
AKTUALNO

Potrebovali bomo  
dobre živce
Zaradi sanacijskih del bo na go-
renjski avtocesti do novembra pre-
cej oviran in upočasnjen promet. 
Na novem »turbo« krožišču na 
Primskovem v Kranju bomo od 
ponedeljka vozili drugače, kot 
smo bili navajeni doslej.

2

GORENJSKA

Uplenili medveda,  
ki je povzročal škodo
V torek zvečer so v bližini Spo-
dnjih Laz v občini Gorje uplenili 
medveda, ki se je v zadnjih treh 
tednih zadrževal na širšem obmo-
čju občine, tudi v bližini šolskih 
poti, ter povzročal škodo in sejal 
strah med ljudmi.

4

GG+

Življenje gre dalje,  
a po drugačnih poteh
Adrianu Černilogarju je nesrečni 
skok v vodo na Kredi v Radovni za 
vedno spremenil življenje. Po letu 
dni zdravljenja in rehabilitacije se 
je junija vrnil v novi dom, a za čim 
bolj samostojno življenje potrebu-
je pripomočke.

25

GG+

Blagoslovitev  
novega stiškega opata
Maksimilijan File je bil za 58. sti-
škega opata izvoljen 13. maja le-
tos, na slovesnosti v nedeljo, 18. 
avgusta, je v stiški baziliki prejel 
blagoslov. Maksimilijan, njegovo 
rojstno ime je Jure, je po rodu 
Kranjskogorčan. 
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VREME

Danes bo pretežno oblačno 
s popoldanskimi plohami. 
Jutri in v nedeljo bo več 
sončnega vremena, popol-
dne bo še kakšna ploha.

16/28 °C
jutri: delno sončno

72 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900
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Priloge:  Šolski glas
kranjske novice

U. P., V. S., M. A., A. Š.,  
S. K., M. R.

Kranj – V kranjski občini se 
je konec junija začela pre-
nova vrtca in Podružnične 
osnovne šole Simona Jen-
ka Center. Dela, ki jih mora 
izvajalec končati v letu dni, 
vključujejo celovito prenovo 
zapuščenega degradirane-
ga objekta nekdanje srednje 
ekonomske šole za name-
ne štirih enot vrtca, osmih 
enot osnovne šole in prosto-
re uprave šole skupaj z opre-
mljanjem, prenovo fasade 
in skupne jedilnice obstoje-
čega aktivnega dela objekta 

osnovne šole in prenovo ter 
ureditev zunanjih funkcio-
nalnih in zelenih površin s 
šolskim igriščem. Vrednost 
celotnega projekta je ne-
kaj manj kot šest milijonov 
evrov, pri čemer bo kranjska 
občina iz proračuna prispe-
vala 1,7 milijona evrov, pre-
ostalo pa so evropska in dr-
žavna sredstva. V fazi za-
ključevanja je tudi celovi-
ta energetska sanacija več 
kranjskih osnovnih šol: Ja-
koba Aljaža s športno dvo-
rano, Helene Puhar, Stane-
ta Žagarja, Matije Čopa in 
Podružnične šole Kokrica. 
Še pred poletjem so se že 

zaključile energetske sana-
cije vrtcev Janina, Najdihoj-
ca in Živ Žav ter Podružnič-
ne šole Trstenik. Poteka tudi 
prenova strehe na Osnov-
ni šoli Predoslje, urejajo do-
datno učilnico na Osnovni 
šoli Stražišče ter hladilnico 
na Osnovni šoli Jakoba Alja-
ža. Načrtujejo tudi preplasti-
tev večjega šolskega športne-
ga igrišča pred Osnovno šolo 
Predoslje.

Največja letošnja investici-
ja v šole v jeseniški občini je 
energetska sanacija Osnov-
ne šole Toneta Čufarja, ki je 
vredna več kot milijon evrov. 

Velika vlaganja v šole, vrtce in igrišča
V nekaterih gorenjskih osnovnih šolah in vrtcih bodo začetek novega 
šolskega leta dočakali v prenovljenih prostorih ali z novimi pridobitvami. 
Veliko investicij še poteka, največji med njimi v Kranju in Žireh.

Konec junija se je začela prenova vrtca in Podružnične osnovne šole Simona Jenka Center 
v Kranju. / Foto: Tina Dokl48. stran

Andraž Sodja

Kranj – Na Okrožnem sodi-
šču v Kranju so v torek skle-
nili poravnavo v več kot de-
set let trajajočem pravdnem 
postopku, v katerem je dru-
žina Bremec iz Srednje vasi 
v Bohinju zahtevala štiristo 
tisoč evrov odškodnine za-
radi odgovornosti Občine 
Bohinj za zemeljski plaz, ki 
jim je decembra 2008 uni-
čil stanovanjsko hišo z apart-
majema. Kakšen je dogovor 
in kolikšna bo poravnava, ni 
znano, naj pa bi bila bistve-
no nižja od zahtevane vso-
te. Pogovori o poravnavi so 
sicer intenzivno tekli v za-
dnjih mesecih. 

O poravnavi še občinski svet
Družina Bremec in Občina Bohinj sta se pripravljeni poravnati v tožbi zaradi plazu, ki je leta 2008 
Bremčevim odnesel hišo. Znesek poravnave naj bi bil bistveno nižji od zahtevane odškodnine.

Zaradi zemeljskega plazu je družina Bremčevih 16. decembra 2008 ostala brez strehe nad 
glavo in tudi apartmajev, ki sta ji dajala vsakdanji kruh. / Foto: arhiv GG 414. stran
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme BREDA IZDA iz Železnikov.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Poletna noč v ljubljanskih Križankah

Zadrska Klapa Intrade deluje od leta 1985 in je med najpo-
pularnejšimi klapami na Hrvaškem in v Sloveniji. Žametni 
glas Tomislava Bralića in iskrena interpretacija Klape Intrade 
ustvarjata čustvene nastope, ki vedno znova navdušijo publi-
ko, njihove pesmi pa se dotaknejo srca. S svojimi uspešnicami 
Ane moja, Ne znam što me tebi vuče, Kuća kraj ferala, Da mi 
budeš jidro, Zašto uvik pivam, Nisam te sriće, Zalutali pog-
led in mnogimi drugimi bodo prinesli delček Dalmacije tudi 
v ljubljanske Križanke v nedeljo, 8. septembra 2019, ob 20. 
uri. Predstavili bodo svoje najnovejše uspešnice z lanskega 
albuma Bilo je i vrime, kot so Ne mogu ljubav krit, Bilo je i 
vrime, Ti samo si ti, Lipe oči … Vstopnice so že v prodaji na 
prodajnih mestih Eventima. 

Naročniku Gorenjskega glasa bomo podarili zgoščenko, če 
boste pravilno odgovorili na nagradno vprašanje: Naštejte 
vsaj 5 uspešnic Tomislava Bralića in Klape Intrade. Odgovore 
pošljite do srede, 4. septembra 2019, na naslov: Gorenjski 
glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj, ali na koticek@g-glas.si.

Simon Šubic

Kranj – Na gorenjski avtoce-
sti bodo prihodnji teden na 
dveh odsekih, kjer že pote-
kajo pripravljalna dela, za 
dlje časa zarohneli gradbe-
ni stroji. V času izvajanja 
sanacijskih del, ki se bodo 
zavlekla do konca novem-
bra, bodo na obeh odsekih 
vzpostavili spremenjen pro-
metni režim, ki bo od voz-
nikov zahteval kar nekaj po-
zornosti, da ne bo prihajalo 
do slabe volje. Poleg tega bo 
v ponedeljek v novem krož-
nem križišču na Primsko-
vem v Kranju, ki bo jutri in 
v nedeljo popolnoma zaprto 
za ves promet, promet ste-
kel nemoteno. Ker se tudi 
v t. i. turbo krožišču bistve-
no spreminja prometna ure-
ditev, bo ta prav tako vsaj v 
začetnih dneh zahtevala ne-
kaj več zbranosti pri vozni-
kih, da se bodo pravočasno 
razporedili na pravi prome-
tni pas. Menjave pasov v kro-
žišču namreč ne bodo več 
možne, je opozoril Simon 
Sušanj s Policijske uprave 
Kranj. Zaradi omenjenih 
sprememb prometnih reži-
mov sicer gorenjski policisti 
pričakujejo nekaj slabe vo-
lje in neučakanosti med vo-
zniki, zato opozarjajo, da bo 
promet bolj tekoč, če bodo 
upoštevali prometna pravila 
in ne povzročali nesreč. 

Z odprtjem krožišča na 
Primskovem naj bi promet 
na enem najbolj prometno 
obremenjenih cestnih odse-
kov v Kranju, kjer je doslej 
ob prometnih konicah re-
dno prihajalo do večkilome-
trskih zastojev, potekal bolj 
umirjeno, pretočno in pred-
vsem varno, pričakuje polici-
ja. »Na začetku pričakujemo 
nekaj težav pri voznikih, ki 
niso vešči vožnje v krožnem 
križišču. To pa pomeni za 
vse voznike, da bodo morali 
že pred prihodom na krožno 
križišče spremljati, prome-
tno signalizacijo, spremlje-
valne table in predvsem tal-
ne označbe, ki jih bodo vo-
dile skozi krožišče. Krožno 
križišče ima namreč t. i. tur-
bo izvoze in znotraj križišča 
betonske nizke pregrade, 
preko katerih vožnja ne bo 

možna,« je opozoril Sušanj. 
Voznikom, ki se ne bodo raz-
vrstili na pravi prometni pas, 
svetuje, da krožišče zapusti-
jo na prvem možnem izvo-
zu, nato obrnejo na primer-
nem mestu in se vrnejo pro-
ti krožišču. Poudaril je še, da 
bodo imela prednost vozila, 
ki so že na krožišču, vozni-
ki, ki pripeljejo iz smeri Ško-
fje Loke in Preddvora, pa na 
krožišču ne bodo mogli obr-
niti nazaj proti smeri, iz ka-
tere so prišli. Podrobnejša 
navodila o pravilni vožnji na 
novem krožišču je sicer Poli-
cijska uprava Kranj objavila 
na svoji strani na Facebooku.

Hkrati z zaključnimi deli 
na krožišču Primskovo že 
potekajo tudi pripravljal-
na dela za izvedbo 5,7 mili-
jona evrov vredne sanacije 
devetkilometrskega odse-
ka gorenjske avtoceste med 
priključkoma Kranj vzhod 
in Brezje v smeri proti Ka-
ravankam, v njen okvir pa 
sodi tudi obnova priključk-
ov Kranj vzhod in Naklo ter 
štirih krakov razcepa Pod-
tabor v isti smeri. Med ob-
novitvenimi deli, ki jih bo 
Gorenjska gradbena druž-
ba predvidoma izvajala 
od 3. septembra do 25. no-
vembra, bo promet urejen 
po dveh zoženih pasovih v 
vsako smer vožnje. Tudi tu 
bodo morali vozniki pred 
priključkom Kranj zahod 

pozorno spremljati prome-
tno signalizacijo in se pra-
vočasno razvrstiti na pravil-
ni prometni pas, ker ga po-
tem ne bo več mogoče me-
njati, je opozoril vodja Dar-
sove izpostave na Podta-
boru Milomir Dejanović. 
»Tisti vozniki, ki bodo pred 

priključkom Kranj zahod 
zapeljali na napačen, levi 
prometni pas, ki bo tudi fi-
zično ločen, bodo morali 
namreč peljati 14 kilome-
trov naprej do priključka 
Brezje, tam obrniti in se na 
prvem možnem priključku 
vrniti proti Kranju. Obrača-
nje na avtocesti ne bo mož-
no in niti ni dovoljeno, prav 
tako ne vzvratna vožnja,« je 
poudaril. 

Zaradi obnove bodo pred-
vidoma med 9. in 30. sep-
tembrom za promet po-
polnoma zaprli priključek 
Kranj zahod v smeri Kara-
vank, obvoz bo potekal pre-
ko priključka Naklo. V isti 
smeri bo med 1. in 7. okto-
brom prišlo tudi do popol-
ne zapore priključka Nak-
lo, obvoz pa bo potekal čez 

priključek Kranj zahod. 
Popolna zapora bo med 8. 
in 30. oktobrom za tri dni 
vzpostavljena tudi na razce-
pu Podtabor, sicer pa bodo 
tam večinoma potekale del-
ne zapore posameznega 
uvoznega ali izvoznega kra-
ka, je napovedal Dejanović.  

Od ponedeljka in pred-
vidoma do 8. novembra bo 
potekala tudi sanacija via-
duktov Podmežakla 1 in 2 
na dvokilometrskem odse-
ku avtoceste mimo Jesenic 
v smeri Karavank. Tudi tam 
bodo v času del v vrednosti 
skoraj 1,1, milijona evrov, ki 
jih bo prav tako izvajala Go-
renjska gradbena družba, 
spremenili prometni režim. 
Promet bo urejen po drugi 
polovici avtoceste dvosmer-
no, po enem pasu v vsako 
smer vožnje.

Na Darsu večjih zastojev 
na gorenjski avtocesti zara-
di gradbenih del ne pričaku-
jejo, Dejanović pa opozarja, 
da do njih prihaja in bo še 
prihajalo zaradi pripravljal-
nih del, ki se bodo končala v 
noči na torek. 

Potrebovali bomo dobre živce
Zaradi sanacijskih del bo na gorenjski avtocesti do novembra precej oviran in upočasnjen promet. 
Na novem krožišču Primskovo v Kranju bomo od ponedeljka vozili drugače, kot smo bili navajeni.

Med potekom sanacijskih del bo morda na gorenjski avtocesti prihajalo tudi do zastojev, 
zagotovo pa se bo podaljšal čas vožnje. / Foto: Gorazd Kavčič

Zaradi izvedbe zaključnih del na novem krožišču 
Primskovo v Kranju bo jutri in v nedeljo, tj. 31. avgusta 
in 1. septembra, cesta na tem delu popolnoma in 
neprekinjeno zaprta za ves promet. Obvoz bo urejen 
po vzporednih cestah. 

Urša Peternel

Jesenice – Splošna bolnišni-
ca Jesenice, potem ko je bila 
prejšnji mesec sanacija v 
njej tudi uradno zaključena, 
še naprej posluje pozitivno. 

V prvem polletju izkazu-
je pozitiven poslovni rezul-
tat v višini 19.500 evrov, so 
sporočili iz bolnišnice. Te-
kočih zapadlih obvezno-
sti do dobaviteljev nimajo, 
obveznosti poravnavajo v 

skladu z dogovorjenimi pla-
čilnimi roki. Poslovanje je v 
torek obravnaval svet zavo-
da, ki je potrdil tudi besedi-
lo javnega razpisa za delov-
no mesto direktorja oziro-
ma direktorice bolnišnice. 

Razpis bo najkasneje da-
nes, v petek, objavljen na 
spletni strani Splošne bol-
nišnice Jesenice, na spletni 
strani Zavoda za zaposlova-
nje Republike Slovenije in v 
časopisu Delo.

Jeseniška bolnišnica tudi letos pozitivno

Stoodstotno naravna zaščita pred soncem 

Za vse, ki si želite naravne zaščite pred sonč-
nimi žarki, so idealna izbira olja z naravnim 
zaščitnim faktorjem (med 2 in 6). Eno takih je 
tudi avokadovo olje Yanumi, ki bo kožo zaš-
čitilo pred soncem, hkrati pa jo bo zmehčalo, 
nahranilo, osvežilo, navlažilo in ji dalo sijaj ter 
jo zaščitilo pred izgubo vlage. Avokadovo olje 
pogosto imenujejo tudi zeleno zlato, saj je zara-
di številnih vitaminov, mineralov in maščobnih 
kislin sinonim za popolno nego kože. Poleg tega 
pomaga tudi pri tvorbi kolagena, ki ga koža nuj-
no potrebuje, in pri tvorbi vitamina D. Izjemno 
pomembno pa je, da so olja stoodstotno narav-
na in hladno stiskana, saj le na ta način kožo 
razvajajo z vsemi aktivnimi sestavinami. Zato 
svoji koži privoščite le najboljše. Več informacij 
najdete na spletni strani www.yanumi.com. 
Naročniku Gorenjskega glasa podarjamo av-
okadovo olje Yanumi. Nagradno vprašanje: 

Zakaj avokadovo olje imenujemo zeleno zlato? Odgovore 
s svojimi podatki pošljite do petka, 6. septembra 2019, na 
naslov: Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj, ali na 
koticek@g-glas.si.

Nagrajenca

V nagradni igri, ki je bila objavljena 23. avgusta 2019, prejme 
vstopnico za koncert skupine Dubioza kolektiv Štefan Kavčič 
s Sovodnja.
V nagradni igri, ki je bila objavljena 27. avgusta 2019, prejme 
dve vstopnici za koncert Gibonnija Sabina Jesenko iz Žirov.
Nagrajencema čestitamo!

Brezje – V Marijinem narodnem svetišču na Brezjah bo v ne-
deljo, 1. septembra, ob obletnici kronanja milostne podobe 
Marije Pomagaj sveta maša na trgu pred baziliko, slovesno 
pa bo že v soboto, ko bo sveta maša s procesijo, po njej pa 
celonočno bdenje pred milostno podobo Marije Pomagaj.

Obletnica kronanja podobe Marije Pomagaj
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Ana Šubic

Kranj – Zaposlenim v javnem 
sektorju za spremstvo prvo-
šolca ob vstopu v šolo odslej 
pripada dodatni dan plača-
ne odsotnosti z dela. To pra-
vico jim je prinesla odločitev 
vrhovnega sodišča, ki je lani 
pritrdilo javnemu uslužben-
cu v delovnem sporu pro-
ti svojemu delodajalcu, ki 
mu ni odobril izrednega do-
pusta za spremstvo prvošol-
ca na prvi šolski dan. Sodišče 
je namreč zavzelo stališče, da 
je prvi šolski dan enkraten in 
neodložljiv dogodek, pri ka-
terem se od staršev pričaku-
je, da ga bodo preživeli z ot-
rokom, zato so za spremstvo 
prvošolca v šolo upravičeni 
do dodatnega dneva plačane 
odsotnosti z dela.

Za odpravo diskriminacije

K upoštevanju sodbe 
vrhovnega sodišča je mini-
ster za izobraževanje Jernej 
Pikalo pred začetkom nove-
ga šolskega leta pozval vse 
delodajalce, ki naj svojim za-
poslenim omogočijo, da z ot-
roki delijo radosti prvega šol-
skega dne. V Sindikatu obrti 
in podjetništva Slovenije pa 
zahtevajo odpravo diskrimi-
nacije na tem področju, saj 
zaposleni v zasebnem sek-
torju, kjer je odločitev o do-
datnem plačanem prostem 
dnevu za spremstvo prvo-
šolca v rokah delodajalcev, 
niso obravnavani enako kot 
delavci v javnem sektorju, 
ki jim ta pravica avtomatsko 
pripada. Nekateri si zato vza-
mejo redni dopust, ponekod 
pa jim delodajalci že sedaj 
omogočajo dodatni dan pla-
čane odsotnosti z dela. Ne-
kaj takih smo našli tudi na 
Gorenjskem.

Prosti vsi starši 
šoloobveznih otrok

V komendskem podjetju 
RLS merilna tehnika so šli še 
korak dlje, saj imajo na prvi 
šolski dan možnost izkori-
stiti izredni plačani dopust 
prav vsi starši šoloobveznih 

otrok, ne le starši prvošolcev. 
To jim omogočajo že od leta 
2011. »Poleg tega vsak šolo-
obvezni otrok zaposlenih v 
zadnjem tednu avgusta prej-
me bon v vrednosti sedem-
deset evrov kot spodbudo za 
novo šolsko leto,« so sporo-
čili iz RLS merilna tehnika.

V Iskratelu so starši prvo-
šolcev od leta 2016 upravi-
čeni do izredne odsotnosti 
na prvi šolski dan. Letos bo 
to izkoristilo 31 zaposlenih. 
Poleg tega v okviru certifika-
ta Družini prijazno podjetje 
staršem v tednu uvajanja ot-
roka v vrtec omogočajo fle-
ksibilni delavnik z zmanj-
šano, trideseturno časov-
no prisotnostjo, manjkajoče 
ure pa morajo nadomestiti v 
treh mesecih. Dodaten prost 
delovni dan zaposlenim pri-
pada še za udeležbo na in-
formativnem dnevu otro-
ka ob koncu osnovne in sre-
dnje šole, prost dan pa ima-
jo tudi na dan organizirane-
ga srečanja vnukov z babica-
mi in dedki v vrtcu.

V podjetju Lotriču Me-
roslovje, ki prav tako sodi 
med družini prijazna pod-
jetja, so starši prvošolcev do-
datni dan dopusta prvič izko-
ristili septembra 2014. Letos 

bodo prvošolčke na novo pot 
pospremili štirje sodelav-
ci. Zaposlenim so omogoči-
li tudi nakup šolskih potreb-
ščin po ugodnejši ceni.

Izredni dopust tudi ob 
vstopu v vrtec

Tudi v Domelu zaposle-
nim omogočajo dodaten dan 
izrednega plačanega dopusta 
za spremstvo prvošolca ob 
vstopu v šolo, pripada pa jim 
tudi, ko gre otrok prvič v vr-
tec. »To jim omogočamo od 
začetka letošnjega leta nap-
rej. Pričakujemo, da bo to 
pravico letos izkoristilo oko-
li štirideset staršev,« je pojas-
nil direktor splošnega pod-
ročja v Domelu Aleš Markelj.

Družba Fraport Sloveni-
ja, ki upravlja brniško letali-
šče, v okviru certifikata Dru-
žini prijazno podjetje že več 
let omogoča ukrep otroški 
časovni bonus. »Zaposle-
nim je tako v tednu, ko uva-
jajo otroka v vrtec ali šolo, v 
dogovoru z vodjem službe in 
skladno s potrebami delov-
nega procesa omogočen fle-
ksibilnejši delovni čas. Po-
leg tega prvošolci naših za-
poslenih s strani podjetja 
vsako leto prejmejo praktič-
no darilo,« je razložila vodja 

korporativnega komunici-
ranja v Fraportu Slovenija 
Brigita Zorec. Poudarila je 
še, da podjetje za šoloobve-
zne otroke zaposlenih kri-
je tudi del stroškov organizi-
ranega počitniškega varstva. 
Tudi v Leku so v okviru pobu-
de Družini prijazno podjetje 
sprejeli različne ukrepe, kot 
so fleksibilen delovni čas, ča-
sovni konto, varstvo šolskih 
otrok v času počitnic pa tudi 
že omenjeni otroški časovni 
bonus, ki staršem daje mož-
nost koriščenja letnega do-
pusta oz. presežka ur ob uva-
janju otrok v šolo ali vrtec.

