo udeležiti in 
kako podrobno spremljajo 
razpravo o izvedbi projekta 
drugega tira.
Foto: Tina Dokl

Zgradijo naj že 
drugi tir

Slavka Jezeršek, Goriče:

»Referendumov se načeloma 
ne udeležujem, ker se naši 
politiki tako ali tako vedno 
odločijo po svoje, in tudi tega 
se ne nameravam. Drugi tir 
bi sicer moral biti že zdavnaj 
zgrajen.«

info@g-glas.si

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

Danes, jutri in v nedeljo bo sončno. Danes popoldne in proti 
večeru lahko predvsem v gorskem svetu nastane kakšna ploha 
ali nevihta.

Urša Peternel

Jesenice – Ni veliko žensk, 
ki bi sedle za volan težkega 
gradbenega stroja, še manj 
jih je, ki bi bile pripravljene 
delati na deponiji odpadkov. 
A Alenka Klinc iz Zgornjih 
Gorij je posebna ženska. 
Ne samo da opravlja delo 
bagristke in vsak dan prepe-
lje več kot šestdeset ton od-
padkov, svoje delo opravlja 

z neznanskim veseljem. 
»Super mi je!« pravi 42-le-
tna Alenka, ki z družino, 
možem in skoraj štiriletno 
hčerkico Ano Marijo živi v 
Zgornjih Gorjah. Že v prej-
šnji službi je delala v grad-
beništvu, pri gradbenem 
podjetju na Jesenicah, kjer 
se je tudi naučila voziti ba-
ger. Pravzaprav je v takratni 
službi začela delati kot čistil-
ka, a so jo kmalu pritegnili 

gradbeni stroji. Tako je vozi-
la tudi plug in že takrat je bila 
edina ženska, ki je plužila je-
seniške ulice. Zaradi hčerke 
in samo dopoldanske služ-
be se je sicer s težkim srcem 
odločila za zamenjavo služ-
be, krajši čas delala v pro-
izvodnji, a ko se je pokaza-
la možnost, se je prijavila na 
razpis in dobila delo v CERO 
Mala Mežakla, kjer mehan-
sko in biološko predelujejo 

mešane komunalne odpad-
ke. Je ena od šestih zaposle-
nih, seveda edina ženska, v 
kolektivu pa se odlično razu-
mejo, pravi. 

Alenka z velikim bagrom 
znamke Caterpillar 908, 
tako imenovanim prijema-
čem, preklada v bale stis-
njene predelane odpadke, v 
enem delovniku jih tako pre-
pelje tudi več kot šestdeset 
ton. A kot pravi, delo fizično 
ni naporno, je pa treba biti 
pazljiv pri vožnji med kupi 
bal in razkladanjem. 

Kaj pa smrad, ki je ne-
ločljiv del vsake deponije? 
»Smradu sploh ne obču-
tim več!« odgovarja Alen-
ka, ki jo včasih boli srce, ko 
vidi, kaj vse ljudje odvrže-
jo v smeti. »Če bi vsak malo 
manj smeti odvrgel, bi bilo 
tudi vse drugače!« je prepri-
čana Alenka, ki sicer izvira iz 
Selške doline, iz Železnikov. 
Že kot majhna deklica se je 
od strica naučila najrazlič-
nejših opravil, od žaganja 
drv naprej. »Nikoli ne veš, 
kdaj ti kakšno znanje pride 
prav!« še pravi ta simpatična 
bagristka, preden se s svo-
jim velikim bagrom ponov-
no spretno zapodi med veli-
kanske kupe odpadkov ...

Bagristka Alenka
Alenka Klinc iz Zgornjih Gorij ima za žensko precej nenavaden poklic: dela kot bagristka v CERO Mala 
Mežakla. S težkim bagrom vsak dan prepelje več kot šestdeset ton odpadkov. Kot pravi, pri svojem delu 
uživa, v kolektivu s samimi moškimi pa se zelo dobro razumejo.

Alenka Klinc v kabini svojega caterpillarja

Marjana Ahačič

Begunje – V začetku tedna 
so se s petega letošnjega ga-
silskega tekmovanja Fire 
Combat Challenge – tok-
rat je bilo v nemškem Ge-
iselwindu – vrnili trije ga-
silci PGD Begunje, spet z 
vrhunskimi rezultati. Do-
men Pavlič je bil prvi med 
posamezniki, Lucija Gru-
ber zmagovalka v ženski 
konkurenci, 17-letni Patrik 
Sukič pa četrti v mladinski 
konkurenci. Pavlič in Gru-
barjeva sta bila najboljša v 
mešanih dvojicah, Pavlič 

in Sukič zmagovalca moš-
kih dvojic, na zmagovalni 
oder so vsi trije stopili tudi 
kot ekipa. 

Konec tedna pred tem so 
se odlično odrezali tudi na 
tekmovanju na Poljskem, 
kjer je bil Pavlič drugi, Gru-
barjeva pa prva; v dvojici sta 
premagala vso konkurenco 
in osvojila zlato medaljo. 

Že prihodnji konec tedna, 
2. in 3. septembra, pa se 
bodo na tekmovanju, ki ga 
organizirajo skupaj z rado-
vljiškimi gasilci, predstavili 
na domačem terenu, na Vu-
rnikovem trgu v Radovljici. 

Najvišja odličja 
spet Slovencem
Gasilci PGD Begunje Domen Pavlič, Patrik Sukič 
in Lucija Grobar so na nedavnem tekmovanju 
Fire Combat Challenge v Nemčiji pobrali večino 
najvišjih mest.

Patrik Sukič, Lucija Grubar in Domen Pavlič, zvezde 
nedavnega tekmovanja Fire Combat Challenge v Nemčiji

Begunje – Dan zatem, ko so se mariborski nogometaši uvrstili 
v Ligo prvakov, so iz begunjskega Elana sporočili, da bodo 
nogometni uspeh obeležili na prav poseben način. Na trg 
bodo poslali poseben model vrhunskih slalomskih smuči v 
posebni vijolični barvi, ki je barva NK Maribor. Smučke znam-
ke Elan SLX so namenjene slalomskim navdušencem, odlikuje 
pa jih inovativna tehnologija arrow, ki združuje prednapeto 
karbonsko ploščo, ki prenaša energijo v konice smuči, ter kot 
puščica oblikovana plast titanala, ki energijo učinkovito prena-
ša na robnike. Tako smučarju omogoča kratke in eksplozivne 
zavoje. Model je bil na letošnjem sejmu zimsko-športne opre-
me v kategoriji alpskih smuči nagrajen z nagrado ISPO award.

»Nogometne« smuči