Iz podjetja Goodyear Dun-
lop Sava Tires so sporoči-
li, da njihovi zaposleni za 
zdaj ne dobijo dodatnega 
dopusta na prvi šolski dan, 
si pa prizadevajo, da kori-
ščenje dopusta omogočijo 
vsem, ki želijo biti ob svojem 
prvošolcu. Ob tem so dodali, 
da so letos že peto leto zapo-
red v času šolskih počitnic za 
otroke zaposlenih organizi-
rali prostočasne dejavnosti 
in dvodnevni tabor v žival-
skem vrtu.

Vprašanja smo naslovi-
li še na nekaj drugih podje-
tij, a nam do včeraj niso od-
govorili.

Dopust ne pripada vsem
Medtem ko so javni uslužbenci po novem upravičeni do izrednega plačanega dopusta za spremstvo 
prvošolca na prvi šolski dan, pa zaposleni v gospodarstvu nimajo vsi te sreče. So pa tudi delodajalci, 
ki staršem nudijo še druge ugodnosti.

Ne glede na to, ali je zaposlen v javnem ali zasebnem sektorju, si vsak starš želi biti z 
otrokom na njegov prvi šolski dan. / Foto: Gorazd Kavčič

Pred začetkom novega 
šolskega leta številni 
tudi letos prek družbe-

nih omrežij delijo fotografije 
staršev, ki veselo »proslavlja-
jo« vrnitev svojih otrok v šolo. 
Tako na hudomušen način 
sporočajo, da se bo v življe-
nje vendarle spet vrnila neka 
rutina in organiziranost, ki 
med poletnimi počitnicami 
popusti in seveda vpliva tudi 
na vsakdanje življenje in de-
lovno rutino večine staršev, ki 
si ne morejo privoščiti toliko 
dopusta, kot trajajo počitnice. 

Poletje je namreč čas, ko 
tudi starši, ki se sicer stro-
go držijo pravil, ta nekoliko 
razrahljajo, kar otroci hitro 
izkoristijo za premikanje mej 
dovoljenega v svoj prid. Tako 
se ob dolgih poletnih dnevih 
močno zamakne že ura za 
odhod v posteljo, več popustlji-
vosti je tudi pri času, ki ga 
lahko preživijo pred ekrani, 
ob druženju s prijatelji in po-
dobno. In tudi prav je tako, 
saj se bodo le tako po počitni-
cah v šolo vrnili polni energije 
in s »praznimi« glavami, v 
katere bodo potem spet lahko 
vse leto trpali velike količine 
znanja. In se mogoče tako 
izognili tudi stresu, o katerem 
se je v preteklem šolskem letu 
toliko govorilo, pa čeprav so 
raziskave pokazale, da je ot-
rok, ki imajo občutek, da so 
nadpovprečno obremenjeni 
s šolo, v celotni populaciji re-
lativno malo, okrog 17 odstot-
kov. A seveda tudi to ni zane-

marljiva številka, ne moremo 
namreč kar odmahniti z roko, 
da težav ni, če je v redu za 
večino. Zato se velja potrudi-
ti, da bodo v novo šolsko leto 
otroci vstopili čim manj obre-
menjeno. Pomembno je, da 
otrokom pokažemo, da jim 
zaupamo in da verjamemo v 
njihove sposobnosti. Ob tem 
pa se morajo zavedati, da bo 
učni uspeh odvisen predvsem 
od njihovega dela in truda, ki 
ga bodo sami vložili v učenje. 
In zagotovo jim bodo tako do-
seženi rezultati prinesli tudi 
večje zadoščenje, saj bodo 
dobili občutek, da zmorejo 
sami, in mogoče bodo celo 
ugotovili, da je pridobivanje 
novega znanja lahko tudi 
prijetno. Obenem morajo 
starši otrokom dati vedeti, da 
zaupajo učiteljem, učitelji pa 
morajo po drugi strani odprto 
sprejeti učence ter jim poka-
zati, da jih cenijo in verjame-
jo v njihov uspeh.

Ne glede na to pa bo kljub 
temu zagotovo prišel tudi 
kakšen dan, ko jim bo odveč 
narediti domačo nalogo ali se 
pripravljati na ne vem katero 
že kontrolno nalogo v tistem 
tednu. Zato tudi dnevi med 
šolskim letom ne smejo biti 
do zadnje minute napolnjeni 
z dejavnostmi, tako šolskimi 
kot obšolskimi. Tako kot med 
počitnicami si morajo tudi v 
času pouka otroci vzeti čas za 
sprostitev, družino in prijate-
lje. Le tako jim bodo na šolska 
leta ostali lepi spomini.

Nazaj v šolo

KOMENTAR
Mateja Rant

Mateja Rant

Bled – V okviru 14. blej-
skega strateškega foruma 
bodo v ponedeljek in torek 
na Bledu znova gostili šte-
vilne visoke domače in tuje 
predstavnike iz sveta poli-
tike, gospodarstva, medna-
rodnih organizacij in aka-
demskega sveta.

Forum, ki ga pripravljata 
ministrstvo za zunanje zade-
ve in Center za evropsko pri-
hodnost, bo letos potekal pod 
naslovom Viri (ne)stabilnosti 
ter bo namenjen razpravi o 
vlogi virov v povezavi z mirom 
in varnostjo, trajnostnim ra-
zvojem in gospodarskim na-
predkom. Na osrednjem, po-
litično-varnostnem forumu 

bodo v ospredju razprav 
teme, kot so zagotavljanje 
učinkovitega multilateraliz-
ma in evroatlantska varnost, 
razmere na področju člove-
kovih pravic in pravic žensk, 
protekcionizem do davčnih 
virov v globaliziranem svetu 
in krožno gospodarstvo.

Zaradi varovanih kolon s 
policijskim spremstvom oba 

dneva strateškega foruma na 
Policijski upravi Kranj priča-
kujejo občasno povečan pro-
met, in sicer v ponedeljek na 
relaciji Letališče Jožeta Puč-
nika–Bled in v torek v obra-
tni smeri. Udeležence v pro-
metu pozivajo, naj upošteva-
jo navodila policistov ter sve-
tlobne in zvočne opozorilne 
znake vozil iz spremstva.

V ospredje postavili trajnostni razvoj
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Cveto Zaplotnik

Gorje – Po oceni Zavoda 
za gozdove Slovenije se na 
Zgornjem Gorenjskem za-
držujejo štirje ali pet medve-
dov, ki letos vse do začetka 
avgusta niso povzročali ško-
de niti sejali strahu med pre-
bivalstvom. Zgodba o med-
vedu, ki ga je v torek proti 
večeru uplenil izkušeni lo-
vec Miha Marolt iz Javnega 
zavoda Triglavski narodni 
park (TNP), ki sicer upravlja 
lovišče s posebnim name-
nom Triglav Bled, se je na-
mreč začela v prvih avgusto-
vskih dneh, ko se je približno 
160 kilogramov težek in pet 
let star medved samec poja-
vil na območju gorjanske ob-
čine. Domačini so ga potlej 
večkrat opazili, tudi kako je 
podnevi prečkal cesto, ne-
kateri so ga menda celo fo-
tografirali in o njem posneli 
filmček. Postajal je vse bolj 
»domač«, zadnje tri tedne 
se je zadrževal na širšem ob-
močju občine. Ponoči je za-
čel redno prihajati v bliži-
no naselij, kjer je povzročal 
škodo na koruznih njivah in 

trgal silažne bale, v Spodnjih 
Gorjah je poškodoval čebel-
njak. Zadrževal se je tudi 
neposredno ob šolskih po-
teh, ob vrtni uti vrtca v Gor-
jah ter tik ob hišah v naseljih 
Spodnje Gorje in Višelnica. 

Medved »izpolnil« 
pogoje za odstrel

V blejski območni enoti 
Zavoda za gozdove Slove-
nije so ocenili, da so zara-
di ponavljanja škodnih do-
godkov, zadrževanja v bli-
žini naselij, kar predstavlja 
tveganje za zdravje in var-
nost ljudi, po zakonu o in-
terventnem odvzemu rjave-
ga medveda in volka iz na-
rave izpolnjeni pogoji za 
izredni odstrel problema-
tičnega medveda. O tem 
so tudi obvestili Javni za-
vod TNP kot upravljavca lo-
višča, kasneje so območje, 
kjer je bilo dovoljeno loviti 
medveda, na podlagi ustne 
odločbe agencije za okolje 
razširili še na območje lo-
višča Lovske družine Bled. 
Oba upravljavca lovišč sta 
takoj začela lov na medve-
da, v torek nekaj pred osmo 

zvečer so ga uplenili le par 
sto metrov proč od prvih hiš 
na Spodnjih Lazah.

Kot so v skupni izjavi za 
javnost zapisali Zavod za 
gozdove Slovenije – Ob-
močna enota Bled, Javni 
zavod Triglavski narodni 
park in Občina Gorje, je po 

določbah interventnega za-
kona v prehodnem območju 
pojavljanja rjavega medve-
da, kamor spada tudi obmo-
čje občine Gorje, možno za-
radi ponavljanja škodnih do-
godkov upleniti dva medve-
da, izredni ukrepi pa so do-
pustni tudi na zavarovanem 

območju, še zlasti v prime-
ru, če medved ogroža zdrav-
je in varnost ljudi. 

V parku od pet do deset 
medvedov in pet volkov  

Iz zavoda Triglavski naro-
dni park so prav na dan uple-
nitve medveda sporočili, da 
se na območju parka zadr-
žuje od pet do deset rjavih 

medvedov, nekateri med nji-
mi prebivajo v parku stalno, 
drugi le občasno ali ga zgolj 
prečkajo. Ker medved dnev-
no lahko prehodi tudi po ne-
kaj deset kilometrov, je več-
ja tudi možnost, da se z njim 
srečajo obiskovalci in prebi-
valci parka. V zavodu jim pri-
poročajo, da se seznanijo z 
njegovimi življenjskimi na-
vadami in da temu tudi pri-
lagodijo svoje obnašanje – 
hodijo po označenih poteh, 

v okolici domov ne pušča-
jo hrane za medvede (smeti, 
klavniških odpadkov, tropin, 
komposta), imajo zunaj na-
selij pse na povodcu ...

Letos se je na območju 
parka pojavil tudi volk. Prvi 
izsledki analiz genetskih 
vzorcev, ki so jih naravo-
varstveni nadzorniki zbrali 
letos pozimi, potrjujejo pri-

sotnost petih volkov v parku 
– štirih samcev in ene sami-
ce, strokovnjaki Biotehniške 
fakultete v Ljubljani pa bodo 
v prihodnjih mesecih prip-
ravili tudi podrobnejše ana-
lize glede njihovega izvora, 
pojavljanja v preteklih letih 
in rodovnika. V zavodu TNP 
obveščajo obiskovalce, da se 
volk človeka boji in se mu iz-
ogiba. V Sloveniji doslej niso 
zabeležili primera napada 
volka na človeka.

Uplenili problematičnega medveda
V torek zvečer so v bližini Spodnjih Laz v občini Gorje uplenili medveda, ki se je v zadnjih treh tednih zadrževal na širšem območju občine, povzročal škodo 
in sejal strah med ljudmi.

Medved, ki so ga v torek zvečer uplenili v bližini Spodnjih Laz

Na Zgornjem Gorenjskem, kjer se po oceni Zavoda 
za gozdove zadržujejo najmanj trije volkovi, so letos 
doslej beležili štiri napade volkov na pašne živali, 
zadnjega pred približno dvema tednoma na planini 
Tosc, kjer je pokončal najmanj osemnajst ovc.

Urša Peternel

Breznica – Na Breznici de-
luje edino čebelarsko dru-
štvo na svetu, ki nosi ime 
utemeljitelja sodobnega 
čebelarstva Antona Janše. 
Janšev rojstni dan 20. maj 
je tudi svetovni dan čebel. 
»Nositi ime Antona Janše 
je posebej privilegij in obve-
za,« pravi Matjaž Pogačnik, 
predsednik društva, ki letos 
obeležuje pomemben jubi-
lej, stoletnico delovanja. Za-
četki segajo v leto 1919, ko 
je bila ustanovljena Čebe-
larska podružnica na Brez-
nici. Danes ima društvo šti-
rideset članov, med njimi 
so tudi tri čebelarke, pose-
bej ponosni pa so na mlajše 
čebelarje, ki nadaljujejo tra-
dicijo čebelarjenja v vaseh 
pod Stolom. 

Po Pogačnikovih bese-
dah zelo dobro sodeluje-
jo tudi z žirovniško osnov-
no šolo, kjer imajo šolski če-
belnjak in že vrsto let deluje 
čebelarski krožek, ki ga vodi 
starosta društva Stanko Noč. 
V šoli vsako leto predstavijo 
delo čebelarjev, sodelujejo 
pri medenem zajtrku ...

Sicer pa je naloga društva 
predvsem skrb za ohranja-
nje čebelarske tradicije, po-
vezovanje čebelarjev in izo-
braževanje. V zadnjem času, 
zlasti ko so letine medu slab-
še (letošnja je bila na Gorenj-
skem slaba, med je bil trd in 

ga ni bilo mogoče točiti), 
večjo pozornost namenjajo 
možnostim uporabe čebe-
ljih pridelkov, od propolisa, 
matičnega mlečka, cvetnega 
prahu do čebeljega strupa. 

Ima pa društvo še eno po-
sebnost: člani letno članarino 

lahko poravnavajo kar v 
medu. V ta namen so v dru-
štvu pripravili 250-gramske 
kozarčke z nalepkami pod 
enotnim imenom Med ČD 
Antona Janše Breznica. Vsak 
član naj bi tako vsako leto pri-
speval 18 kozarčkov medu. 
»Tako smo postali prvo dru-
štvo v Sloveniji, kjer letno čla-
narino čebelar lahko poravna 
s pridelkom svojih čebel,« je 
povedal Pogačnik.

Društvo je lani uspešno 
izpeljalo soorganizacijo pra-
znovanja prvega svetovnega 
dneva čebel, zdaj pa je pred 
njimi nova velika priredi-
tev – praznovanje stoletnice 
društva. Osrednja prireditev 
bo v soboto, ko bo na prosto-
ru Konjeniškega kluba Stol 
med Vrbo in Breznico pote-
kal Ta medeni dan v Žirov-
nici. V sklopu čebelarskega 
dela bodo potekala predava-
nja o pripravi čebeljih dru-
žin na zimovanje in o upo-
rabi čebeljega strupa, na ve-
černi slavnostni prireditvi, 
kjer bodo podelili tudi odli-
kovanja, pa pričakujejo tudi 
ministrico za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano Ale-
ksandro Pivec.

Članarino plačujejo v medu
Društvo, ki nosi ime po največjem čebelarju Antonu Janši, praznuje stoletnico. So edino društvo, 
kjer letno članarino člani lahko poravnajo kar z medom.

Predsednik ČD Antona Janše Breznica Matjaž Pogačnik je 
čebelar zadnjih šest let. Je tudi apiterapevt, v njegovem 
podjetju pa izdelujejo različne medicinske pripomočke, tudi 
naprave za vdihavanje panjskega zraka, ki jih prodajajo po 
vsem svetu, celo na Novi Zelandiji.

V društvu so posebej ponosni na dva člana: na 
Leopolda Tomana, ki je drugi najstarejši čebelar v 
državi (rojen je bil leta 1922), njihov član pa je tudi 
predsednik Čebelarske zveze Slovenije Boštjan Noč.

Zgornja Besnica – Turistično društvo Besnica v sodelovanju s 
Krajevno skupnostjo in Župnijo Besnica vabi na 28. Semanji 
dan in praznovanje krajevnega praznika, ki bo v nedeljo, 1. 
septembra, na prireditvenem prostoru pred farno cerkvijo. 
Po maši, ki bo ob 9. uri, bo slovesnost na prostem. Nastopili 
bodo Pihalna godba Stranje, Ansambel Rožnik, pevka Aja Tu-
tič Koblar, Folklorna skupina Ajda, harmonikar Robi Kozjek, 
plesna skupina Kavboj ritem in pevec Tilen Lotrič. Na prireditvi 
bodo tudi stojnice z ročnimi deli, besniški čebelarji, domači 
pekovski in mlevski izdelki. Pridejo tudi lovci LD Jošt.

V nedeljo semanji dan pri farni cerkvi v Besnici
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110 stanovanj

4 poslovne enote

203 notranjih parkirnih mest

33 zunanjih parkirnih mest

otroško igrišče ...

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

STANOVANJSKA SOSESKA  
V ŠKOFJI LOKI
  

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

Šuceva 23, 4000 KRANJ
04 201 30 20 
031 714 283  
041 390 397

dolnov@dolnov.si

www.dolnov.si

Suzana P. Kovačič

Tržič – »Dobro stoletje je 
Peko ključno zaznamoval 
razvoj Tržiča – njegovega 
gospodarstva, ljudi, a tudi 
prostora, družabnega živ-
ljenja, turizma, kulture. Na 
Peko je vezana naša identi-
teta, nanj nas vežejo števil-
ni spomini. Izbrani pred-
meti so ob predstavitvi ra-
zvojne poti Peka razstavlje-
ni na stalni razstavi Trži-
škega muzeja v Pollako-
vi kajži, več jih hranimo v 
muzejskih depojih. Nekaj 
zanimivih predmetov smo 
v svojo zbirko prejeli letos, 
kar je bil tudi eden od po-
vodov, da smo se za razsta-
vo odločili prav ob letoš-
nji Šuštarski nedelji. Poleg 
predmetov Tržiškega mu-
zeja je mogoče videti Peko-
vo obutev, ki jo hrani Bre-
da Nemc iz Podljubelja, 
in predmete tržiškega zbi-
ralca Marjana Godnjova,« 
je povedala Jana Babšek, 

direktorica Tržiškega mu-
zeja. Razstavo so odprli 
včeraj v galeriji Atrij Obči-
ne Tržič tudi kot uvod v šu-
štarski praznik, ki bo v Trži-
ču konec tega tedna. 

Peko je bil ustanovljen leta 
1903. Spominjajo se Petra 
Kozine (1876–1930), usta-
novitelja tovarne. Dragoce-
nost so razstavljeni predme-
ti Petra Kozine, kot so noč-
na omarica, postelja, jedilni 
pribor z inicialko njegove-
ga imena ... »Te predmete je 
hranil Stane Valjavec iz Ko-
vorja. Njegova stara mama 

je bila Kozinova tajnica in je 
že odkupila vse to. Zdaj so 
predmeti v lasti muzeja,« je 
pojasnil dr. Bojan Knific, ku-
stos razstave. 

Knific je preračunal, da so 
v Peku v najboljših letih iz-
delali in prodali toliko čev-
ljev, da bi, če bi jih postavi-
li drugega pred drugega po 
dolžini, Tržič povezali z Mo-
skvo, ter zaposlovali več kot 
pet tisoč ljudi. Kot je še dejal, 
predstavljajo Pekovo zlato 
dobo in prežitke, ki nas na-
njo spominjajo. V nedeljo, 1. 
septembra, bo imel ves dan 
vodene oglede po razstavi, 
na kateri predstavljajo tudi 
Šuštarsko nedeljo v poveza-
vi s Pekom. 

Sprehod po razstavi 
odkrije t. i. delavski red iz 
leta 1912, ki zapoveduje, da 
v Peku mlajših od 14. leta 
ne zaposlujejo. Da ženske 
smejo delati samo lažja dela 
in ne smejo delati ponoči. 
Če rodijo, k delu smejo šele 
štiri tedne po porodu. Še 

mnogo spominov je živih. 
Slovenski oktet so v Peko-
ve čevlje obuli leta 1975. Ti 
so jim iz Norveške posla-
li pozdrave in zapisali: »Od 
nebotičnika do koč gre glas, 
le Peko čevlji so za nas, kdor 
pa v to ne veruje, naj Peko 
čevlje si obuje!«

Najstarejša slovenska 
obutvena blagovna znamka 
je ohranila ime do danes, bla-
govno znamko Peko je lani 
kupila Alpina. »Kot kaže, 
bomo Pekovo obutev lahko 
še nosili in jo hranili v gar-
derobnih omarah, o Peko-
vi mogočnosti bo pričala 

njegova stavbna dediščina, 
ob njej se bomo preteklih 
časov lahko spominjali v Tr-
žiškem muzeju,« je še de-
jal Knific. V Tržiču čevljarji 
še vedno izdelujejo kakovo-
stno obutev. Tudi njih pred-
stavljajo na razstavi, ki bo na 
ogled do 30. septembra.

Slovo od Peka ... Peko živi
V najboljših letih tržiškega Peka so izdelali in prodali toliko čevljev, da bi, če bi jih postavili drugega pred drugega, Tržič povezali z Moskvo.  
Peko je zaznamoval razvoj Tržiča, spominjajo se ga z novo razstavo Slovo od Peka ... Peko živi.

Kustos razstave dr. Bojan Knific / Foto: Tina Dokl

 V nedeljo, 1. septembra, 
bodo v galeriji Atrij 
Občine Tržič ves 
dan vodeni ogledi po 
razstavi Slovo od Peka 
... Peko živi, na kateri 
predstavljajo tudi 
Šuštarsko nedeljo v 
povezavi s Pekom.

Maša Likosar

Spodnje Gorje – Zločin pod 
hribom Revovec se je zgo-
dil 28. avgusta leta 1941, ko 
so Nemci usmrtili pet talcev, 
ki so jih pripeljali iz zapora v 
Begunjah. Talci so bili zapr-
ti zaradi sodelovanja s parti-
zani ali zaradi sorodstvenih 
vezi z njimi. Eden izmed njih 
je bil tudi Ivan Janez Zupan, 
ki je bil prvi ujeti partizan za-
radi izdaje. »Na teh tleh se je 
zgodil strašen zločin. Dolžni 
smo ta spomin varovati zara-
di ljudi, ki so jih tu zverinsko 
pobili nacisti v imenu ideje 
o večvrednosti in posebnem 
poslanstvu enega naroda, ki 

naj bi opravičevalo teptanje 
človeškega dostojanstva in 
tudi odrekanje obstoja dru-
gih narodov,« je dejal slav-
nostni govornik spominske 
slovesnosti Milan Rejc, pred-
sednik krajevne organizacije 
Združenja borcev za vredno-
te NOB Bled. Rejc je povzel 
tudi aktualno stanje v Slove-
niji in njeno vpetost v Evrop-
sko unijo. »Tistim, ki jim 
je uspelo uvideti usmeritve 
globalnih vplivnežev, je jas-
no, da so z nasiljem povzro-
čeni valovi begunjskih mno-
žic v Evropo del sprevržene-
ga delovanja za podreditev 
državljanov Evrope. Begun-
ci so posledica imperialnih 

vojn za naftne in druge mo-
nopole v Iraku, Libiji, Siri-
ji in drugje. Zavedati se mo-
ramo, da smo tako mi, drža-
vljani držav Evrope, kot tudi 
begunci, žrtve istega agre-
sorja. Najprej je treba odpra-
viti vzroke begunskih mi-
gracij in imperialne vojne, 
ne pa vsiljevati pogajanj o 
nameščanju beguncev po 
evropskih državah. Vzroki 
vojn niso lokalni spori, am-
pak globalni interesi sprevr-
ženega in nebrzdanega kapi-
tala, ki lokalne spore netijo in 
spodbujajo.«

Zbrane je nagovoril tudi 
župan Občine Gorje Peter 
Torkar. »Vsako leto na ta dan 
si moramo vzeti čas za raz-
mislek in opomniti na tragič-
no usodo sem pripeljanih tal-
cev. Obenem si vzemimo čas 
za hvaležno misel, za misel 
na boljši jutri in naj bo spo-
ročilo naših besed drugim 
ljubezen in prijateljstvo,« je 
dejal Torkar, ki je skupaj z 
Milanom Rejcem in pred-
sednikom krajevnega odbo-
ra Združenja zveze borcev 
za vrednote NOB Gorje Bo-
risom Francem položil ve-
nec pri spomeniku. Kultur-
ni program so oblikovali Ve-
teranski pevski zbor in učen-
ci Osnovne šole Gorje.

Varovati moramo spomin
Pri spomeniku v Spodnjih Gorjah je potekala tradicionalna slovesnost ob 
spominskem dnevu Občine Gorje v počastitev spomina na poboj talcev pod 
hribom Revovca pred 87 leti.

Slavnostni govornik Milan Rejc, predsednik krajevne 
organizacije Združenja borcev za vrednote NOB Bled 
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Suzana P. Kovačič

Naklo – Koloradski hro-
šči so se pojavili predvsem 
pri sosedih njive, na kate-
ri je posajen krompir. Bral-
ka, ki je opozorila na inva-
zijo hroščev, je že uporabi-
la ekološko sredstvo za za-
tiranje, a ni nič pomagalo. 
Predvsem pa jo v primeru 
mile zime skrbi, da bo spo-
mladi hroščev še mnogo več. 
»Množičnost hroščev je po-
vezana z ugodnimi pogo-
ji za razvoj ličink, toplo in 
dokaj suho vreme je vpliva-
lo na njihov hitrejši razvoj. 
Ličinke iz enega legla zale-
ženih jajčec se izlegajo pre-
cej sočasno, zato taka inva-
zija naenkrat, se pa običajno 
v enem tednu izleganje li-
čink zaključi, tako da invazi-
je, kakršna je bila zaznana v 
Naklem, preminejo. To, kar 
se je dogajalo, ni običajen 
pojav, se pa v naravi to lahko 

zgodi, če so pogoji za razvoj 
ličink dobri,« je pojasni-
la Marija Kalan, specialist-
ka za rastlinsko pridelavo na 

Kmetijsko-gozdarskem za-
vodu Kranj. 

Če se bodo težave še poja-
vljale, je treba poiskati pot, 

od koder prihajajo, svetu-
je Kalanova: »Če se njiho-
va pot ugotovi dovolj zgodaj, 
bi lahko uporabili dovoljena 

kemična sredstva za zatira-
nje, čeprav je teh zaradi vse 
strožjih zahtev do varova-
nja okolja precej manj in so 
manj učinkovita, kot so bili 
še v preteklih letih. Zatiranje 
odraslih hroščev je v primer-
javi z zatiranjem ličink pre-
cej manj učinkovito, zato je 
zlasti na vrtovih ob hišah, v 
rastlinjakih ob hišah najbo-
lje odrasle hrošče pobrati in 
sproti odstranjevati ter spre-
mljati pojav hroščev spomla-
di, ko prihajajo iz tal. Čim 
več jih je treba pobrati pred 
odlaganjem jajčec, spomla-
di pregledovati spodnje lis-
te krompirja in preverja-
ti pojav jajčec ter spremlja-
ti izleganje ličink. Za zatira-
nje ličink manjši prideloval-
ci lahko brez potrdila o uspo-
sobljenosti za delo s fitofar-
macevtskimi sredstvi dobi-
jo naravne pripravke. Pripo-
ročam, da se ob robovih vr-
tov, ki mejijo na polja, od ko-
der taki škodljivci lahko pri-
hajajo, posadijo kamilice, ta-
getes in druga zelišča, ki že 
z vonjem vsaj deloma odga-
njajo rastlinske škodljivce.« 

Kot navaja Kalanova, je v 
bližini Gorenjske ceste nji-
va s krompirjem, kjer pa je 
pridelovalec redno izvajal 
ukrepe varstva krompirja 

z dovoljenimi sredstvi. »V 
tem primeru je kmet ob meji 
s sosednjo parcelo verjetno 
pustil robno vrsto krompir-
ja, na kateri se je lahko izleg-
lo več ličink koloradskega 
hrošča kot na ostalem delu 
njive,« je pojasnila. Kolorad-
ski hrošč je sicer vsem pri-
delovalcem krompirja dob-
ro znan škodljivec, pojavlja 
se vsako leto. Škodo povzro-
čajo predvsem ličinke, izje-
moma – ob zelo zgodnjem 
pojavu – lahko tudi odrasli 
hrošči. Objeda zelene dele 
rastlin in vpliva na manj-
ši pridelek gomoljev. Poleg 
krompirja, ki je njegov naj-
ljubši gostitelj, lahko napa-
da tudi jajčevce, paradižnik, 
papriko, tobak in nekatere 
plevele – grenkoslad, pasje 
zelišče ... »V času te invazi-
je hroščev v Naklem so bile 
omenjene vrtnine verjetno 
tudi na vrtovih ob hišah, ka-
mor je hrošč čez travnik ''ko-
rakal'' po hrano pred odho-
dom v zemljo na prezimo-
vanje. Lahko se zarije tudi v 
kompost, če je prisoten v bli-
žini vrtov, zato je pred upo-
rabo komposta spomladi 
dobro, če se ta pregleda in 
odstrani morebiti prisotne 
koloradske hrošče,« je skle-
nila Marija Kalan.

Invazija koloradskih hroščev
Bralka je opozorila na invazijo koloradskih hroščev, kakršne na vasi še ni doživela. Pojavili so se na 
Gorenjski cesti in Pokopališki poti v Naklem, hrošči lezejo po fasadah, travi, tlakovcih, spomenikih ... 

Poleg krompirja, ki je njegov najljubši gostitelj, koloradski hrošč lahko napada tudi jajčevce, 
paradižnik, papriko, tobak in nekatere plevele – grenkoslad, pasje zelišče ... / Foto: Tina Dokl

Vilma Stanovnik

Kranj – »Mestna knjižnica 
Kranj je prostor, v katerem 
besedo branje zares pišemo 
z veliko začetnico,« je ob tor-
kovem druženju v kranjski 
knjižnici povedala direktori-
ca Breda Karun ter poudarila 
veliko vloga branja, tudi bra-
nja v skupinah.

»Dobrodošli v eni najlep-
ših knjižnic v Sloveniji,« je 
obiskovalce in goste pozdra-
vil kranjski župan Matjaž 
Rakovec in dodal, da v Kra-
nju kultura in z njo poveza-
ne aktivnosti zavzemajo ča-
stno mesto. Povedal je tudi, 
da se je kranjska občina lani 
vpisala med branju prijazne 
občine. Knjižnica ima dvaj-
set tisoč članov, letno za-
beleži 430 tisoč obiskov ter 
920 tisoč izposojenih enot 
knjižničnega gradiva letno. 
Poleg tega ima organizira-
nih kar 21 bralnih skupin z 
več kot dvesto člani. Ena od 
njih se je na prireditvi tudi 
predstavila.

»Slovencev nas ne pove-
zujejo niti avtoceste niti dru-
ge naprave moderne civili-
zacije, ampak nas že petsto 
let povezujejo knjige in bra-
nje. V uteho mi je, da se ne-
guje branje in da ima knjiga 
tako izpostavljen položaj,« je 

poudaril tržaški pesnik in pi-
satelj Marko Kravos, ki je tudi 
predsednik Društva Bralna 
značka Slovenija – ZPMS.

Torkovo srečanje je na-
mreč potekalo pred začet-
kom nove akcije, poimeno-
vane Nacionalni mesec sku-
pnega branja, ki so jo po-
budniki pripravili po uspe-
hu lanske. Odločili so se na-
mreč, da to postane vsako-
letna akcija promocije bra-
nja. Letošnja se bo začela 

8. septembra, svojo podpo-
ro projektu pa je izrazil tudi 
predsednik države Borut Pa-
hor, ki je poudaril, da se je 
projekt, ki je lani začel svo-
je poslanstvo spodbujanja 
bralne kulture, izkazal za 
zelo koristnega. Nato je Li-
stino o častnem pokrovitelj-
stvu nad Nacionalnim mese-
cem skupnega branja izro-
čil Marku Kravosu in pred-
sednici Bralnega društva 
Slovenije Savini Zwitter. 

Listino o častnem pokrovi-
teljstvu je v imenu Mestne 
knjižnice Kranj prejela tudi 
direktorica Brada Karun. 

Letos bo nacionalni me-
sec skupnega branja pote-
kal od mednarodnega dneva 
pismenosti 8. septembra do 
zaključka Tedna otroka 13. 
oktobra. Z njim se letos prid-
ružujejo tudi evropski bral-
ni kampanji EURead (Evro-
pa bere), ki povezuje bralne 
aktivnosti po vsej Evropi.

Branje nas povezuje
To je ob obisku Mestne knjižnice Kranj poudaril znani zamejski pesnik in pisatelj Marko Kravos, 
predsednik države Borut Pahor pa je pobudnikom izročil Listine o častnem pokroviteljstvu nad 
Nacionalnim mesecem skupnega branja.

V kranjski knjižnici so se v torek zbrali ljubitelji branja, ki se jim je pridružil tudi predsednik 
države Borut Pahor. / Foto: Tina Dokl

Koncert

30. avgust ob 20h
Škofjeloški grad

www.pisanaloka.si
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PRESTAVLJENO V  

ŠPORTNO DVORANO  
TRATA

Železniki – Občini Železniki tudi na ponovljenem javnem raz-
pisu za prenovo savn in sanitarij v plavalnem bazenu ni uspelo 
dobiti cenovno ugodnejših ponudb izvajalcev. Obnoviti name-
ravajo sanitarije s prhami ter na novo urediti finsko, turško in 
infrardečo savno. Kot je povedal župan Anton Luznar, so prejeli 
eno ponudbo, a njena vrednost presega dvesto tisoč evrov, 
medtem ko so v proračunu za to predvideli 120 tisoč evrov. 
Župan bo na naslednji seji občinskega sveta predlagal zagoto-
vitev dodatnih sredstev. Če bodo svetniki rebalans proračuna 
potrdili, naj bi se prenove lotili v obdobju jesenskih počitnic.

O prenovi savn bodo odločali svetniki
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Iskra Mehanizmi je razvojni dobavitelj za visoko zahtevne mehatronske rešitve v avtomobilski industriji, medicini in proizvodnji 
aparatov. 

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

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

 

Za študijsko leto 2019/2020 

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

Rok za oddajo prijave je 17.9.2019.  

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

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

 

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

Maša Likosar

Cerklje – Dvodnevni pro-
gram Rokovega sejma, ki ga 
v Cerkljah pripravijo v čast 
svetega Roka, je ponudil še 
pestrejši in bogatejši pro-
gram kot pretekla leta. »Ži-
vahno in pisano sobotno do-
gajanje pred Osnovno šolo 
Davorina Jenka Cerklje, ki 
je letos zabeležilo rekordno 
število stojnic, kjer so se 
predstavili lokalni obrtni-
ki in rokodelci, je prekinilo 
hudo deževje,« je pojasnil 
direktor zavoda Tomaž To-
lar in dodal, da so zato osmi 

folklorni festival z naslovom 
Zapojem, zaukam, dekleta 
zasukam morali prestaviti v 
avlo osnovne šole. Na festi-
valu so se predstavili Godba 
Cerklje, Folklorna skupina 
(FS) KD Svoboda Mengeš, 
FS Društva upokojencev 
Brežice, FS KD Bohinj in FS 
KD Folklora Cerklje. V okvi-
ru sejma je letos prvič pote-
kalo Tekmovanje harmoni-
karjev za pokal Cerkelj, kjer 
se je v treh starostnih skupi-
nah pomerilo 22 harmoni-
karjev. Izmed vseh je tričlan-
ska komisija, ki so jo sestav-
ljali Matjaž Kokalj, Denis 

Kokalj in Jernej Hostnik, iz-
brala tri absolutne zmago-
valce. Najbolj jih je navdušil 
Matic Čebulj, na drugo mes-
to se je uvrstil Aljaž Mauko, 
na tretje pa Jan Zgonc. Načr-
tovan je bil tudi sobotni kino 
na prostem, ki je obljubljal 
ogled filma Vesna, a je bil žal 
odpovedan.

Nedelja je bila namenje-
na predvsem družinam z ot-
roki. Obiskovalce je zabava-
la skupina Čuki, za najmlaj-
še so s pomočjo dramske 
skupine Pod stražo in KUD 
Pod lipo Adergas pripravi-
li delavnice in starodavne 

igre; otroci so lahko izvaja-
li prave smučarske skoke na 
Mini Planici ali pa se podali 
na lov za skritim zakladom. 
Oba dneva so bile na ogled 
razstave lokalnih društev, 

Boršnikova hiša pa je odpr-
la svoja vrata. »Želimo si, da 
bi ideja o obuditvi Rokove-
ga sejma, ki so ga pred sto-
letjem v Cerkljah pripravlja-
li ob godu sv. Roka, ki goduje 

16. avgusta, prerasla v pre-
poznavno prireditev, ki bi 
jo domačini sprejeli kot del 
tradicije domačega kraja,« je 
dejal župan Občine Cerklje 
Franc Čebulj.

Ob godu svetega Roka
Deseti Rokov sejem, ki ga organizirata Občina Cerklje in Zavod za turizem 
Cerklje, je prvič gostil Tekmovanje harmonikarjev za pokal Cerkelj. 

Folklorni festival Zapojem, zaukam, dekleta zasukam v okviru desetega jubilejnega 
Rokovega sejma v Cerkljah / Foto: Tina Dokl

Suzana P. Kovačič

Kranjska Gora – Na Turizmu 
Kranjska Gora so prepričani, 
da je Kranjsko Goro in oko-
lico okolju prijazno in naj-
lepše doživeti na dveh kole-
sih, zato so začeli vzpostav-
ljati mrežo gorskih električ-
nih koles. Njen namen je 
promoviranje in spodbuja-
nje razvoja kolesarjenja, kar 
bo prispevalo k razvoju traj-
nostne mobilnosti in spre-
membi potovalnih navad 

turistov in lokalnega prebi-
valstva. Takšna kolesa omo-
gočajo lažje raziskovanje ne-
ravninskih območij in pre-
magovanje daljših razdalj 
ter tudi gibanje osebam s fi-
zičnimi omejitvami. Mrežo 
gorskih e-koles vzpostavlja-
jo v sodelovanju s podjetjem 
Alp Adventures. Vsa kolesa 
so poimenovana z lokalni-
mi imeni, tako nosijo ime-
na dolin ali vrhov, ki obda-
jajo Kranjsko Goro, ali ime-
na junakov Kekčevih zgodb. 

Opremljena so z identifika-
cijsko številko in ves čas iz-
posoje kolesa ekipa za pod-
poro v primeru kakršnihko-
li težav nudi podporo in po-
moč. Kolesa si za zdaj lah-
ko izposodite na dveh loka-
cijah: v Kampu Špik in v sre-
dišču Kranjske Gore v iz-
posojevalnici Alp Adventu-
res. Izposoja kolesa je pre-
prosta in hitra, poteka prek 
brezplačne mobilne aplika-
cije Green4rent, v kateri si je 
mogoče izbrati višino in tip 

kolesa (moško ali žensko). 
Za uro izposoje kolesa je tre-
ba odšteti šest evrov, za ves 
dan pa 39 evrov. Prvih 15 
minut izposoje je brezplač-
nih in namenjenih preizku-
su kolesa, da uporabnik lah-
ko najde sebi primerno ve-
likost. Po končanem izletu 
morajo uporabniki kolesa 
vrniti na izhodiščno točko. 
V prihodnjem letu načrtuje-
jo širitev mreže električnih 
gorskih koles s postavitvijo 
novih izposojevalnih točk.

Vzpostavljajo mrežo 
gorskih e-koles
Novost v Kranjski Gori je izposoja gorskih 
električnih koles, izposoja je hitra in enostavna.

Gorsko električno kolo si lahko izposodite v Kampu Špik in 
v središču Kranjske Gore v izposojevalnici Alp Adventures, 
za prihodnje leto pa načrtujejo širitev izposojevalnih točk.
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ODPRTO:
pon. - pet., 8:00 - 12:30 in 14:30 - 18:00

sob., 8:00 - 12:00 

Dr. Eva Rosian, Mag. Jutta Rosian 
in Tamara Rigelnik

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

  GOVORIMO 
  SLOVENSKO

LEKARNA V BOROVLJAH Z BOGATO TRADICIJO
A-9170 Borovlje/Ferlach • Glavni trg/Hauptplatz 16

tel. 0043/4227/2225 • faks 0043/4227/2572
adler@apothekeferlach.at

NOVO: SPLETNA TRGOVINA
www.apothekeferlach.at
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Obnova se je začela že lani, 
zaradi slabo izvedenih del so 
zamenjali izvajalca, projekt 
pa se nadaljuje letos. Do za-
četka septembra naj bi bila 
zamenjana fasada, sanacija 
strehe pa naj bi bila dokonča-
na do konca leta. V Osnovni 
šoli Koroška Bela pa so med 
počitnicami zamenjali dobr-
šen del dotrajanih oken, in-
vesticija je vredna petdeset 
tisoč evrov. Del denarja so 
zbrali z dobrodelno akcijo, 
Občina Jesenice pa je v reba-
lansu proračuna zagotovila 
27 tisočakov. V Vrtcu Jeseni-
ce so v Enoti Angelce Ocepek 
na Tavčarjevi 3a uredili raz-
delilno kuhinjo in nove pro-
store za razvojni oddelek.

Priprave na gradnjo  
vrtca v Mojstrani

V kranjskogorskem vrtcu 
so med šolskimi počitnica-
mi prenovili sanitarni blok, 
investicija je stala petdeset 
tisoč evrov. V Mojstrani so 
zamenjali streho nad kuhi-
njo in nadstrešek pred glav-
nim vhodom v šolo, investi-
cija je stala 35 tisoč evrov. 
Občina Kranjska Gora je že 
pridobila dokumentacijo za 
gradnjo novega vrtca v Moj-
strani, jeseni bo objavljen 
razpis za izvajalca del, v pri-
hodnjem letu bodo začeli 
gradnjo.

V Podružnični šoli Be-
gunje, ki sodi pod okrilje 
OŠ F. S. Finžgarja Lesce, so 

med poletnimi počitnicami 
uredili novo učilnico; zaradi 
močne generacije je mora-
la namreč občina zagotoviti 
dodaten prostor za ustrezno 
izvajanje pouka. V Radovlji-
ci so uredili še eno igralnico 
za otroke iz najnižjega sta-
rostnega obdobja radovlji-
škega vrtca, in sicer v stav-
bi v središču mesta, kjer so 
prvo dodatno igralnico za 
najmlajše uredili že lani. 

V teh dneh pa se je z 
uvedbo v delo začela obno-
va OŠ Staneta Žagarja Li-
pnica. Stavbo bodo popol-
noma prenovili: zamenjali 
bodo azbestno strešno kriti-
no, objekt izolirali in obnovi-
li fasado, zamenjali stavbno 
pohištvo, dograjena bo tudi 
kotlovnica na lesno bioma-
so. Veliko telovadnico bodo 
prenovili, uredili bodo tudi 
okolico šolske stavbe in par-
kirišča. Kot je pojasnil rado-
vljiški župan Ciril Globoč-
nik, je 1,9 milijona evrov vre-
den projekt delno sofinanci-
ran z nepovratnimi sredstvi 
Kohezijskega sklada. Obno-
va lipniške šole naj bi bila 
končana v letu dni.

Nadaljujejo prenovo 
stavbe pri vrtcu

V Železnikih to poletje 
nadaljujejo prenovo starejše 
stavbe pri Vrtcu Železniki, 
ki jo je Občina kupila lani za 
potrebe njegove širitve. Po-
tem ko so lani uredili pritlič-
je in v njem pridobili igralni-
co za eno skupino otrok, so 

se letos lotili del v nadstro-
pju. V njem urejajo še eno 
igralnico za 14 otrok prvega 
starostnega obdobja, garde-
robe, sanitarije in kabinet za 
osebje. Poleg tega bodo za-
menjali stavbno pohištvo, 
ostrešje in kritino ter priz-
idali nov vhod v objekt. In-
vesticija, ki jo izvaja podjetje 
GPS Grad iz Škofljice, je vre-
dna 211 tisoč evrov. Dela naj 
bi bila končana čez približno 
mesec dni, novo igralnico pa 
naj bi odprli 7. oktobra.

Energetska obnova  
Vrtca Deteljica

V občini Naklo so izvedli 
večjo investicijo z ureditvijo 
zunanjih igralnih teras pri 
Vrtcu Jelka v Dupljah. Oce-
njena vrednost del je oko-
li 120 tisoč evrov. Z zuna-
njimi terasami so opremi-
li tri igralnice. Potrebna je 
bila ureditev izstopnih vrat 
iz obstoječih igralnic, uredi-
tev teras, nadstrešnic in za-
senčenje ter ureditev zuna-
njih igralnih površin vključ-
no z ureditvijo ograj. 

V občini Tržič je aktual-
na energetska obnova Vrtca 
Deteljica, ki obsega izolacijo 
fasade, podzidka, menjavo 
stavbnega pohištva, dodat-
no izolacijo strehe, preno-
vo električnih inštalacij, po-
sodobitev ogrevalnega siste-
ma z uporabo toplotne črpal-
ke in ostala pripadajoča dela. 
Investicija je vredna skoraj 
380 tisoč evrov (brez DDV), 
od tega bo občina pridobila 

slabih 130 tisoč evrov nepo-
vratnih sredstev. Obnova bo 
zaključena v letu 2020. V 
zaključni fazi je tudi uredi-
tev Športnega igrišča Žiga-
nja vas-Sebenje.

Obnavljajo šolo  
na Sovodnju

V šoli na Sovodnju ta čas 
poteka energetska sanaci-
ja in celovita obnova objek-
ta. Energetska sanacija vklju-
čuje prenovo fasade in oken 
ter strešne kritine, obenem 
pa še menjavo energenta, saj 
bo namesto peči na kurilno 
olje vgrajena sodobna toplo-
tna črpalka zrak voda. Izvedli 

pa bodo tudi sanacijo dotraja-
nih strojnih in elektroinštala-
cij z obnovo centralne kuhi-
nje in vseh sanitarij. Obno-
va bo po pogodbi vredna sko-
raj šeststo tisoč evrov, pri če-
mer je občina pridobila tudi 
nepovratna sredstva ministr-
stva za infrastrukturo v viši-
ni slabih 157 tisoč evrov. Dela 
bodo predvidoma končana 
do sredine prihodnjega leta.

V Žireh že težko čakajo 
na športno dvorano

V Žireh že nestrpno pri-
čakujejo dokončanje grad-
nje športne dvorane z nave-
zovalnim delom na šolo, ki 

predstavlja daleč največjo na-
ložbo v zgodovini samostoj-
ne občine, saj bodo zanjo 
odšteli dobrih osem milijo-
nov evrov. Boljših prostorov 
za vadbo naj bi se po priča-
kovanjih razveselili januarja 
prihodnje leto. Ob osrednji 
dvorani bodo uredili še manj-
šo plesno dvorano, svoj pros-
tor bodo dobili tudi plezalci. 
V dvorani so predvideli še do-
ločene vsebine, ki jih v dru-
gih primerljivih dvoranah 
nimajo, saj bo kot prva v Slo-
veniji opremljena tudi s ska-
kalno jamo. V navezovalnem 
delu na šolo pa bodo pridobi-
li še dve vrtčevski igralnici ter 
novo kuhinjo in jedilnico.

Velika vlaganja v šole, vrtce in igrišča
31. stran

Urejanje stavbe pri Vrtcu Železniki, ki jo je občina kupila za potrebe njegove širitve
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Ana Šubic

Kranj – Minuli petek so v 
Medgeneracijskem centru 
Kranj (MCK) sklenili letoš-
nje počitniške aktivnosti, na 
katerih se je to poletje zvr-
stilo blizu sto različnih ot-
rok, dnevno pa v povprečju 
22. Ob zaključku so se otro-
ci še zadnjič odpravili v Dom 
upokojencev Kranj, kjer so 
s stanovalci, ki so jih vse-
lej težko pričakovali, igra-
li družabne igre. Na zadnji 
dan jih je z obiskom v MCK 
počastil prof. dr. Ralph 
Blum, predsednik švicarske 
fundacije R. & V. Draksler 
Stiftung, ki jo je ustano-
vil pokojni dobrotnik Vin-
cenc Draksler. »Predstavili 
smo mu uspešnost projek-
ta medgeneracijskega so-
delovanja, katerega zagon 
je omogočila prav Funda-
cija Vincenca Drakslerja,« 
je razložila Mateja Šmid, 

direktorica Ljudske univer-
ze Kranj (LUK), pod okrilje 
katere sodi MCK. Otroci so 
Blumu in njegovi soprogi 
tudi zapeli. Od počitniških 

aktivnosti so se tudi le-
tos poslovili z igrami brez 
meja, sicer pa so zelo radi 
družili tudi ob raziskovanju 
kanjona Kokre, na letnem 

kopališču in ob različnih 
dejavnostih v MCK. Pri iz-
vedbi je poleg zaposlenih na 
LUK sodelovalo še 28 pro-
stovoljcev.

Na aktivnostih blizu sto otrok
Na počitniških aktivnostih v Medgeneracijskem centru Kranj se je to poletje zvrstilo blizu sto različnih 
otrok, ki so se od počitnic poslovili z Igrami brez meja.

Počitniške aktivnosti so v Medgeneracijskem centru Kranj tudi letos sklenili z Igrami  
brez meja.
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A-9020 Celovec / Klagenfurt  I  Völkermarkter Strasse 145
Telefon +43 463 322 31 0  I  www.kinzel.at

posvečeni vam        vedno prijazni      družinsko vzdušje

V naši vrhunski mehanični delavnici zaposlimo

1 avtoservisnega tehnika (1 KFZ-Techniker)
1 avtokleparja m/ž (1 KFZ-Spengler)

Od vas pričakujemo:
• zaključeno poklicno izobrazbo • večletne delovne izkušnje 
• samostojnost • izkušnje dela s tehničnimi pripomočki 
• dobro poznavanje dela z računalnikom • sposobnost delati v timu 
• vozniško dovoljenje kategorije B

Nudimo vam:
• delo za polni delovni čas – 38,5 ure/teden • prijetno delovno vzdušje 
• uvajanje v delo • mesečno plačo po kolektivni pogodbi 2.540,70 EUR
    bruto, v primeru boljše kvalifikacije tudi več

G. Ferdinand Kinzel se veseli vaše vloge v nemščini, z življenjepisom 
in fotografijo, na:  f.kinzel@kinzel.at

Povečujemo obseg delovne ekipe, zato zaposlimo

voznika tovornih vozil m/ž
(LKW-Fahrer)

Delo zajema vsakotedenski prevoz tovora iz 
Beljaka/Villacha na avstrijskem Koroškem v
Nemčijo. Plača po kolektivni pogodbi najmanj 
10,61 EUR na uro + dnevnice. V primeru boljše 

kvalifikacije nudimo višje plačilo.
Prosimo, javite se nam na:

+386 30 75 83 14
Diaplan Stahl + Holz Innenausbau GesmbH  

A-9020 Celovec / Klagenfurt
lv@diaplan.com

Mateja Rant

Žiri – Leta 1889 so v Žireh s 
sklepom takratne občine os-
novali Prostovoljno požar-
no brambo. Takrat so kupi-
li prvo brizgalno, že leto kas-
neje so se razveselili tudi no-
vega gasilskega doma. Od 
takrat društvo neprekinjeno 
deluje vse do danes, ko šte-
je 416 članov, je na petkovi 
slovesnosti ob jubileju poja-
snila predsednica PGD Žiri 
Lijana Mlinar. Ob tej prilož-
nosti pa so se spomnili tudi 
prve gasilske šole v Sloveni-
ji, ki so jo leta 1950 ustano-
vili v Žireh. »Na to smo Ži-
rovci še posebno ponosni, 
čeprav tu ni delovala dolgo, 
saj so jo zaradi velike odda-
ljenosti od Ljubljane kmalu 
preselili v Medvode,« je raz-
ložila Lijana Mlinar. Na ga-
silsko šolo bo odslej spomi-
njala tudi plošča, ki so jo v 
petek odkrili na pročelju nji-
hovega gasilskega doma.

Prva gasilska šola v Slo-
veniji je začela delovati leta 
1950 v Žireh, a so jo še pred 
zaključkom prvega teča-
ja preselili bližje Ljubljani, 
v Medvode, danes pa delu-
je na Igu. »Prvega organizi-
ranega tečaja se je udeleži-
lo 34 posameznikov,« je ob 
tem spomnil vodja Izobraže-
valnega centra za zaščito in 

reševanje RS Janko Petrovič 
in dodal, da so letos za poklic 
gasilca usposobili že 26. ge-
neracijo. Prav v Žireh so nas-
tali zametki današnjega izo-
braževalnega centra za zaš-
čito in reševanje, v sklopu 
katerega deluje tudi gasilska 
šola. Na to je opozoril tudi 
predsednik Gasilske zve-
ze Slovenije Janko Cerkve-
nik, ki je ob tem še pouda-
ril, da se strokovna usposo-
bljenost gasilcev kaže ne le 
v skrbi za varnost drugih, 
ampak tudi lastno varnost. 

Prav zato je po njegovih be-
sedah tako malo nesreč med 
gasilci. Članom PGD Žiri 
je ob jubileju čestital za nji-
hovo strokovno usposoblje-
nost, intervencijsko priprav-
ljenost in tekmovalne uspe-
he ter jim ob jubileju podelil 
zlato plaketo Gasilske zveze 
Slovenije.

Vodenje društva so lani 
zaupali Lijani Mlinar, ki je 
tako postala prva predsedni-
ca društva v njegovi 130-letni 
zgodovini. V njihovem dru-
štvu namreč ne velja splošno 

prepričanje, da so gasilci 
predvsem moški, je poudari-
la. »Že vrsto let imamo tudi 
operativne članice, ki se redno 
udeležujejo izobraževanj, vaj 
in intervencij.« Lani so po nje-
nih besedah opravili 17 posre-
dovanj, letos že sedem. V svo-
jih vrstah imajo tudi prve pos-
redovalce. Praznovanje jubi-
leja bodo nadaljevali v soboto 
z gasilsko parado, blagoslovili 
pa bodo tudi nov objekt za ga-
silskim domom s stolpom in 
letno kuhinjo. Sledila bo vese-
lica z ansamblom Modrijani.

Spomin na prvo gasilsko šolo
Ob 130-letnici Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Žiri so v petek pripravili slavnostno sejo, na 
kateri so se med drugim spomnili prve gasilske šole v Sloveniji, ki so jo osnovali v Žireh. Nanjo odslej 
opozarja tudi spominska plošča, ki so jo odkrili na pročelju gasilskega doma v Starih Žireh.

Na pročelju gasilskega doma sta Lijana Mlinar in Janko Cerkvenik odkrila ploščo v spomin 
na prvo gasilsko šolo v Sloveniji.

Jasna Paladin

Kamnik – Ko sta Knjižnica 
Franceta Balantiča Kamnik in 
Društvo svetega Jakoba pred 
leti pripravila prvi pripovedo-
valski večer z naslovom Kam-
niške zgodbe, so stare pripo-
vedi, umetnost pripovedova-
nja in narečni jezik na poslu-
šalce večinoma predajali pri-
povedovalci iz drugih krajev 
Slovenije, a v zadnjih letih 
je pripovedovanje zgodb na 
Kamniškem – predvsem po 
zaslugi Križnikovega festiva-
la pravljic – postalo tako pri-
ljubljeno, da so letos na veče-
ru sodelovali že sami Kamni-
čani. »Z veseljem in pono-
som lahko povem, da imamo 
v Kamniku že pravo pripove-
dovalsko gibanje. Poiskali, 
uredili in izdali smo kar nekaj 
knjig s kamniškimi pravljica-
mi in pripovedkami, zdaj pa 
je tudi čedalje več Kamniča-
nov, ki to nesnovno dedišči-
no ne le ohranjajo, ampak 

tudi oživljajo in jo s svojo in-
terpretacijo prilagajajo sodob-
nemu načinu življenja in so-
dobnim potrebam,« je pos-
lušalce nagovorila direktori-
ca Knjižnice Franceta Balan-
tiča Kamnik Breda Podbre-
žnik Vukmir – tudi sama pri-
povedovalka. Na odru so se 

ji pridružili še Ljuba Lajmiš 
iz Zgornjega Tuhinja, Jožica 
Hribar iz Ljubljane, Anže Sla-
na iz Tunjic, Matic Maček iz 
Kamnika, Nataša Pivec iz Sel 
ter pripovedovalski duo Vro-
ča župa, ki ga sestavljata Go-
ran Završnik in Rok Kosec. 
Kot pravijo organizatorji, je 

pripovedovalski večer Kam-
niške zgodbe namenjen 
ohranjanju zgodb iz naše 
okolice in umetnosti pripo-
vedovanja, zato bodo nare-
čni jezik, umetniško pou-
stvarjanje in nesnovno dedi-
ščino naših prednikov pod-
pirali tudi v prihodnje.

V Kamniku so zgodbe doma
Na vrtu Frančiškanskega samostana v Kamniku so v petek znova pripravili pripovedovalski večer  
s kamniškimi zgodbami.

Pripovedovalski večer je bil tudi letos zelo dobro obiskan.

Soriška planina – Ob koncu poletne in pašne sezone na Sori-
ški planini znova pripravljajo dvodnevno prireditev Majerski 
smenj in kontrabant. Jutri, v soboto, ob 13. uri se obeta tek-
movanje v kmečkih igrah, ob 16.30 bodo obiskovalci lahko 
prisluhnili zasedbi King Foo in ob 19.30 še skupini Duble 
Truble. V nedeljo opoldne bodo odprli planinsko tržnico in 
predstavili stare obrti, lokalne ustvarjalce, turistična društva 
... Ogledati si bo možno tudi prikaz izdelave sira v potujoči 
sirarni Turistične kmetije Gartner, nastop folklorne skupine 
in KUD Triglav Srednja vas v Bohinju ter vragolije skupine 
Čupakabra. Po 15. uri bodo sledila veselica z ansamblom Igor 
in zlati zvoki. Oba dneva bosta za kulinarično ponudbo skrbela 
kuharska mojstra Jože Godec in Primož Pintar. Po 9. uri bodo 
možne panoramske vožnje s sedežnico Lajnar, v nedeljo ob 
tej uri pa tudi voden pohod po rapalski meji.

Majerski smenj in kontrabant

Spodnja Senica – KUD Fran Saleški Finžgar Senica organizira 
peto Dirko z garami za veliko nagrado Senice. Letos ponov-
no obujajo tudi nekoč tradicionalno srečanje harmonikarjev 
Vesela harmonika. Obe prireditvi bosta jutri, 31. avgusta, z 
začetkom ob 16. uri na Spodnji Senici v medvoški občini. Izme-
njaje bosta potekali vse do 19. ure. Po zaključku in razglasitvi 
rezultatov bo še veselica z ansamblom Vrhovi.

Dirka z garami in Vesela harmonika

Kamna Gorica – Z dvodnevno Malo šolo slikanja za otroke 
in predstavitvijo pisem misijonarja Mareka Antona Kappusa 
v Mežnariji se danes v Kamni Gorici začenjajo tradicional-
ni Langusovi dnevi. Nadaljevali se bodo jutri, v soboto, ko 
se bodo tam zbrali slikarji iz različnih krajev Slovenije, ki 
bodo na platna skušali ujeti slikovito vas, v Mežnariji pa 
bodo pripravili predstavitev knjige z naslovom Z biciklom 
čez reko. Delo je bilo letos prevedeno v slovenski jezik, nje-
gova avtorica pa je Ana Cecilia Prenz Kopušar, ki sicer živi 
razpeta med Kamno Gorico, Trstom in Argentino. Najbolj 
pestro bo v Kamni Gorici med 6. in 8. septembrom, ko bodo 
v petek najprej odprli slikarsko razstavo in organizirali med-
društveno vajo gasilskih društev iz Lipniške doline, dan za 
tem, v soboto, pa pripravili brezplačne ustvarjalne delavnice 
za otroke in mladino, organizirali Langusov tek ter večerno 
druženje na športnem igrišču. Nedeljski kulturni večer bodo 
tokrat posvetili pisateljici iz sosednje vasi Poloni Škrinjar, 
ki jo bosta predstavila Alenka Bole Vrabec in s kratko igro 
Kje je moj sin tudi Kulturno umetniško društvo Linhartov 
oder. Letošnje Langusove dneve bodo sklenili s koncertom 
Mešanega pevskega zbora Lipnica in prijateljev v soboto, 
14. septembra.

Začenjajo se letošnji Langusovi dnevi
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Igor Kavčič

Škofja Loka – Natanko osem-
deset jih ima. Loški muzej je 
bil po Ljubljani, Mariboru, 
Celju in Ptuju peti muzej na 
Slovenskem in prvi na Go-
renjskem. Odprli so ga v me-
stni hiši na Mestnem trgu.

»Na dan odprtja muzeja, v 
nedeljo, 27. avgusta 1939, ob 
9. uri zjutraj je predsednik 
društva Pavle Blaznik na 
hodniku pred vrati že spre-
jemal predstavnike bano-
vine, župana, občinske od-
bornike, ljubljanske muze-
alce in ostale povabljence, 
France Planina pa je še tekel 
čez prostore in v žep svojega 
smokinga pobiral papirčke 
s tal zbirk,« je iz spominov 
na ta dan, ki jih je pred tride-
setimi leti, torej ob petdese-
tletnici muzeja, zapisal član 
profesorskega ceha France 
Planina, v nagovoru na slo-
vesnosti pred polnim avdi-
torijem na Loškem gradu 
povzela direktorica Loškega 
muzeja Saša Nabergoj. Prav 
on je tri leta prej tudi dal ura-
dno pobudo za ustanovitev 
muzeja. 

Da je bil lep tisti avgusto-
vski dan poznega poletja – 
v značilni vročici, ki sprem-
lja odprtje sleherne tako ve-
like in pomembne stvari, kot 
je Loški muzej, o tem dne-
vu dodaja župan Škofje Loke 
Tine Radinja: »Dr. Pavle 
Blaznik je v slavnostnem na-
govoru, s katerim je odpiral 
muzej, dejal, da je muzej v 
življenje priklicala ljubezen 
do rodne grude. Poudaril je 
trojno poslanstvo muzeja: 
reševati zgodovinske pred-
mete, pomagati, da bodo 
ljudje v njem doživljali našo 
bogato preteklost, in krepiti 
v narodu samozavest.«

Glede na to, da obeh go-
vornikov, upal bi si trditi, da 
najbrž tudi vseh tokrat priso-
tnih pred osemdesetimi leti 
ni bilo zraven, se bomo stri-
njali, da bi bilo obujanje ta-
kratnih dogodkov kratkega 
daha, če nekdo v preteklosti 
spominov ne bi zapisal in se 
ti ne bi ohranili v knjižnici, 
arhivu ali muzeju. Nabergo-
jeva je tako z zanimivimi po-
datki in mislimi v kratkem 
orisu muzejsko preteklost 
povezala s sedanjostjo in pri-
hodnostjo Loškega muzeja. 

Od prostorov na starem 
rotovžu, ki so bili menda 
pred tem namenjeni trez-
njenju, in prvih nekaj nad 
devetsto predmetov, ki so 
predstavljali prve zbirke, je 
muzej previharil tako slabe 
kot dobre čase, se po drugi 
svetovni vojni preselil v Pu-
štalski grad, po 12 letih pa 
leta 1959 dobil svoje mesto 

na Loškem gradu, kjer je še 
danes. »Vedno je tako, da so 
za pripoved najbolj vznemir-
ljivi začetki, čeprav je ravno 
''dolgočasno'' maratonsko 
delo kustosov, direktorjev, 
strokovnih sodelavcev in še 
mnogih drugih, veliko vas je 
tudi med nami, zaslužno za 
to, da je muzej ne le še ved-
no z nami, pač pa je skozi de-
setletja ostal dejaven in aktu-
alen, vpet v sodobno dogaja-
nje,« je direktorica še nago-
vorila prisotne. Število pred-
metov in zbirk se je večalo, 
tako da danes muzej hrani 
malo manj kot 26 tisoč pred-
metov, stalno ima postavlje-
nih devet zbirk na Loškem 
gradu, tri na visoški domači-
ji in eno v Dražgošah. Veli-
ko zbirk pa še čaka na nove 
možnosti razstavljanja.

Muzej je ponos lokalne 
skupnosti

»Muzejske zbirke so ma-
terializirana substanca (lo-
kalne) skupnosti – kolikor 
se ta pusti ujeti. Prikazuje-
jo tisto, kar imamo poseb-
nega, dragocenega, na kar 
smo ponosni in kar želimo 
v vseh časih pokazati mestu 
in svetu,« je povedal župan 
Radinja, zato občina muzeju 
vselej stoji ob strani. Lani so 
prenovili streho in ostrešje 
Loškega gradu, skoraj hkrati 
so po zaključenem restavri-
ranju stenskih in stropnih 
poslikav ter vnovični posta-
vitvi dražgoških oltarjev za 
obiskovalce ponovno odpr-
li grajsko kapelo … Načrti in 
obnove pa se še snujejo in 
uresničujejo iz leta v leto. 

V nadaljevanju so v imenu 
Loškega muzeja ob osemde-
setletnici podelili devet spo-
minskih priznanj društvom, 
institucijam, sodelavcem in 
posameznikom za sodelova-
nje in njihov doprinos k de-
lovanju in promociji muze-
ja v preteklih letih. Prejeli so 

jih Muzejsko društvo za vse 
delo, vloženo v nastanek in 
rast Loškega muzeja, Zgo-
dovinski arhiv Ljubljana, 
enota v Škofji Loki, za dol-
goletno sodelovanje in stro-
kovno podporo pri razisko-
vanju, Združenje umetni-
kov Škofja Loka za dolgole-
tno kreativno sodelovanje 
in Odbor za muzej športa v 

Škofji Loki za sodelovanje 
pri pripravi muzejske zbirke 
Šport na Loškem. V Loškem 
muzeju so priznanja prejeli 
trije sodelavci kustosi: Mira 
Kalan za štiridesetletno delo 
v pedagoški službi Loškega 
muzeja, Mojca Šifrer Bu-
lovec za strokovno delo pri 
pripravi nominacije enote 
Klekljanje čipk v Sloveniji za 
vpis na Unescov reprezenta-
tivni seznam nesnovne kul-
turne dediščine človeštva in 
Jože Štukl za strokovno delo 
pri pripravi nominacije eno-
te Škofjeloški pasijon za vpis 
na Unescov reprezentativni 
seznam nesnovne kultur-
ne dediščine človeštva. Spo-
minski zahvali sva prejela 
tudi Meri Bozovičar za srčno 
prostovoljno delo v Loškem 
muzeju in pod ta članek pod-
pisani Igor Kavčič za odlično 
novinarsko delo.

Rojstnodnevna zabava 
se je nadaljevala v vedrem 
vzdušju ob džezovskih vibra-
cijah skupine Moon Time 
Quatet, v muzejskem tednu 
pa do naslednjega torka lo-
ški muzealci z gosti priprav-
ljajo še različne dogodke, na 
katerih na vseh muzejskih 

lokacijah predstavljajo svo-
je delo: zvrstila se bodo jav-
na vodstva, delavnice, preda-
vanja in še marsikaj. Tako bo 
danes, v petek, ob 17. uri jav-
no vodstvo po etnološki zbir-
ki, jutri, v soboto, bodo po-
daljšali odpiralni čas muzeja 
do 21. ure. Ob 10. uri bo vode-
nje po razstavi 40 let Združe-
nja umetnikov Škofja Loka: 
umetniki na svojem v Gale-
riji Ivana Groharja, ob 11. uri 
sledi vodenje po Miheliče-
vi izbirki in razstavi Zbirka v 
nastajanju v Kašči, ob 16. uri 
pa se bo vodstvo po razstavi 
Lubnik – gora velikanov na-
daljevalo z delavnico stripa z 
Leo Vučko in Damirjem Gr-
banovićem. V nedeljo ob 10. 
uri vas bodo gostili na Viso-
kem pri Poljanah, kjer bo po-
tekalo vodenje po zbirki Viso-
ška domačija pripoveduje, v 
ponedeljek, ob 19. uri pa bo 
pripovedke za odrasle v Ško-
parjevi hiši predstavljala Ana 
Duša. Muzejski teden se bo 
zaključil v torek, ko bo prav 
tako podaljšan odpiralni čas 
do 21. ure, v programu pa sta 
še dve vodenji, in sicer ob 17. 
uri po umetnostnozgodo-
vinski zbirki, ob 18. uri pa po 
razstavi 80 let Loškega mu-
zeja Škofja Loka.

K uspešnemu delova-
nju danes veliko pripomo-
re odlična muzejska ekipa 
sodelavcev. V maniri stalne 
muzejske postavitve Šport 
na Loškem, ki je na Loškem 
gradu svoje mesto dobila de-
cembra 2017, v njej je med 
drugim predstavljenih tudi 
nekaj škofjeloških olimpij-
cev, bi za ekipo sodelavcev 
Loškega muzeja lahko deja-
li, da je ta že zdavnaj izpolni-
la vse »predpisane norme« 
za udeležbo na vsakih nas-
lednjih olimpijskih igrah. 
Vsak izmed sodelavcev sicer 
nastopa v drugi disciplini, a 
vsi skupaj pod eno zastavo – 
zastavo Loškega muzeja.

Muzej je živ kot nikoli doslej
Loški muzej je dopolnil osemdeset let, in kot se spodobi, je na rojstnodnevno zabavo povabil vse svoje 
sorodnike in prijatelje, skratka vse, ki ga imajo radi.

V Loškem muzeju so ob prazniku podelili devet spominskih zahval. / Foto: Tina Dokl

Loški muzej danes hrani 
malo manj kot 26 tisoč 
predmetov in ima stalno 
postavljenih devet zbirk 
na Loškem gradu, tri na 
visoški domačiji in eno v 
Dražgošah.

Igor Kavčič

Kranj – Iz poletne ležernos-
ti bo mesto zadnji konec te-
dna pred začetkom nove-
ga šolskega leta zbudil še-
sti festival neodvisne film-
ske produkcije – Filmmixer 
#6. Geslo letošnjega festiva-
la, ki bo trajal od tega petka 
do nedelje, se glasi Združeni 
v smehu in prvinskosti, saj 
bo osrednji del programa 
posvečen komediji in film-
skim ustvarjalcem, ki v žanr 
komedije vnašajo določeno 
svežino in novosti. Kot je po-
vedal programski vodja Rok 
Artiček, se bo festival tudi le-
tos držal preverjene formu-
le, da v program vključi so-
dobno filmsko produkcijo, 
ki jo sistem kinematografov 
in televizijskih programov 
sistematično prezre, poklo-
nil pa se bo tudi drugi legen-
di slovenskega filma, ki letos 
obeležuje pomembno ok-
roglo obletnico – Boštjanu 
Hladniku. Osrednji Fokus 

bo tako na soboti, ko se bo 
odvila slovenska premiera 
odmevnega dokumentar-
nega filma Hail Satan?, ki 
je svojo svetovno premiero 
obeležil na prestižnem festi-
valu Sundance. Na festiva-
lu ga bodo začeli predvajati 
v soboto ob 20. uri na proče-
lju hiše Boštjana Hladnika. 
Dve uri pred tem bo na te-
rasi kavarne Layer živa bral-
na vaja iz filma Ko pride lev. 
Film bomo tako doživeli v 
najbolj surovi in prečiščeni 
obliki. Tam, kjer se vse zač-
ne in konča pri scenariju. 

V času festivala Filmmixer 
pa bo potekal tudi filmski ta-
bor, v okviru katerega bo de-
set posameznikov z vseh 
koncev Evrope na inovati-
ven način oživljalo filmsko 
dediščino Franceta Štigli-
ca v stop motion in drugih, 
morda nekoliko pozablje-
nih filmskih tehnikah. Pro-
jekcija njihovih del bo 7. sep-
tembra v Layerjevi hiši. Vsi 
dogodki so brezplačni.

Prihaja šesti Filmmixer

Radovljica – Turizem Radovljica in Kulturno društvo Sotočje 
danes, v petek, 30. avgusta, ob 19.30 v Baročno dvorano Ra-
dovljiške graščine vabita na koncert violinistke Maje Horvat 
in Brompton Quarteta. V programu so skladbe M. Ravela, C. 
Debussyja, J. Sibeliusa in drugih. Vstop je prost.

Maja Horvat in Brompton Quartet

Železniki – V okviru petdesetletnice Muzeja Železniki in šti-
ridesetletnice Muzejskega društva bo danes, v petek, 30. 
avgusta, ob 19. uri na muzejskem dvorišču in v galeriji pra-
znovanje obeh obletnic, ob tem pa bodo odprli tudi foto-
grafsko razstavo. V kulturnem programu se bodo predstavili 
Rožančevi fantjiči in Franc Tušek.

Muzej Železniki in Muzejsko društvo praznujeta

Škofja Loka – V nedeljo, 1. septembra, ob 5. uri zjutraj bo v 
Crngrobu dogodek Zornica v Crngrobu. Nastopili bodo Agata 
Pavlovec, Barbara Kanc, Bojan Trampuž, Franci Krevh, Janez 
Jocif, Kristina Martinc, Maja Šubic, Marjanca Jocif, Marta Moč-
nik Pirc in Una Košir. Lahko se pridružite tudi pohodnikom, ki 
bodo proti Crngrobu krenili ob 4. uri izpred Name v Škofji Loki.

Zornica v Crngrobu
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Maja Bertoncelj

Ljubljana, Rudno polje – Bia-
tlonec Klemen Bauer je mi-
nuli konec tedna na svetov-
nem letnem prvenstvu v bi-
atlonu v Minsku v Belorusi-
ji osvojil srebrno in bronas-
to medaljo. V torek so mu v 
prostorih Smučarske zveze 
Slovenije pripravili sprejem.
 

Minsk vzel kot trening, 
osvojil dve medalji

»Na to odlično organizi-
rano tekmovanje sem šel 
bolj kot ne z mislijo na kva-
liteten trening in brez večjih 
pričakovanj. Z glavnim tre-
nerjem Urošem Velepcem 
sva odhod v Minsk načrtova-
la že zelo zgodaj in tekmova-
nje vključila v program tre-
ninga. Nanj se nisem pose-
bej pripravljal. Tik pred za-
četkom prvenstva sem bil 
na skupnih pripravah v Av-
striji, ki so bile kot nekakšen 
zaključek vmesnega obdob-
ja. Bolj kot sam rezultat mi 
je bilo v Minsku pomembno 
začutiti pravi tekmovalni ob-
čutek in malo pritiska. Re-
zultat na tekmovanju je tudi 
kazalnik, da lahko rečem, da 
sem na pravi poti, da imamo 
program pravilno zastavljen 
in da si lahko obetam dobre 
rezultate tudi pozimi,« je po-
vedal Klemen Bauer, član SK 
Ihan. Ob tem je poudaril so-
delovanje s trenerjem Uro-
šem Velepcem: »Zagotovo 
je dobro, da sva znova začela 
sodelovati kot v starih dobrih 
časih, zato se bom tudi v na-
daljnjem obdobju še več pri-
ključil treningom reprezen-
tanci in bom sledil progra-
mu, ki ga bo pripravil Uroš. 
Upam, da se bom ponovno 
približal vrhu, kjer sem ne-
koč že bil. V zadnjem času 
sem se tudi že spogledoval s 

koncem kariere, a sem v do-
mačem svetovnem prven-
stvu, ki ga bo Pokljuka go-
stila leta 2021, videl izziv in 
dolžnost, da se pokažem v 
najboljši luči. To bo zagoto-
vo nekakšen vrhunec karie-
re in želel bi si, da bi meda-
lji s poletnega prvenstva pre-
tvoril še v prave zimske me-
dalje.«

Bauerjevega uspeha je bil 
vesel tudi glavni trener re-
prezentance Uroš Velepec. 
»Predvsem me je presene-
til s svojim tekom, saj je šele 
na pripravah v Avstriji začel 
opravljati hitre tekaške tre-
ninge. Zelo hitro je prišel na 
visok nivo, na prvenstvu je 
imel dvakrat najhitrejši čas 
teka, kar je za nas posebno 
zanimiv podatek. Vemo, da 
smo na pravi poti. Fantje so 
bili na treningu zelo skupaj, 
kar pomeni, da so vsi dobro 
tekaško pripravljeni. V repre-
zentanci smo bili veseli nje-
govih uspehov in smo se sku-
paj veselili.«

Reprezentanca medtem 
trenirala na Pokljuki

Medtem ko je Bauer tekmo-
val v Minsku, je reprezentanca 
trenirala na Pokljuki, kjer je bil 
tudi Jakov Fak. »Klemenov us-
peh je zelo pozitiven tako zanj 
kot za celotno reprezentanco,« 

je dejal po sobotnem dolgem 
treningu, ki ga je opravil v druž-
bi Mihe Dovžana. Sredi avgu-
sta je drugič postal očka. »Za-
enkrat nam gre vse lepo. Veči-
no stvari opravi žena. Jaz sem 
deležen družinskega življenja, 
kot sem ga lahko. Ker je doma 

vse v redu in ker sem zdrav, 
sem lahko povsem osredoto-
čen na biatlon in na priprave 
na novo sezono. Do začetka 
so še trije meseci. V tem času 
bo treba narediti še veliko, ob-
čutki pa so za enkrat dobri,« 
je dejal Fak, ki z družino živi 
v Lescah. Biatlonce v kratkem 
čaka testiranje. »V prvi vrsti 
so to bolj podatki za trenerja 
kot zame. Lahko, da pokaže-
jo vse dobro, potem pa v real-
ni situaciji, na progi, ni tako, 
kot bi si želeli. Test bo držav-
no prvenstvo v letnem biatlo-
nu na Pokljuki,« pravi. Ur tre-
ningov in število oddanih stre-
lov ne šteje, želi pa, da bi imeli v 
zimi boljši rezultat kot lani, ko 

je v skupnem seštevku svetov-
nega pokala kot najboljši Slo-
venec končal na 26. mestu. O 
konkretnih ciljih še ne želi go-
voriti: »Dokler ne bom prepri-
čan, da imamo v reprezentan-
ci vse urejeno, o ciljih ne mo-
rem govoriti. V mislih imam 

servis, kjer stvari še niso ureje-
ne. Nisem najbolj zadovoljen 
s tem. Vedno je dobro, da kot 
tekmovalec veš, da je za vse os-
talo poskrbljeno.«

Novo vodstvo in bojkot

Veliko novega je tudi v stro-
kovnem vodstvu biatlonskih 
reprezentanc. Novi predse-
dnik Zbora za biatlon je mi-
nuli petek na volilni seji zbo-
ra panoge postal Blaž Repinc 
z Laškega Rovta v bohinjski 
občini. Soglasno so ga potr-
dili navzoči predstavniki šes-
tih klubov. Novi podpredse-
dnik je mag. Aleksander Sal-
kič. Repinčev protikandidat 
Srečo Barbič s podporniki iz 
treh klubov z največjim števi-
lom reprezentantov TSK Tri-
glav, SK Ihan in SK Brdo je 
sejo bojkotiral. Omenjeni tri-
je klubi so s svojimi podporni-
ki, nekdanjim predsednikom 
SK Loška dolina, predsedni-
škima kandidatoma Srečem 
Barbičem in Janezom Vodi-
čarjem za včeraj popoldne 
sklicali novinarsko konferen-
co na temo farsa volitev Zbo-
ra za biatlon pri SZS in stanje 
v slovenskem biatlonu danes.

Bauer z medaljama, novo 
vodstvo in bojkot
V slovenskem biatlonu se je v zadnjem tednu zgodilo veliko novega. Klemen Bauer se je s svetovnega 
prvenstva v letnem biatlonu vrnil s srebrno in bronasto medaljo, kar je dobra napoved za zimsko 
sezono. V petek je bil za novega predsednika Zbora za biatlon izvoljen Blaž Repinc. Njegov 
protikandidat Srečo Barbič je s podporniki iz treh klubov volilno sejo bojkotiral.

Klemen Bauer je na svetovnem prvenstvu v letnem biatlonu 
osvojil dve medalji. / Foto: Gorazd Kavčič

Maja Bertoncelj

Kranj – Slovenska ženska od-
bojkarska reprezentanca si je 
po sredini zmagi nad Ukraji-
no s 3 : 2 (-22, 21, -18, 21, 8) 
priborila uvrstitev med naj-
boljših 16 ekip evropskega 

prvenstva ter nastop v izločil-
nih bojih.
»Tekma je bila težka, saj smo 
se borili z zelo dobro ekipo. 
Na trenutke smo trpeli, am-
pak se nismo ustavili. Posku-
šali smo igrati svojo igro, na 
koncu smo dali vse od sebe. 

V nekaterih elementih smo 
igrali bolj kvalitetno kot na 
prejšnjih tekmah. Dekleta so 
dobro igrala in tega sem zelo 
vesel. Zagotovo bomo odi-
grali še eno tekmo, kar je lep  
uspeh,« je po slavju nad 
Ukrajino povedal Alessandro 

Chi appini, selektor Sloveni-
je. Včeraj so imele slovenske 
odbojkarice prost dan, danes 
pa bodo odpotovale v Bra-
tislavo ali Budimpešto, kjer 
bodo igrale obračun osmine 
finala proti prvouvrščeni re-
prezentanci skupine D.

Odbojkarice med šestnajsterico
Slovenske odbojkarice na evropskem prvenstvu do zgodovinskega dosežka

Klemen Bauer: »Medalji sta tudi kazalnik, da lahko 
rečem, da sem na pravi poti, da imamo program 
pravilno zastavljen in da si lahko obetam dobre 
rezultate tudi pozimi.«

Jože Marinček

Kranj – Pred nogometaši v 
prvi slovenski nogometni 
ligi so tekme osmega kroga, 
po katerih bo sledil premor. 
Že danes bodo na nogome-
tno igrišče stopili nogome-
taši Brava in kranjskega Tri-
glava. Tekma v Parku Šiška 
se bo začela ob 17. uri, Go-
renjci bodo skušali prekini-
ti niz porazov. Domžalčani 
bodo igrali v nedeljo doma z 
Mariborom. Začetek tekme 
bo ob 20.10. 

Tekme šestega kroga bodo 
odigrali nogometaši v dru-
gi slovenski nogometni ligi. 
Roltek Dob bo v soboto ob 
17. uri na domačem igrišču 
na Dobu gostil Nafto 1903 
iz Lendave, Kalcer Radomlje 
kot vodilno moštvo na lestvi-
ci pa bo v nedeljo ob 15. uri na 
domačem igrišču začel tek-
mo s Koroško Dravogradom. 

V tretji slovenski nogome-
tni ligi – zahod ima Gorenj-
ska štiri predstavnike, konec 
tedna pa bodo odigrali tek-
me tretjega kroga. Jutri ob 
17. uri se bodo v Stražišču pri 
Kranju pomerili nogometa-
ši Save Kranj in Elte Izola, ob 
isti uri pa v Žireh še Žiri in 
Brinje Grosuplje. Ob 19. uri 
bosta tekmo v Šenčurju zače-
la Tinex Šenčur in Kočevje, v 
nedeljo ob 17. uri pa bo še tek-
ma med nogometaši Adrie in 
Bleda Hirterja.

Tekme v tekmovalni sezo-
ni 2019/2020 jutri začenja-
jo tudi nogometaši v gorenj-
ski nogometni ligi. Vse tek-
me prvega kroga se bodo za-
čele ob 17. uri, pari pa so: SIJ 
Acroni Jesenice – Velesovo, 
Visoko – Bitnje dobrozasen-
ci.si, Šobec Lesce – Niko Že-
lezniki, Britof – Polet, Zari-
ca Kranj – Škofja Loka in Bo-
hinj – Preddvor. 

V Domžale prihaja Maribor
Nogometaši Triglava na gostovanje v Šiško

Jože Marinček

Kranj – Konec tedna se bo 
začela balinarska tekmoval-
na sezona 2019/2020. 

Tekme prvega kroga bodo 
danes z začetkom ob 18. uri 
odigrali v drugi državni ligi 
vzhod in zahod. V drugi ba-
linarski ligi – vzhod sodelu-
je šest ekip iz Gorenjskega: 
Jesenice, Rogovila, Bistrica 
pri Tržiču, Tržič AC Žepič, 
Mengeš Rakoll in Trata mla-
di. V prvem krogu se bodo 
pomerili: Sodražica – Jese-
nice, Budničar – Rogovila, 
Bistrica pri Tržiču – Tržič 
AC Žepič, Rogaška Crystal 
– Mengeš Rakoll in Trata 

mladi – Zarja. Jutri bodo 
tekmovanje začele tudi čla-
nice. V prvi državni ligi na-
stopata dve gorenjski ekipi: 
Bistrica pri Tržiču in Milje. 
Slednje bodo gostile Agro-
chem Hrast, Tržičanke pa 
Pivko ORO MET. Tekmi se 
bosta začeli ob 10. uri.

Jutri popoldan (začetek 
ob 16. uri) pa bodo tekme 
prvega kroga še v prvi dr-
žavni balinarski ligi, v kate-
ri nastopajo tri ekipe z Go-
renjskega: Čirče VAN DEN, 
Center Kranj in Planina 
Kranj. Pari: Premogovnik 
Velenje – Čirče VAN DEN, 
Sloga – Center Kranj, Plani-
na Kranj – Logatec.

Začetek balinarske sezone
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Cveto Zaplotnik

Gornja Radgona – Zadru-
žna zveza Slovenije je v sre-
do, ko je bil na kmetijsko-ži-
vilskem sejmu Agra v Gor-
nji Radgoni tradicionalni 
dan zadružnikov, podelila 
zadružna priznanja zasluž-
nim kmetom zadružnikom, 
zadružnim delavcem, orga-
nizacijam, s katerimi zadru-
žna zveza oziroma njene čla-
nice uspešno sodelujejo, ter 
zadrugam, ki praznujejo ok-
roglo obletnico delovanja. 
Letos je podelila pet priznanj 
za trajen prispevek k razvoju 
zadružništva, trinajst letnih 
priznanj in sedem priznanj 
zadrugam ob njihovem ju-
bileju. Z Gorenjskega so le-
tos trije nagrajenci: Zdravko 
Bogataj in Janez Kožuh iz 
KGZ Škofja Loka sta prejela 
letno priznanje za prispevek 
k razvoju zadružništva, ško-
fjeloška kmetijsko-gozdar-
ska zadruga pa priznanje ob 
120-letnici delovanja.

Nekdanji skakalec 
uspešno kmetuje

Zdravko Bogataj z Buko-
vice je prejel priznanje na 
predlog škofjeloške zadru-
ge, v kateri je bil najprej 
član zadružnih odborov in 
kasneje dva mandata pred-
sednik zadruge. V njego-
vem mandatu se je zadru-
ga začela povezovati z dru-
gimi zadrugami in uvaja-
ti enotne poslovne pogoje 
za vse kmete, Loške mes-
nine pa so postale največ-
je zadružno podjetje, ki je 
dejavnost klanja razširilo 
s ponudbo lokalne govedi-
ne. Z družino živi na kme-
tiji, ki obsega 53 hektarjev 
zemljišč. V mladih letih je 
bil kot smučarski skakalec 

član jugoslovanske repre-
zentance, še vedno pa je uči-
telj smučanja in plavanja ter 
velik ljubitelj košarke.

Usmerili so se še  
v izletniško dejavnost 

Janez Kožuh s Svetega 
Florijana nad Škofjo Loko je 
prejel priznanje na predlog 
škofjeloške zadruge, v ka-
teri je deloval tako v uprav-
nem kot v nadzornem odbo-
ru, tega je tudi dva manda-
ta vodil. Skupaj z družino 
kmetuje na gorsko višinski 
kmetiji, ki obsega 54 hek-
tarjev zemljišč, od tega šti-
rideset hektarjev predsta-
vlja gozd in dva hektarja vi-
sokodebelni travniški sa-
dovnjak. Na kmetiji redijo 
trideset goved, kokoši nes-
nice, par oslov in tudi nekaj 
prašičev. V okviru dopol-
nilne dejavnosti se ukvar-
jajo tudi s predelavo mleka 
in sadja, letos so se usmeri-
li še v izletniško-turistično 

dejavnost, kjer gostom po-
nujajo prostor in domačo 
hrano za različna prazno-
vanja. Janez je tudi pred-
sednik krajevne skupnos-
ti Zminec in član Čebelar-
skega društva Škofja Loka, 
v prostem času pa rad s pri-
jatelji igra nogomet.

Veliko vlagajo  
v posodobitev 

Kmetijsko-gozdarska za-
druga Škofja Loka - njen 
direktor je Mitja Vodnjov 
- letos praznuje 120-letni-
co obstoja in delovanja. Iz 
skromnih začetkov – iz Mle-
karske zadruge Škofja Loka, 

ki je imela enajst članov – se 
je razvila v zadrugo, ki da-
nes skupaj s podjetjem Lo-
ške mesnine zaposluje 250 
ljudi ter ima okrog petsto 
članov in 14 enot. Zadruga 
se ukvarja z odkupom kme-
tijskih pridelkov in lesa ter s 
trgovsko dejavnostjo, v nje-
nem okviru pa deluje tudi 
najstarejša slovenska mle-
karna – Loška mlekarna, ki 
se je usmerila tudi v izdela-
vo ekoloških izdelkov. Za-
druga zadnja leta veliko vla-
ga v obnovo in posodobi-
tev trgovin in proizvodnih 
obratov ter v prepoznavnost 
blagovnih znamk.  

Priznanja zadružnikom
Letos so z Gorenjskega priznanja Zadružne zveze Slovenije prejeli Zdravko Bogataj z Bukovice, Janez 
Kožuh s Svetega Florijana nad Škofjo Loko in Kmetijsko-gozdarska zadruga (KGZ) Škofja Loka.

Mitja Vodnjov, direktor KGZ Škofja Loka, Janez Kožuh in Zdravko Bogataj

Podelitve priznanj Zadružne zveze Slovenije se je 
udeležila tudi ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano Aleksandra Pivec, ki je ob tem poudarila, da 
so zadruge temelj domače pridelave in predelave in s 
tem tudi kratkih prehranskih verig. Potrošnik vse bolj 
išče kakovost in svežino pridelkov in izdelkov, prav 
zadruge pa mu to lahko zagotavljajo. 

Cveto Zaplotnik

Kranj – Ministrstvo za kme-
tijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano je prejšnji petek obja-
vilo javni razpis za naložbe 
v namakalne sisteme. Raz-
pis omogoča pridobitev ne-
povratnih sredstev državne-
ga proračuna in Evropske-
ga kmetijskega sklada za ra-
zvoj podeželja v skupnem 
znesku tri milijone evrov 
za naložbe v namakalne sis-
teme, ki so namenjeni dve-
ma ali več uporabnikom. Za 

finančno podporo se lahko 
potegujejo kmetje (fizične 
osebe) pa tudi pravne ose-
be, ki so jih lastniki kmetij-
skih zemljišč pooblastili za 
gradnjo namakalnega sis-
tema. Upravičenci morajo 
pred vložitvijo vloge na jav-
ni razpis pridobiti tri ključ-
ne dokumente: vodno do-
voljenje, izvedbo predho-
dnega postopka oziroma 
presojo vplivov na okolje 
ter odločbo o uvedbi nama-
kanja. Denar, pridobljen na 
podlagi razpisa, bo možno 

porabiti predvsem za vzpo-
stavitev črpališča ter grad-
njo osnovnega in sekundar-
nega namakalnega razvoda 
pa tudi za ureditev vrtine ali 
akumulacije, ne pa za na-
makalno opremo, za kate-
ro si posamezni uporabniki 
lahko zagotovijo sofinanci-
ranje na podlagi razpisa za 
ukrep Podpora za naložbe 
v kmetijska gospodarstva. 
Vloge bo možno vlagati v 
elektronski sistem v času 
od 16. septembra do vključ-
no 15. novembra.

Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano želi 
z razpisom zmanjšati ob-
čutljivost slovenskega kme-
tijstva na podnebne spre-
membe, zlasti na vse višje 
temperature in vse pogostej-
še suše, ter zagotoviti bolj 
stabilno pridelavo hrane. S 
kritjem vseh upravičenih 
stroškov spodbuja kmete k 
vlaganjem v namakalne sis-
teme pa tudi k povezovanju, 
saj s tem zmanjšuje stroške 
uporabe sistema na hektar 
namakanega zemljišča. 

Spodbujajo namakanje zemljišč
Država in Evropska unija namenjata tri milijone evrov nepovratnih sredstev za gradnjo namakalnih 
sistemov za več uporabnikov.

Cveto Zaplotnik

Gornja Radgona – Zavod za 
gozdove Slovenije je v nede-
ljo pripravil na kmetijsko-ži-
vilskem sejmu Agra v Gor-
nji Radgoni državno seka-

ško tekmovanje lastnikov 
gozdov. Sekači so se eki-
pno in posamično pomeri-
li v poznavanju varnosti pri 
delu ter v sekaških spret-
nostih – kombiniranem in 

preciznem rezu, zaseku in 
podžagovanju debla, klešče-
nju vej ter podiranju debla na 
balon. V konkurenci 17 ekip 
je zmagala ekipa Območne 
enote Nazarje, ekipi blejske 
in kranjske območne enote 

pa sta se uvrstili bolj na za-
čelje. Posamično je bil dru-
gi Mihael Brlec iz Zgornjih 
Palovč (občina Kamnik), ki je 
sicer tekmoval za ekipo Ob-
močne enote Ljubljana.

Mihael Brlec drugi na 
državnem tekmovanju

Mihael Brlec

Gornja Radgona – V ponedeljek je bil na kmetijsko-živilskem 
sejmu Agra v Gornji Radgoni dan živinorejcev, na katerem 
so med drugim podelili priznanja najbolje ocenjenim telicam 
rjave, lisaste in črno-bele pasme, ki so jih za razstavo izbrali 
strokovnjaki za kontrolo in selekcijo v živinoreji Kmetijsko-
-gozdarske zbornice Slovenije. Med telicami črno-bele pasme 
je prvo mesto osvojila telica iz reje Nade Jamšek iz Most pri 
Komendi, na drugo mesto pa se je uvrstila telica, ki jo je na 
razstavo pripeljala Barbara Roblek s Povelj. 

Priznanji za Jamškovo in Roblekovo telico

Praše – Društvo Sorško polje bo v nedeljo, 1. septembra, z 
začetkom ob 16. uri pripravilo srečanje na ekološkem vrtu v 
Prašah in praznik prosa. Na srečanju bodo predstavili ekološki 
vrt, pridelavo semen in biodinamični način kmetovanja, pri-
delavo in pripravo prosa, zgodovina prosa na Sorškem polju, 
prosen kruh, pivo iz prosa, novo knjigo V zavetju sv. Marije 
Magdalene – Življenje v vasi Praše pri Kranju, lokalno ponudbo 
hrane in dejavnost domačih društev. Če bo slabo vreme, bo 
prireditev en teden kasneje.

Srečanje na ekološkem vrtu in praznik prosa

Gornja Radgona – V okviru kmetijsko-živilskega sejma Agra v 
Gornji Radgoni je poteklo tudi ocenjevanje kmetijske meha-
nizacije in opreme. Šestindvajset podjetij je za ocenjevanje 
prijavilo 42 strojev, izmed katerih je strokovna komisija pod 
vodstvom prof. dr. Francija Čuša iz mariborske fakultete za 
strojništvo izbrala najboljše. Med novimi stroji domače iz-
delave je najvišje priznanje, naziv šampion prejelo podjetje 
Farmtech iz Ljutomera za trosilnik organskih gnojil Superfex, 
med novimi stroji tuje izdelave pa podjetje Interexport s Poto-
ka pri Komendi za novi traktor Fendt serije 900. Od gorenjskih 
razstavljavcev na sejmu so priznanja prejeli še samostojni 
podjetnik Darko Opara iz Domžal, podjetnik Gorenc, Igor 
Stare s Spodnjega Brnika in podjetje Grapak A1.

Sejemska priznanja za kmetijsko mehanizacijo

Stara Fužina – Društvo rejcev drobnice Zgornje Gorenjske bo v 
četrtek, 12. septembra, z začetkom ob pol štirih popoldne prip-
ravilo v TNP-jevem centru v Stari Fužini delavnico o ravnanju z 
mesom drobnice – o razseku, razvrščanju, hlajenju, zorenju in 
shranjevanju mesa, o izkoriščanju posameznih delov (stegno, 
pleče, prsa, vrat), o toplotni obdelavi, ... Delavnica, ki jo bo vodil 
Jože Zalar, bo za člane društva brezplačna, za druge bo prispe-
vek znašal deset evrov. V društvu sprejemajo prijave do pone-
deljka, 9. septembra, do opoldneva na telefonski številki 031 350 
447 ali po elektronski poti na naslov erika.boltar@kr.kgzs.si. 

Delavnica o ravnanju z mesom drobnice
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Jasna Paladin

Snovik – Zgodba zdravilne 
vode v Vasenem sega daleč 
v preteklost, ko so domačini 
k izviru v Vasenem po vodo 
hodili s steklenicami in sodi, 
po zaslugi nekaterih podje-
tnih posameznikov z Iva-
nom Hribarjem na čelu pa je 
pred leti vzniknila zamisel, 

da bi v Snoviku postavili ter-
me. Turistična zgodba, ki je 
danes ena uspešnejših pri 
nas, se je nato začela pisati 
leta 1994 s postavitvijo prve-
ga pilotnega bazena, danes 
pa so terme zgodba o us-
pehu, paradni konj sloven-
skega trajnostnega turiz-
ma, kjer so prvi pri nas pre-
jeli certifikat Eko marjetica, 

in vzor dobrega sodelovanja 
z domačini iz vse Tuhinjske 
doline.

Četrt stoletja so si zato za-
dali praznovati z vsemi, ki 
so za terme zaslužni, ob tem 
pa so velik poudarek name-
nili pogledu v prihodnost. 
»Doživljam vas kot samo-
rastnike, kot tiste, ki ste po 
neki naravni poti naredili 

velik razvojni korak nap-
rej. Ivan Hribar je bil pro-
tagonist sodelovanja v zele-
ni shemi slovenskega turiz-
ma še kot pilotnega projekta 
in iz tega smo naredili dob-
ro zgodbo. Dokazali ste, da 
znate svojo ponudbo nad-
grajevati, res občudujem ta 
vaš napredek na področju 
turizma, ki temelji na pove-
zovanju narave, zdravja, ak-
tivnega življenja. Nekaj ma-
lega je pri vsem skupaj po-
magala tudi država, a vse-
ga tega ne bi bilo, če se ne bi 
povezali tisti, ki ste natanko 
vedeli, kaj hočete,« je zbra-
ne nagovoril minister za go-
spodarstvo Zdravko Počival-
šek in dodal nekaj konkret-
nih številk. »Lani smo iz na-
slova turizma dosegli 2,5 mi-
lijarde dohodkov in 15 mili-
jonov nočitev, naš cilj pa je 
na zeleni in trajnostni osno-
vi priti do štirih milijard 
evrov prihodkov iz turizma 
– a za to bo potrebnih še ve-
liko korakov.« Minister se je 
v sredo v Kamniku sicer mu-
dil skorajda ves delovni dan. 
Že zjutraj se je sestal z žu-
panom Matejem Slaparjem 

in z njegovimi sodelavci raz-
pravljal o možnostih širitve 
poslovne cone, o celoletnem 
turizmu, ki bi ga v občini 
lahko še bolje izkoristili, ter 
težavah s pomanjkanjem ka-
kovostnih kadrov v gostin-
stvu, popoldne pa se je ses-
tal še s podjetniki iz Podje-
tniškega kluba Kamnik.

Ob vseh težavah so Ter-
me Snovik v občini Ka-
mnik še toliko pomembnej-
še, saj ustvarijo kar polovi-
co vseh nočitev in so najpo-
membnejši turistični su-
bjekt v občini. Kot je poudaril 
»oče term«, danes pa proku-
rist Ivan Hribar, jih je doslej 
obiskalo že več kot 2,5 milijo-
na ljudi, septembra pa bodo 
zabeležili še petstotisočo 

nočitev, na kar so res ponos-
ni. »A zdaj smo pred novimi 
izzivi in pred novim investi-
cijskim ciklom – v začetku 
avgusta smo prejeli gradbe-
no dovoljenje za izgradnjo 
težko pričakovanega večna-
menskega prostora, zaklju-
čili smo tudi geodetski po-
snetek celotnega kompleksa, 
saj smo v fazi spremembe in 
dopolnitve že obstoječega 
prostorskega načrta, ki obse-
ga 23 hektarov. Naše investi-
cije so usmerjenje v gradnjo 
novih vodnih površin, izgra-
dnjo dveh hotelov, večje po-
krite in odprte športne povr-
šine ter kamp,« je povedal in 
dodal, da si želijo uresničiti 
tudi dolgoletno željo po po-
kritem olimpijskem bazenu.

Terme Snovik bodo še širili
Te dni je minilo petindvajset let od postavitve prvega pilotnega bazena s termalno vodo, ki izvira v 
vasici Vaseno v neposredni bližini Term Snovik. Prvotna ideja domačinov, ki so jo številni pospremili z 
velikimi dvomi, je v četrt stoletja zrasla v veliko turistično zgodbo. V termah bodo kmalu zabeležili že 
polmilijonto nočitev, v prihodnje pa nameravajo zgraditi še dva hotela, olimpijski bazen, kamp ...

Med gosti ob praznovanju petindvajsete obletnice prvega bazena v Snoviku je bil tudi 
minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek. / Foto: Gorazd Kavčič 

V termah bodo že septembra začeli graditi prizidek z 
večnamenskim prostorom, v prihodnje pa še dva hotela, 
nove bazenske površine in kamp. / Foto: Gorazd Kavčič 

Ana Šubic

Škofja Loka – Družba Nama 
se po 52 letih umika iz Škofje 
Loke, kjer je imela posloval-
nico vse od leta 1967. Kupci 
so ta mesec naleteli na zapr-
ta vrata trgovin v pritličju in 
prvem nadstropju. »Že leta 
2016 je bila sprejeta odloči-
tev, da se enota zapre zara-
di slabih poslovnih rezulta-
tov, v letošnjem avgustu pa 
je dejansko končala poslo-
vanje,« je pojasnila predse-
dnica uprave Name Simona 
Kozjek.

Polovica nepremičnine je 
po podatkih Kozjekove že 
v lasti Občine Škofja Loka, 
preostanek pa namerava 
kupiti v naslednjem letu. 
Na škofjeloški občini so raz-
ložili, da v letih od 2017 pa 
vse do 2020 po obrokih od-
kupujejo oz. bodo postopo-
ma odkupili prostore prve in 
druge etaže objekta blagov-
nice Nama. Skupna kupni-
na za obe etaži znaša slaba 
dva milijona evrov. »Prostori 

nekdanje blagovnice bodo 
po odkupu in preureditvi 
namenjeni novi Knjižnici 
Ivana Tavčarja Škofja Loka, 
kamor se bo po prenovi pre-
selila iz sedanjih najetih 
prostorov na Šolski ulici, ki 
so v lasti Gorenjske banke. 
Preureditev objekta bomo, 
kot načrtujemo, začeli izva-
jati po letu 2021,« so napo-
vedali v občinski upravi. Si-
cer pa ima občina v lasti tudi 
del tretje etaže Namine bla-
govnice, kjer že od pomladi 
2013 deluje mladinski odde-
lek knjižnice. Za omenjene 
prostore je odštela 580 tisoč 
evrov.

In kaj bo z zaposlenimi v 
škofjeloški Nami? Po bese-
dah predsednice uprave so 
večino zaposlenih prevze-
li novi najemniki, ki bodo 
v objektu nadaljevali poslo-
vanje, nekaj pa jih bo odšlo 
na delo v ljubljansko eno-
to Name. »Brez zaposlitve 
je ostalo manjše število za-
poslenih,« je zatrdila Koz-
jekova.

V pritličju podobna 
ponudba kot doslej

V nekdanji Namini bla-
govnici bo znova možno 
nakupovati že naslednji te-
den. Najprej bo v ponede-
ljek v prvem nadstropju vra-
ta odprla trgovina Tiala. Od-
pira jo družinsko podjetje iz 
Domžal, ki je najelo celotno 

prvo nadstropje – okoli ti-
soč kvadratnih metrov. Po 
besedah direktorja Bojana 
Štiftarja ponudba v trgovi-
ni ostaja enaka oz. bodo do-
dali nove blagovne znam-
ke in oddelek svečanih ob-
lek ter organizirali različ-
ne delavnice, kakršna bo 
denimo naslednji petek, ko 
bodo gostili vizažistko. »S 

podjetništvom se ukvarja-
mo več kot 25 let. Toliko časa 
tudi že sodelujemo z družbo 
Nama, v katero dobavljamo 
kozmetiko. Zastopamo pro-
izvajalce kozmetike iz raz-
ličnih držav Evrope in bla-
go dobavljamo trgovcem po 
Sloveniji,« je pojasnil Štif-
tar. Dodal je, da so v trgovini 
v Škofji Loki zaposlili vse, ki 

so bili zaposleni v Nami, in 
tudi študente. V prihodno-
sti načrtujejo dodatno za-
poslovanje, saj se bodo tru-
dili povečati prodajo in ob-
seg dela.

Čadež odpira Sparovo 
franšizo

V fazi prenove pa so ta čas 
tudi prostori živilske trgo-
vine v pritličju, kjer bo prvi 
četrtek v septembru podje-
tje Čadež odprlo svojo dru-
go franšizno trgovino Spar. 
Podjetje je že več kot tride-
set let znano po mesarstvu, 
tudi v Škofji Loki, kjer je leta 
1998 v starem mestnem je-
dru odprlo svojo mesnico, v 
poslovalnici Nama pa je bilo 
Mesarstvo Čadež na oddelku 
mesnice prisotno že od leta 
2012. »V prenovljeni trgovi-
ni bomo delovali kot franši-
za Spar partner Čadež Ško-
fja Loka, kjer bo naše mesar-
stvo še naprej prisotno na 
oddelku mesnice,« je napo-
vedala direktorica Tonja Ča-
dež. Franšizna trgovina, v 
katerih bo osem zaposlenih, 
se bo tako kot doslej razteza-
la na 428 kvadratnih metrih 
površine in bo imela moder-
no podobo trgovin Spar, ki je 
kupcem prijazna in priroč-
na, je dodala Čadeževa. Spa-
rovo franšizo imajo sicer še v 
Bohinjski Bistrici.

Nama odhaja, blagovnica (še) ostaja
Nama je po dobrih petdesetih letih zaprla blagovnico v Škofji Loki. Občina bo postopni odkup prostorov za potrebe knjižnice 
končala prihodnje leto, že prihodnji teden pa vrata odpirata novi trgovini.

Blagovnica Nama v Škofji Loki je v tem mesecu nehala poslovati. Prazne prostore bosta 
nova najemnika oživila v prvem tednu septembra. 
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V njih sta obe stranki us-
pešno zbližali stališča do te 
mere, da so za zaprtimi vrati 
sodne dvorane na poravnal-
nem naroku pogoje potrdi-
li s trimesečnim odložnim 
pogojem, saj jo mora v roku 
treh mesecev potrditi še bo-
hinjski občinski svet. 

Kot je po sklenitvi porav-
nave na kranjskem sodi-
šču povedal bohinjski žu-
pan Jože Sodja, bo zaradi 
občutljivosti teme predla-
gal, da bi bila seja občinske-
ga sveta zaprta za javnost in 
da zneska poravnave vsaj za 
zdaj ne bi razkrivali. Tako 
je svetoval tudi pravnik ob-
čine, ki je pojasnil, da za-
deva ni dokončna, torej se 
lahko postopek še nadalju-
je, če svetniki poravnave ne 
odobrijo. »S poravnavo sem 
zadovoljen v smislu, da se to 
končno neha, saj se je vlek-
lo predolgo in stroški se na-
lagajo. Jaz krivde občine ni-
kakor ne vidim in tako je bilo 
že razsojeno, a je višje sodiš-
če postopek že dvakrat vrnilo 
na prvo stopnjo,« je povedal 
Sodja in dodal, da je glavni 
razlog za poravnavo v tem, 
da obravnavano zadevo, ki 
jih, tudi finančno, obreme-
njuje že deset let, končno us-
tavijo: »Zato smo šli v pred-
log poravnave, ki bi bila za 
nas še vzdržna, kakšen višji 
znesek pa ne pride v poštev. 
Če bo občinski svet poravna-
vo potrdil, potem bo zadeve 
konec, če pa bo proti, pa se 
postopek nadaljuje.«

Spomnimo, postopek se je 
v začetku letošnjega leta na 
kranjskem okrožnem sodišču 
že tretjič začel znova. Prvosto-
penjsko sodišče je namreč leta 
2015 tožbeni zahtevek že dru-
gič zavrnilo, a je višje sodišče 
sodbo spet razveljavilo in mu 
jo vrnilo v ponovno obravna-
vo. Med strokovno javnostjo 
s področja zaščite in reševanja 
je sicer ta sodni spor povzro-
čil precej nelagodja, saj gre za 
precedenčni primer, ki bi ob 
sodni zmagi Bremčevih lahko 
sprožil plaz tovrstnih tožb pro-
ti občinam in državi, da niso 
preprečile posledic naravnih 
ujm, oziroma bi precedenčno 
zahteval od občin, da predvidi-
jo vse vrste naravnih nesreč na 
njihovem področju.

Sodni izvedenec gradbe-
ne stroke Branko Prokop je v 
svojem strokovnem mnenju 
in na zaslišanju v okviru zad-
njega postopka sicer ocenil, 
da bi bilo za hišo Bremčevih 
v Srednji vasi treba izdela-
ti oceno ogroženosti zaradi 
potencialne plazovitosti ob-
močja, zaradi česar na tem 
mestu ne bi smeli graditi, 
vendar pomanjkljiva grad-
bena zakonodaja tega pri iz-
daji gradbenega dovoljenja 
še vedno ne predvideva. 

Izvedenec meni, da bi ge-
olog moral videti potencial-
no grozečo nevarnost, še po-
sebej po tem, ko je predhod-
no leta 2007 že prišlo do pla-
zenja na pobočju nad hišo 
Bremčevih. Takrat je sicer 

Občina Bohinj naročila štu-
dijo in izvedla ukrepe, ki so 
jih predlagali strokovnjaki. 
Kot je razložil zdajšnji bo-
hinjski župan, so na obči-
ni zaupali strokovnjakom in 
naredili, kar so predlagali. 
Strokovnjak bi zato moral, če 
bi ocenil, da obstaja kakšna 
nevarnost, občini predlagati 
morebitne dodatne raziska-
ve ali ukrepe, je poudaril. 

Bremčevi so na drugi stra-
ni vztrajali, da občina ni 
storila dovolj. Primer pa je 
vzbudil tudi precej nezado-
voljstva v Bohinju, saj so Bo-
hinjci tedaj po plazu stopili 
skupaj in družini pomagali. 
Poravnave Bremčevi in nji-
hov zagovornik niso želeli 
komentirati.

O poravnavi še občinski svet
31. stran

Bohinjski župan Jože Sodja: »S poravnavo sem zadovoljen v smislu, da se to končno neha, 
saj se je vleklo predolgo in stroški se nalagajo. Jaz krivde občine nikakor ne vidim in tako je 
bilo že razsojeno, a je višje sodišče postopek že dvakrat vrnilo na prvo stopnjo.«

Simon Šubic

Bled – Na Bledu bo v pone-
deljek in torek potekal 14. 
Strateški forum Bled, ki se 
ga bodo udeležili tudi vi-
soki politiki iz držav članic 
in nečlanic Evropske uni-
je, zato bo oba dneva v oko-
lici brniškega letališča in na 
delu gorenjske avtoceste po-
večan promet, opozarja po-
licija. Poseben prometni re-
žim v času blejskega foru-
ma ni predviden, bo pa za-
radi varovanih kolon s poli-
cijskim spremstvom občas-
no povečan promet, in sicer 
v ponedeljek na relaciji in v 
smeri Letališče Jožeta Puč-
nika–Bled ter v torek v obra-
tni smeri. 

»Glede na to, da je cestna 
povezava tudi sicer zelo obre-
menjena in da na delu avto-
ceste Kranj zahod–Podta-
bor potekajo gradbena dela s 

preusmeritvijo prometa, vse 
udeležence v cestnem pro-
metu pozivamo, naj upošte-
vajo navodila policistov ter 
svetlobne in zvočne opozoril-
ne znake vozil iz spremstva,« 
obvešča policija. 

Policija še opozarja, da 
se morajo vozniki ob sreča-
nju s policijskimi vozili za 
spremstvo varovane kolone, 
ki so označena z rdečimi in 
modrimi lučmi, ustaviti in 
umakniti z vozišča, varova-
ni koloni pa omogočiti ne-
oviran in prost prehod. Na 
cesti v naselju in zunaj nje-
ga to storijo z ustavitvijo zu-
naj ceste, na avtocesti pa se 
pomaknejo na skrajni des-
ni rob voznega pasu. Vožnjo 
lahko nadaljujejo takoj, ko 
mimo njih zapelje zadnje 
policijsko vozilo, označeno z 
rdeče-modro lučjo. Taka vo-
zila je tudi prepovedano pre-
hitevati in se jim priključiti.

Na Gorenjskem povečan 
promet zaradi foruma

Ob srečanju s policijskimi vozili za spremstvo  
varovane kolone morajo vozniki ustaviti in se umakniti  
z vozišča. / Foto Gorazd Kavčič

Simon Šubic

Šmarca – Portal Kamnik 
Info je včeraj poročal, da so 
nekateri prebivalci Šmarce, 
kjer živi tudi predsednik vla-
de Marjan Šarec, v noči na 
četrtek slišali več strelov. Za 
nameček je nedaleč stran v 
isti vasi samo noč prej glas-
no odjeknila eksplozija. Po-
licisti so na kraju našli tulce 
iz plinskega orožja, za prvo 
eksplozijo pa so ugotovili, 
da je najbrž nastala zaradi 
odvrženega pirotehničnega 
sredstva.  

»Prebivalci Šmarce pos-
tajajo vse bolj vznemirjeni 
in zaskrbljeni za lastno var-
nost, saj se v njihovi vasi, 
v kateri stanuje tudi pred-
sednik vlade, očitno doga-
ja nekaj precej nenavadne-
ga,« je včeraj poročal por-
tal Kamnik Info. Po glasni 
eksploziji pirotehničnega 

sredstva pri stanovanjski 
hiši na Habjanovi ulici v 
noči na sredo naj bi namreč 
samo noč kasneje nedaleč 
stran odjeknili še streli iz 
pištole. »Po pripovedova-
nju občanov, ki jih je nočno 
streljanje zbudilo in vzne-
mirilo, nekatere pa vsaj ne-
koliko tudi prestrašilo, je 
bilo kakih pet strelov, do-
mnevno iz pištole, sprože-
nih iz avtomobila, ki je bil 
parkiran na makadamskem 
parkirišču pri železniškem 
prehodu na Korenovi, avto 
neznane znamke pa je po-
tem naglo in s precejšnjo 
hitrostjo odpeljal v sme-
ri proti Mengšu,« so zapi-
sali na omenjenem porta-
lu in dodali, da je vse skupaj 
še bolj nenavadno, ker naj 
bi se streli razlegli le malo 
po tem, ko naj bi po Šmar-
ci naredili obhod tudi poli-
cisti oz. kriminalisti v civilu.

O zadnjih dogodkih smo 
povprašali predsednika Kra-
jevne skupnosti Šmarca Ma-
tjaža Šporarja, ki pa o more-
bitnih strelih ne ve ničesar, 
medtem ko je za eksplozi-
jo petarde izvedel iz medi-
jev. Tudi občinski svetnik iz 
Šmarce Marko Šarec, sicer 
sorodnik premierja Marjana 
Šarca, v noči na četrtek ni sli-
šal nobenih strelov, čeprav 
naj bi odjeknili razmeroma 
blizu njegovega doma. »Sli-
šal sem govorice o strelih in 
prebral članek na Kamnik 
Info, sam pa jih nisem sli-
šal, čeprav ne živim tako da-
leč stran. Res pa je, da imam 
kar dober spanec,« nam je 
povedal. 

S Policijske uprave Lju-
bljana so sporočili, da poli-
cisti Policijske postaje Ka-
mnik o dogodku niso bili ob-
veščeni, okoliščine dogod-
ka pa so začeli preverjati na 

podlagi poizvedovanja lokal-
nega medija, ki so ga o tem 
obvestili občani. »V zvezi 
navedenega policisti zbira-
jo obvestila od občanov, op-
ravljajo pregled terena, prav 

tako pa so opravili ogled kra-
ja dejanja. Trenutno lah-
ko potrdimo, da je bilo naj-
denih pet tulcev, ki se jih 
uporablja za plinsko orožje. 
Za omenjeno po Zakonu o 

orožju ni potrebno dovolje-
nje niti ne gre za prepoveda-
no orožje, učinek uporabe 
takšnega orožja pa je samo 
pok,« so razložili s PU Lju-
bljana, kjer občane naproša-
jo, da kakršnekoli informa-
cije o domnevnem strelja-
nju sporočijo Policijski po-
staji Kamnik ali pokličejo na 
080 1200 oziroma 113. 

Glede eksplozije v noči na 
sredo pa so policisti ugotovi-
li, da sta neznana storilca po 
vsej verjetnosti odvrgla piro-
tehnično sredstvo v vrata sta-
novanjske hiše, ki so se za-
radi poka poškodovala. »V 
dogodku ni bila poškodova-
na nobena oseba, policisti pa 
nadaljujejo z zbiranjem ob-
vestil in ugotavljanjem oko-
liščin dogodka,« so pojasni-
li. Na PU Ljubljana še poja-
snjujejo, da po sedanjih ugo-
tovitvah dogodka nista pove-
zana.

Streli blizu doma predsednika vlade v Šmarci
Po navedbah portala Kamnik Info, ki se sklicuje na izjave občanov, so v noči na četrtek v Šmarci, kjer živi tudi predsednik vlade Marjan Šarec, odjeknili streli. 
Po prvih ugotovitvah policije je šlo za uporabo plinskega orožja. Noč prej so v bližini odvrgli tudi močnejšo petardo. 

V sredo kmalu po polnoči je nekatere prebivalce Šmarce 
zbudila močna eksplozija pirotehničnega sredstva, noč 
kasneje pa še streli iz plinske pištole. / Foto: Tina Dokl
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Na Gimnaziji Franceta Prešerna z nestr-
pnostjo pričakujemo začetek novega šolske-
ga leta, ko bomo v svoje vrste prisrčno spre-
jeli okrog 150 prvošolcev. Tudi v šolskem letu 
2019/20 smo tako kot pretekla leta vpisali 
dva oddelka prvošolcev v gimnazijski pro-
gram, dva oddelka v ekonomsko gimnazijo 
in enega v športni oddelek ekonomske gim-
nazije. Našo gimnazijo bo tako v prihajajo-
čem šolskem letu v vseh letnikih obiskovalo 
okrog 560 dijakov.
Veseli smo, da so tako dijaki kot njihovi star-
ši zadovoljni z našim delom, saj zanimanje 
za vpis v našo gimnazijo iz leta v leto nara-
šča. Na Gimnaziji Franceta Prešerna se tru-
dimo, da bi dijakom omogočili, da razvijejo 
čim več različnih talentov in potencialov, 
zato je nujno, da pouk neprestano posoda-
bljamo in se prilagajamo zahtevam sodob-
ne družbe. V šolskem letu 2019/20 bomo 
tako dijakom 2. in 3. letnikov gimnazije po-
nudili različne interdisciplinarne sklope. 
Dijaki 2. letnika bodo znanje nadgrajevali 
lahko v enem od sklopov ruščina-slovenšči-
na-umetnostna zgodovina, informatika-ma-
tematika-tuji jeziki in ekologija/biologija- 
geografija; dijaki 3. letnikov pa v sklopih ke-
mija-biologija-športna vzgoja, zgodovina-
-tuji jeziki in ruščina-slovenščina-umetno-
stna zgodovina. 
Nadaljevali bomo tudi z mnogimi drugimi 
projekti in izmenjavami. Eden obsežnejših 
projektov, pri katerem sodeluje naša šola kot 
razvojni zavod, je projekt NA-MA POTI, v 
okviru katerega razvijamo in uporabljamo 
inovativne didaktične pristope in pedagoške 
strategije z nalogami, ki prispevajo k razvoju 
kritičnega mišljenja in reševanja problemov z 
vidika naravoslovne in matematične pisme-
nosti, pri tem pa premišljeno vključujemo 

uporabo IKT ter poudarjamo aktivno vlogo 
vsakega dijaka. Današnji gimnazijci morajo 
pridobiti fleksibilno znanje, s čim širšim nabo-
rom kompetenc, ki jim bo omogočal, da 
bodo konkurenčni v nenehno se spreminja-
joči družbi, saj se dijaki izobražujejo za pokli-
ce, ki jih danes niti poznamo še ne.
Kljub temu da so naši dijaki aktivni na mno-
gih področjih, npr. več kot tretjina dijakov na 
šoli ima status športnika, smo z rezultati, ki so 
jih dosegli na letošnji maturi zadovoljni. Po-
leg obveznih treh predmetov so se izvrstno 
izkazali še pri fiziki, biologiji, informatiki, nem-
ščini, psihologiji in biologiji. Zlati maturantje 
so postali Andrej Jočić, David Čadež in Alex 
Cisar. Izredno veseli smo bili Alexovega 
uspeha, saj je v letu 2019 poleg zlatega odli-
čja na maturi osvojil tudi dve zlati odličji na 
mladinskem svetovnem prvenstvu v biatlo-
nu, zmagal je v šprintu in zasledovanju. 
Uspeh je okronal še z ekipnim srebrom. V šoli 
pa je osvajal tudi zlata priznanja iz znanja 
nemščine in pridobil mednarodni certifikat, 
nemško DSD diplomo. 
Tudi v novem šolskem letu se bomo, tako kot 
smo se do sedaj, trudili, da bomo dijakom 
športnikom, glasbenikom, raziskovalcem … 
čim bolj pomagali, da bodo lahko usklajevali 
svoje športne oziroma različne interesne de-
javnosti in šolsko delo. Da smo vedno znali 
prisluhniti potrebam športnikov, tudi z izo-
braževanjem na daljavo, je spoznala tudi 
strokovna javnost, zato smo v letošnjem letu 
prejeli certifikat Športnikom prijazno izobra-
ževanje, ki ga podeljuje Olimpijski komite 
Slovenije – Združenje športnih zvez.
V novo šolsko leto tako vstopamo z mnogimi 
novimi izzivi, optimizmom, predvsem za z za-
vezo svojim dijakom, da bomo v prihajajo-
čem šolskem letu delati še boljše. 

Novo šolsko leto na  
Gimnaziji Franceta Prešerna

Mateja Rant

Prvič bo šolski prag presto-
pilo 20.840 učencev, od 
tega 2222 v osnovnih šolah 
v gorenjski regiji. Tudi v no-
vem šolskem letu bo v 
ospredju priprava bele knji-
ge za področje vzgoje in izo-
braževanja, je na nedavni 
konferenci ravnateljev 
vzgojno-izobraževalnih za-
vodov na Brdu poudaril mi-
nister za izobraževanje, zna-
nost in šport Jernej Pikalo. 
Pri pripravi tega strateškega 
dokumenta morajo po nje-
govih besedah načrtovati 
spremembe za dvajset, tri-
deset let vnaprej. »Svet in 
družba se hitro spreminjata 
in na to moramo pripraviti 

generacije, ki danes vstopa-
jo v šolo.«
Nekaj novosti si lahko tako 
osnovnošolci kot srednješol-
ci obetajo že v prihodnjem 
šolskem letu. Učencem za-
dnje triade bodo v šolah lah-
ko ponudili dva nova izbirna 
predmeta, to je filmsko 
vzgojo in slovenski znakov-
ni jezik, za katera je strokov-
ni svet za splošno izobraže-
vanje lani sprejel nova učna 
načrta. Med večje novosti 
sodi tudi sprememba pravil-
nikov o šolskem koledarju 
za osnovne in glasbene šole. 
»Zaradi vsakoletnega spre-
minjanja koledarja se dnevi 
začetka in konca pouka tež-
ko ujamejo s številom te-
dnov pouka, prav tako priha-

ja do odstopanj pri določitvi 
najmanjšega števila dni po-
uka, zato s spremembo pra-
vilnika ohranjamo samo da-
tume začetka in konca pou-
ka,« so pojasnili na ministr-
stvu. Po novem šolam tudi 
ne bo treba nadomeščati 
prostega dneva pouka, ki ga 
navadno določi minister, če 
se teden pred prazniki ali po 
daljših praznikih začne ali 
konča z le enim delovnim 
dnem. Doslej so te proste 
dneve nadomeščali ob sobo-
tah, kar pa je po navedbah 
ministrstva predstavljalo 
številne zaplete pri organi-
zaciji in izvedbi pouka v po-
sameznem šolskem letu.

 

Nov predmet za srednješolce
V ponedeljek bodo po poletnih počitnicah v šolah znova odprli vrata 260.750 šolarjem. Osnovno šolo bo v prihodnjem šolskem  
letu obiskovalo 187.525 otrok, v srednješolske klopi pa bo sedlo približno 73.225 dijakov.

V ponedeljek bo šolske prostore znova napolnil otroški vrvež (fotografija je simbolična).16. stran
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Aktualno

»Tako določen prost dan pa 
ne sme ovirati možnosti rea-
lizacije učnih načrtov v skla-
du s predmetnikom,« so ob 
tem opozorili na ministr-
stvu. Na 144 osnovnih šolah 
bodo tudi v novem šolskem 
letu poskusno organizirali 
razširjen program nekoliko 
drugače kot doslej, saj bo na 
teh šolah že drugo leto pote-
kal poskus uvajanja tujega 
jezika v obveznem progra-
mu in preizkušanje koncep-
ta razširjenega programa v 
osnovni šoli. 
Na 125 osnovnih šolah bodo 
v okviru razširjenega pro-
grama učencem omogočili 
dodatne dejavnosti na po-
dročju gibanja in zdravja, na 
19 osnovnih šolah pa bo že 
drugo šolsko leto poskus po-

tekal v celoti. Poleg prvošol-
cev bo ministrstvo za izobra-
ževanje prvič v novem šol-
skem letu učna gradiva 
brezplačno zagotovila tudi 
drugošolcem.
Z novim šolskim letom bodo 
v veljavo stopile tudi spre-
membe zakona o gimnazijah 
in zakona o poklicnem in 
strokovnem izobraževanju. 
Šola bo dijaka po doseženi 
polnoletnosti obravnavala 
enako, kot ga je obravnavala 
do njegove polnoletnosti. To 
pomeni, da bodo starši vklju-
čeni v postopke vzgojnega 
ukrepanja zoper polnoletne-
ga dijaka, obveščeni bodo 
tudi o njegovi odsotnosti in 
ocenah, so razložili na mini-
strstvu. Učitelji bodo znova 
dobili možnost, da dijaku 
prepovejo navzočnost pri do-
ločeni uri pouka, če dijak z 

neprimernim obnašanjem 
bistveno ovira izvajanje pou-
ka. Doslej so to lahko storili 
le v primerih, če je šlo za 
ogrožanje njegovega življe-
nja ali zdravja oziroma življe-
nja ali zdravja drugih oseb. 
Šola bo lahko dijaka po izre-
čenem četrtem ukoru tudi 
izključila. Srednješolcem se 
obeta nov predmet, to je dr-
žavljanska vzgoja, uvedbo 
katerega na ministrstvu na-
črtujejo skupaj z republi-
škim zavodom za šolstvo. 
»Želimo si, da bo vsak drža-
vljan do polnoletnosti pose-
doval osnovna in praktična 
znanja za udeleževanje v jav-
nih zadevah.« Že v šolskem 
letu 2017/2018 so se določe-
ni izobraževalni programi na 
določenih šolah začeli po-
skusno izvajati tudi v vajeni-
ški obliki, mrežo programov, 

ki se bodo izvajali tudi v vaje-
niški obliki, bodo v priho-
dnjem šolskem letu razširili 
s štirimi dodatnimi progra-
mi. Dva od teh programov 
bodo v taki obliki izvajali tudi 
na Gorenjskem, in sicer pro-
grama zidar in elektrikar v 
Šolskem centru Kranj. 
V vrtce bo po podatkih mini-
strstva v začetku prihodnje-
ga šolskega leta vključenih 
več kot 87 tisoč otrok, od 
tega 8680 v vrtce v gorenj-
ski regiji. Ta čas so v javni 
razpravi spremembe zakona 
o vrtcih, ki prinašajo ukrepe 
za učinkovitejše delovanje 
republiškega inšpektorata 
za šolstvo in šport, dograjuje 
inštitut varuha predšolskih 
otrok na domu, občinam pa 
prinaša avtonomijo na po-
dročju financiranja zaseb-
nih vrtcev.

Nov predmet za srednješolce
15. stran

Mateja Rant

Število otrok, ki se v prvi ra-
zred osnovne šole vpišejo z 
odloženim vpisom, iz leta v 
leto narašča, je na srečanju z 
ravnatelji pred časom opozo-
ril minister za izobraževanje, 
znanost in šport Jernej Pika-
lo. Podatki o odloženem vpi-
su v osnovno šolo namreč 
kažejo, da se je še v šolskem 
letu 2011/2012 z odloženim 
vpisom vpisalo 974 otrok 
oziroma 5,3 odstotka vseh 
učencev prvega razreda, v 
lanskem šolskem letu pa je 
bilo vpisanih prvošolcev z 
odloženim vpisom 2096 ozi-
roma 9,7 odstotka.
Zakon o osnovni šoli določa, 
da morajo starši v prvi razred 
vpisati otroke, ki bodo v kole-
darskem letu, v katerem 
bodo začeli obiskovati osnov-
no šolo, dopolnili šest let. 
Otroku se lahko začetek šola-
nja na predlog staršev, zdra-
vstvene službe oziroma na 
podlagi odločbe o usmeritvi 
odloži za eno leto, če se ugo-
tovi, da otrok ni pripravljen 
za vstop v šolo, so pojasnili 
na ministrstvu. Starši se za 
odložitev šolanja najpogoste-
je odločajo, ker želijo otroku 
omogočiti še leto dni brez-
skrbnega otroštva oziroma 
jih skrbi, da otrok ne bo kos 
šolskim obveznostim. »Če 
starši predlagajo odložitev 
šolanja, ker menijo, da nji-
hov otrok ni pripravljen za 
vstop v šolo, oziroma če odlo-
žitev šolanja predlaga zdra-
vstvena služba, je obvezno 
ugotavljanje pripravljenosti 
otroka za vstop v šolo,« so 
pojasnili na ministrstvu in 
dodali, da se ob vpisu otroka 
v osnovno šolo na željo star-
šev lahko ugotavlja pripra-
vljenost otroka za vstop v 

šolo tudi, če se zanj ne pre-
dlaga odložitev začetka šola-
nja. Odložitev šolanja je mo-
goče predlagati celo med 
šolskim letom na predlog 
šolske svetovalne službe ali 
zdravstvene službe oziroma 
prav tako na predlog staršev. 
Za odložen vpis se starši od-
ločajo iz različnih vzrokov. 
Eden od razlogov, ugotavlja-
jo tudi v Zvezi aktivov svetov 
staršev Slovenije, je odmik 
od tako imenovanega meh-
kega prehoda iz vrtca v šolo, 
kot je bil zamišljen ob uved-
bi devetletne osnovne šole. 
»Namesto igranja in ne pre-
zahtevnih učnih ciljev se 
tako za otroke v prvem ra-
zredu začne že precej resno 
učenje,« je za Slovensko ti-
skovno agencijo pojasnil 
predsednik omenjene zveze 
Anton Meden. Pri odločitvi 
glede odloženega vpisa po 
njegovih besedah poleg in-
telektualne presojajo tudi fi-
zično, čustveno in socialno 
zrelost otroka, zavrnitev pre-

dlogov pa je zelo malo. Na 
podlagi odzivov, ki jih preje-
majo, je marsikateremu 
staršu žal, da za svojega 
otroka ni predlagal odložitve 
vpisa, takih, ki bi poznejši 
vpis obžalovali, pa skorajda 
ni, je še dodal Meden. Dru-
gačen pogled na odložen 
vpis ima minister Pikalo. 
»Staršem povem, da za se-
demletnike v vrtcu nimamo 
programa, zato njihovi otro-
ci v bistvu ponavljajo pro-
gram, ki je pripravljen za 
šestletnike. Pri tem seveda 
pretiravam, a to počnem na-
lašč, saj jim le tako dam mi-
sliti. Ker da bi otrok pona-
vljal že v vrtcu, to pa seveda 
ne gre.« Tudi sam se zave-
da, da je odlaganje vpisa v 
prvi razred posledica tega, 
da je šlo v prvem razredu 
nekaj narobe. »V prihodnje 
bo treba spregovoriti tudi o 
tem,« je zato še dodal mini-
ster.
Glede na to, da vse več star-
šev verjame, da je pri otro-

cih, rojenih konec leta, smi-
selno odložiti vpis, imajo 
seveda pomisleke tudi star-
ši, ki se za to ne odločijo. 
Med njimi so tudi starši 
Žive, ki bo šest let dopolnila 
12. decembra. A po drugi 
strani je mamica Ana pre-
pričana, da je hčerka pripra-
vljena na vstop v šolo. »Že 
dlje časa kaže zanimanje za 
črke in številke, s starejšo 
hčerko se že vse leta igrata 
''šolo''. Od nje se je naučila 
tudi črk, tako da že bere in 
piše celo male tiskane črke.« 
Živo po njenih besedah odli-
kujejo lastnosti, ki ji bodo v 
šoli verjetno prišle prav, kot 
so vztrajnost, potrpežljivost 
in odgovornost. Zato so se 
kljub dilemam na koncu od-
ločili, da jo vpišejo v prvi ra-
zred in hčerka zdaj že težko 
čaka začetek pouka. »Bila bi 
zelo razočarana, če bi mora-
la ostati še eno leto v vrtcu. 
Ko smo ji omenjali, da bi šla 
mogoče v šolo leto kasneje, 
ji je šlo kar na jok.« 

V šolo leto kasneje
Po podatkih ministrstva za izobraževanje, znanost in šport se je v zadnjih sedmih letih skoraj 
podvojilo število prošenj za odlog šolanja.

Vse več staršev se odloča za odložen vpis v prvi razred (fotografija je simbolična). 
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Mateja Rant

Na Javnem štipendijskem, 
razvojnem, invalidskem in 
preživninskem skladu Repu-
blike Slovenije so pod sloga-
nom Vsak je svoje šole kovač 
pripravili promocijske aktiv-
nosti, s katerimi ozasveščajo 
o pomenu izobrazbe za ra-
zvoj karierne poti ter poudar-
jajo koristi vseživljenjskega 
učenja in posameznikovega 
osebnega razvoja.
V sklopu omenjenih aktivno-
sti odrasle, ki nimajo dokon-
čane srednje šole ali bi želeli 

pridobiti nova formalna zna-
nja, tudi spodbujajo, da se 
ponovno vključijo v učni pro-
ces. Tako želijo doseči večjo 
vključenost odraslih v izobra-
ževalni proces in izboljšati 
kompetence, ki jih odrasli 
potrebujejo na trgu dela. 
»Ob zaključku izobraževanja 
se lahko prijavijo na razpis 
za sofinanciranje šolnin in 
pridobijo do 2500 evrov za 
povračilo šolnin, kar poleg 
srednješolske izobrazbe 
vključuje tudi delovodske, 
poslovodske in mojstrske iz-
pite,« so pojasnili na skladu. 

Za dvig izobrazbe
Z razpisom za sofinanciranje šolnin želijo 
povečati vključenost odraslih v izobraževalni 
proces ter izboljšati kompetence, ki jih odrasli 
potrebujejo na trgu dela.

Mateja Rant

»Kruh, pakiran v plastiko, avtomati, polni sladkih pijač v 
plastenkah, in plastične vrečke so stalnica tudi v šolskih pro-
storih, kjer mlade sicer učbeniki in delovni zvezki nagovarja-
jo k odgovornemu ravnanju z okoljem,« opozarjajo Ekologi 
brez meja. Zato so pred novim šolskim letom izobraževal-
nim ustanovam posredovali številna izobraževalna gradiva 
na temo preprečevanja nastajanja odpadkov. K ukrepanju 
so pozvali tudi ministrstvo za izobraževanje, znanost in 
šport, na katero so naslovili pobudo, da šolam tudi s sis-
temskimi spremembami v času, ko mladi vse pogosteje iz-
ražajo skrb glede problematike okolja, pomagajo od besed 
k dejanjem.  

Za manj plastičnih odpadkov

IZREDNO IZOBRAŽEVANJE 
Vpis v šolsko leto 2019/20

Šolski center Škofja Loka 
Podlubnik 1b, 4220 Škofja Loka  

04/506 23 00, info@scsl.si, www.scsl.si

INFORMACIJE: 04/506 23 72 (srednja šola),  
04/506 23 62 (višja šola) in www.scsl.si 

	  inženir strojništva
  inženir lesarstva

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

SREDNJA ŠOLA
 SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE
	  oblikovalec kovin – orodjar
	  avtoserviser
	  avtokaroserist
	  inštalater strojnih inštalacij
	  strojni mehanik
	  mizar
	  tapetnik

       POKLICNO-TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE
	  strojni tehnik
  avtoservisni tehnik
	  lesarski tehnik

Možnost obročnega plačevanja in možnost sofinanciranja šolnin 
(Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS).

INFORMATIVNI DAN: 11. 9. 2019 od 15. do 17. ure,  
Podlubnik 1b, pisarna 235 (II. nadstropje)
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Podpora izobraževanju
•	Središče	za	samostojno	učenje	
•	Center	za	svetovanje	in	

vrednotenje	znanja	zaposlenih	
Gorenjske

•	ISIO	–	Informiranje	in	
svetovanje	v	izobraževanju	
odraslih			aže

Izobraževanje za 
pridobitev izobrazbe 

• Osnovna šola za odrasle

• Srednješolski programi 
izobraževanja

•	Trgovec	(SPI)
•	Bolničar	–	negovalec	(SPI)
•	Administrator	(SPI)
•	Ekonomski	tehnik	(SSI)
•	Ekonomski	tehnik	(PT	in	PTI)
•	Predšolska	vzgoja	(SSI)
•	Predšolska	vzgoja	(PT)
•	Tehnik	računalništva	(PT)
•	Gastronomija	in	turizem	(SSI)
•	Gastronomija	(PTI)
•	Maturitetni	tečaj	oz.		

Priprava	na	splošno	maturo

• Podiplomski študijski 
program

•	Magistrski	študijski	program		
2.	stopnje	Inkluzivna	
pedagogika		

vanje	za	pridobitev	izo

Strokovno 
izobraževanje 

•	Knjigovodja/knjigovodkinja
•	Računovodja/računovodkinja	

za	manjše	družbe,	samostojne	
podjetnike	in	zavode

•	Socialni	oskrbovalec/	
socialna	oskrbovalka	na	domu

•	Tečaj	za	voznike	viličarjev
•	Preizkus	znanja	za	upravljanje	

elektro	paletnih	viličarjev
•	Varno	upravljanje	mostovnih	

dvigal

Splošno izobraževanje
•	Programi	za	pridobitev	

temeljnih	in	poklicnih	
kompetenc	–		
Znanje	nas	aktivira	(ZNA)	2

•	Programi	medgeneracijskega	
učenja	-	Center	
medgeneracijskega	učenja	
(CMU)	

•	Programi	vseživljenjskega	
učenja	v	Lokalnih	učnih	
središčih

•	Tečaji	slovenskega	jezika	za	
tujce

•	Študijski	krožki
•	Branje	za	znanje	in	branje	za	

zabavo
•	Usposabljanje	za	življenjsko	

uspešnost
•	Teden	vseživljenjskega	učenja

www.lu-skofjaloka.si

EDC Kranj vpisuje za poklice:

Mi smo  
prihodnost!

Gorenjesavska cesta 9, 4000 Kranj
04 236 11 24, 041 351 164

edc.visja@guest.arnes.si
www.edckranj.com

zidar
tesar 
dimnikar 
slikopleskar-črkoslikar
pečar-polagalec keramičnih oblog 
kamnosek
izvajalec suhomontažne gradnje in 
gradbeni tehnik

inženir gradbeništva
inženir varstva okolja in komunale

Mateja Rant

Prehod iz osnovne v srednjo 
šolo je lahko za mlade pre-
cej stresen. O tem so spre-
govorile ravnateljica Mirjam 
Bizjak, pomočnica ravnate-
ljice Tanja Ahčin in sveto-
valna delavka Vera Dušak 
Prevc z Gimnazije Franceta 
Prešerna Kranj.

S kakšnimi spremembami 
se soočijo mladostniki ob 
prehodu iz osnovne v sre-
dnjo šolo?
V. Dušak Prevc: Skozi raz-
lične promocijske aktivnosti 
imajo prihodnji dijaki že 
možnost dobro spoznati 
našo šolo, vsaj prostore in 
dejavnosti, ki jih izvajamo. 
Njihove stiske so zato naj-
večkrat povezane s tem, da 
želijo priti v okolje, kjer bi 
vsaj koga poznali. Zato po-
gosto izrazijo željo, da so v 
razredu skupaj s kom, ki ga 
poznajo že od prej, v smislu 
opore.

Vedno upoštevate te njihove 
želje?
T. Ahčin: Potrudimo se, da 
jih upoštevamo v največji 
meri, a je treba upoštevati še 
druge kriterije, recimo dru-
gi tuji jezik. Včasih jih zato 
vprašamo, ali bi raje imeli 
določen tuji jezik ali določe-
no sošolko. Zgodi se tudi, da 
je ob upoštevanju vseh prvih 
želja v enem razredu dvaj-
set, v drugem pa štirideset 
dijakov, zato iščemo kom-
promise – in doslej smo bili 
pri tem kar uspešni.

V srednji šoli si morajo mla-
di na novo splesti tudi soci-
alno mrežo. Kako jim v šoli 
pomagate pri spoznavanju 
novih sošolcev? 
T. Ahčin: Dijake najprej pe-
ljemo na spoznavne tabore, 
kjer jim pripravimo tri dni 
dejavnosti. Na taboru se 

med njimi ustvari "kemija", 
ki je za preboj v odnosih 
ključnega pomena; povsem 
drugače kot v razredu, kjer 
drug drugega gledajo v hr-
bet. Tako se imajo prilo-
žnost spoznati v prijetnej-
šem okolju ob njim ljubih 
dejavnostih. 
V. Dušak Prevc: Šolska kli-
ma je zelo pomembna – vse 
gimnazije dijaka pripeljejo 
do mature, a pomembno je, 
da res začutijo, da sodijo na 
šolo, ki so si jo izbrali. 

Že glede znanja so zahteve v 
srednji šoli precej višje, veči-
na dijakov obenem zamenja 
tudi svoje socialno okolje. 
Kako se prvošolci soočajo s 
tem? Kdo in na kakšen na-
čin jim lahko pomaga preb-
roditi morebitne strahove?
T. Ahčin: V prvih letnikih 
ima veliko vlogo razrednik 
in tudi nadomestni razre-
dnik; zato se trudimo, da 
pokrivata različna predme-
tna področja in se mogoče 
tudi karakterno razlikujeta. 
Včasih dijaki poiščejo stik 

tudi z učiteljem, če jim je 
kakšen ljubši kot drugi. Di-
jaki imajo na voljo tako ime-
novane pogovorne ure – to 
ni dopolnilni pouk, ampak 
gre za ure, ko dijak lahko 
poišče nasvet, usmeritev ... 
Vedno namreč potrebujemo 
koga, ki bi nam priskočil na 
pomoč.

Pa dijaki pogosto iščejo te 
vrste pomoči?
V. Dušak Prevc: Niti ne, jim 
pa damo vedeti, da smo jim 
vsak dan na voljo; sama ni-
mam nikoli zaprtih vrat niti 
uradnih ur za dijake. 
M. Bizjak: Dijaki imajo pri 
nas vedno prednost, tako 
pred zunanjimi obiskovalci 
kot pred učitelji, to je pri 
nas postalo nepisano pravi-
lo. 

V šolah imajo navado sprejeti 
prvošolce z obredom "fazani-
ranja". Kako je s tem pri vas, 
so prvošolci pogosto tarča 
zbadanja starejših dijakov?
T. Ahčin: Na prvi šolski 
dan so prvošolci v šoli uro 

prej kot drugi dijaki in so 
torej že v razredu, ko pride-
jo dijaki višjih letnikov, že 
drugi dan pa jih odpeljemo 
na tabor. Po enem tednu 
potem to že malo zvodeni, 
obenem pa takrat pripravi-
mo še uradni sprejem prvo-
šolcev, ki ga organizira no-
silec ključa in poteka na 
hudomušen način. 
M. Bizjak: To je tudi prilo-
žnost, da se dijaki naučijo 
meje, nima smisla vsega 
kar prepovedati. Pomemb-
no je, da imajo mero oziro-
ma da vedo, do kod lahko 
gredo. To gre potem iz roda 
v rod in na koncu dijaki 
spoštujejo sami sebe in tudi 
druge. To daje pečat šoli 
oziroma skupnosti in tako 
že vnaprej vedo, v kakšno 
okolje bodo prišli.
 
Kaj pa strah pred neuspe-
hom – verjetno ni redko, da 
se morajo tudi odličnjaki v 
srednji šoli sprijazniti s pre-
cej nižjimi ocenami?
M. Bizjak: Problematična so 
predvsem pričakovanja ti-
stih dijakov, ki od sebe zah-
tevajo perfektnost. Hitro se 
namreč zgodi, da je v družbi 
sposobnih, motiviranih dija-
kov kdo boljši. Navadno so 
razredniki prvi, ki prepozna-
jo morebitne tovrstne stiske. 
V takih primerih potem v 
šoli skušamo poiskati naju-
streznejšega človeka, ki mu 
lahko pomaga prebroditi te 
stiske, včasih pa pomoč poi-
ščejo tudi zunaj šole. Sicer 
pa smo veseli, da si dijaki 
postavljajo visoke cilje in 
zato iščemo možnosti, kako 
pomagati, da bo tudi dejan-
sko prišel do rezultatov, ki si 
jih je zastavil. Ob tem želi-

mo, da se dijaki zavedajo, da 
ni samo učenje za maturo 
tisto, kar šteje, ampak da je 
danes izrednega pomena 
tudi vse tisto, kar počnejo ob 
šoli, in da jih tudi to bogati 
ter se ne smejo odpovedati 
svojim konjičkom. 

Kaj bi pred začetkom nove-
ga šolskega leta svetovali 
tako otrokom kot njihovim 
staršem, da se bo šolsko leto 
začelo čim manj stresno?
M. Bizjak: Naj zaupajo vase 
in v svoje sposobnosti – mo-
rajo verjeti, da zagotovo 
zmorejo; kljub temu pa brez 
truda ne bo šlo.
T. Ahčin: Vedno bodo našli 
koga, zaradi katerega se 
bodo počutili varne, spreje-
te. Ob tem pa se morajo za-
vedati, da pri učenju in zna-
nju ni "instant" rešitev, po-
trebna je vztrajnost. To po-
tem prinese prave rezultate.

Kako pa se vi spominjate 
svojih šolskih dni?
T. Ahčin: Takrat je bila v 
Kranju le ena gimnazija in 
to je bila edina pot do pokli-
ca, ki sem ga želela opravlja-
ti. Tako sem to tudi sprejela. 
V. Dušak Prevc: V Ljubljano 
sem prišla iz manjšega kra-
ja, zato sem se zelo hitro na-
učila samostojnosti. Vedno 
sem bila jaz tista, ki je mora-
la vzpostaviti prvi stik. 
M. Bizjak: Sodila se med 
"čudake", ki so komaj čaka-
li, da bo konec počitnic, ker 
mi je bilo v šoli tako lepo. 
Gimnazija mi je predstavlja-
la nov začetek in se je še ve-
dno rada spominjam, saj 
smo se s sošolci veliko bolje 
ujeli kot v osnovni šoli, kjer 
smo si bili precej različni. 

Najprej na spoznavni tabor
Ob vstopu v srednjo šolo se spremenijo ne samo zahteve glede ravni znanja, mladi se morajo ob tem navaditi tudi na novo 
okolje in nove obraze, kar lahko vodi tudi v stisko. 

Od leve proti desni: Vera Dušak Prevc, Mirjam Bizjak in 
Tanja Ahčin / Foto: Gorazd Kavčič

Anna Hladnik, 
Pot v Bitnje 16, Kranj,
T: 04 23 12 520, 
GSM: 041 440 793

www.svicarska-sola.si 
	 	NEMŠČINA (Hochdeutsch - domači  

govorec) in drugi jeziki
	 	SPLOŠNI, POSL., SPEC.  TEČAJI  A1 – C2+
	 	PRIPRAVA NA MATURO IN MEDNARODNE  

IZPITE 
	 	PRIVATNE URE, INŠTRUKCIJE
	  MEDKULTURNE DELAVNICE,  

v glavnem v zvezi s ŠVICO, na primer 
delovni trg itd.

              

UGODNE CENE,  
KAKOVOST, IZKUŠNJE

JEZIKOVNI TEČAJI
25 letna tradicija v Sloveniji                          
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Šola in stres

         

STRAHINJ 99, 4202 NAKLO, www.bc-naklo.si 

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
Vaša priložnost za rast

Vabimo vas k vpisu v višješolske študijske programe hortikultura, naravovarstvo, 
upravljanje podeželja in krajine, da obogatite svoje znanje in povečate svoje  
zaposlitvene možnosti. Nudimo tudi možnost brezplačnega študija – MUNERA 3.

Izjava študentke programa naravovarstvo, Maje Milovanović:  

SREDNJA ŠOLA – IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
Nadgradite svoje znanje in pridobite nov poklic.

Vabimo vas k vpisu v programe pek, slaščičar, vrtnar, cvetličar, gospodar na podeželju,  
živilsko-prehranski tehnik, hortikulturni tehnik, kmetijsko podjetniški tehnik,  
naravovarstveni tehnik. 

Izjava udeleženke programa cvetličar, Anje Cipot: 

"Pri iskanju prave šole za cvetličarja sem iskala takšno, ki mi bo ponudila največ in naj-
boljše, in to sem našla v BC Naklo. Odločitev je bila pravilna. V naši skupini so bili udele-
ženci iz različnih koncev Slovenije in vsi so iskali isto. Prav zato se je med nami ob odlič-
nem izobraževalnem programu spletlo veliko prijateljskih vezi." 

Več info: nada.zupanc@bc-naklo.si, 04/2772-104, 041 499 934

Vabimo vas tudi na zanimivi predavanji: 
10. 9., od 18. do 20. ure: Joga in njen vpliv na zdravje in ravnovesje telesa in uma 
17. 9., od 18. do 20. ure: Pomoč sodobni ženski pri njeni izčrpanosti  
(ajurveda in sodobna znanost)

Več informacij in prijave: tecaji@bc-naklo.si, 04/277 21 20, 041 499 934

"Študij naravovarstva na Višji šoli BC Naklo je zelo inovativen in konstruktiven, 
baziran predvsem na praktičnem pouku, kar omogoča utrditev znanja, predava-
nja pa so dovolj jasna in zanimiva. Med študijskim letom sem dobila občutek  
pripadnosti in pravega poslanstva za delo v naravovarstvenem sektorju, za kar 
sem zelo hvaležna tudi predavateljem in sošolcem." 

Več informacij: referat.visja@bc-naklo.si, 04/277 21 45, 070 485 353

Mateja Rant

V preteklem šolskem letu se 
je veliko govorilo o stresu, ki 
naj bi mu bili izpostavljeni 
slovenski šolarji, in njihovi 
pretirani obremenjenosti s 
šolskim delom. A raziskava, 
ki so jo opravili na republi-
škem zavodu za šolstvo, 
temu ni pritrdila. 
»Stres je v šoli ves čas priso-
ten, saj je to normalen odziv 
v nekaterih situacijah. Res 
pa je, da se v zadnjem času o 
tem več govori, ker se preveč 
poudarjajo določene resne 
težave in se posplošujejo,« 
ugotavlja Branko Slivar, so-
avtor raziskave Doživljanje 
in znaki stresa pri učenkah 
in učencih v 6. in 8. razredu 
osnovne šole. Skupaj s Tanjo 
Rupnik Vec sta v raziskavi, 
ki je zajela 8316 učencev iz 
269 osnovnih šol, ugotavlja-
la, ali so slovenski učenci 
preobremenjeni in ali je šola 
prezahtevna. Med drugim so 
raziskovali, kako močni so 
subjektivni občutki obreme-

njenosti oziroma stresa pri 
šestošolcih in osmošolcih, 
kako pogosto so po lastni 
presoji izpostavljeni stresor-
jem, kako pogosto doživljajo 
znake stresa in v čem se 
učenci, ki doživljajo močnej-
ši stres, razlikujejo od učen-
cev, ki doživljajo zgolj šibek 
stres. Izkazalo se je, da učen-

ci v povprečju šolo doživljajo 
manj stresno, kot bi pričako-
vali. Na lestvici od 15 do 75 je 
namreč njihovo doživljanje 
stresa v povprečju doseglo 
37,5 točke, pri čemer je bila 
srednja stopnja stresa dolo-
čena pri 45 točkah. »Določe-
na stopnja stresa je v šoli 
običajna, saj je povsem nor-
malen odziv, da je otroke 
pred recimo kontrolnimi na-
logami strah oziroma jih 
skrbi. A če to pretirano pou-
darjamo in se začne o tem 
govoriti tudi v javnosti, dobi-
mo občutek, da je ves šolski 
sistem prežet s tem,« opo-
zarja Branko Slivar. Obstaja 
pa določen odstotek otrok, ki 
močneje doživljajo stres. »V 
naši raziskavi je bilo takih 
otrok okrog 17 odstotkov in 
tem bi bilo treba posvetiti 
posebno pozornost,« je pou-
daril Slivar. Kot je pojasnil, 
največji vir stresa za učence 
predstavljata ocenjevanje in 
veliko število predmetov na 
dan, medtem ko pričakova-
nja staršev, odnosi s sošolci 

in učitelji ter dejavnosti zu-
naj šole za učence ne pred-
stavljajo pomembnega vira 
stresa. »Ocene so pritisk in 
najpomembnejši vir vseh 
stisk v naši šoli,« je ob tem 
poudarila tudi Tanja Rupnik 
Vec in razložila, da je med 
učenci, ki doživljajo močnej-
ši stres, in učenci, ki doži-
vljajo zgolj šibek stres, razli-
ka v ocenah – učno uspešni 
učenci so manj obremenjeni 
in manj doživljajo stres v 
šoli. »Predvsem pa otroci, ki 
se čutijo močno obremenje-
ne, večkrat verjamejo, da je 
njihov dosežek odvisen od 
sreče ali drugih zunanjih 
okoliščin,« je razložila Tanja 
Rupnik Vec, zato je po nje-
nih besedah otroke treba 
spodbujati, da se naučijo 
prevzeti odgovornost za svo-
je dosežke. »Morajo se zave-
dati, da je učni rezultat odvi-
sen od tega, koliko truda 
vložiš. Tako učni dosežek 
postane bolj obvladljiv.« Pre-
pričana je tudi, da bi morali 
odkriti, kateri učenci sodijo 

med omenjenih 17 odstot-
kov najbolj obremenjenih, 
in pri vsakem konkretnem 
učencu raziskati vir stresa. 
Šele na podlagi tega bi po-
tem lahko sprejeli specifične 
ukrepe za zmanjšanje stre-
sa, saj se lahko dejavniki 
stresa od otroka do otroka 
močno razlikujejo.
Raziskava je tako po bese-
dah Branka Slivarja potrdila, 

da stres ni tako alarmanten, 
kot se je predstavljalo v laič-
ni javnosti. »Tudi za tistih 17 
odstotkov otrok, ki doživlja-
jo močan stres, pa imamo 
na voljo določene ukrepe, s 
katerimi lahko umirimo 
stres, recimo z drugačno or-
ganizacijo dela ali uvaja-
njem formativnega spre-
mljanja učencev,« je še dejal 
Slivar. 

Ocene najpomembnejši vir stisk
O doživljanju in znakih stresa pri osnovnošolcih sta na podlagi rezultatov iz svoje raziskave na konferenci ravnateljev vzgojno-izobraževalnih  
zavodov na Brdu spregovorila dr. Tanja Rupnik Vec in dr. Branko Slivar.

Tanja Rupnik Vec in Branko Slivar / Foto: Gorazd Kavčič

Otroci, ki se čutijo 
močno obremenjene, 
večkrat verjamejo, da 
je njihov dosežek 
odvisen od sreče ali 
drugih zunanjih 
okoliščin, je razložila 
Tanja Rupnik Vec, 
zato je po njenih 
besedah otroke treba 
spodbujati, da se 
naučijo prevzeti 
odgovornost za svoje 
dosežke.
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V septembru vpisujemo v programe

MATURITETNI TEČAJ ZA MLADINO
status dijaka (prijave do 6. 9. 2019)

 IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH 
(prijave do 30. 9. 2019) 

GIMNAZIJA (status izobraževanja odraslih),

MATURITETNI TEČAJ (status izobraževanja odraslih), 

PRIPRAVE NA MATURO ZA 21-letnike (brez statusa),

PRIPRAVE ZA 5. PREDMET (brez statusa).

 JEZIKOVNI TEČAJI ZA ODRASLE 
(od 16. leta, vpis do 20. 9. 2019) 

angleščina, nemščina, francoščina, španščina, ruščina, kitajščina.

Znanje ostane. Pridobite ga na Gimnaziji Kranj. 

Več informacij na www.gimkr.si, eva.gasperlin@guest.arnes.si ali 04/281 17 16.

Mateja Rant

Na podlagi sprememb pra-
vilnika o upravljanju učbe-
niških skladov, ki so jih pri-
pravili na ministrstvu za izo-
braževanje, znanost in 
šport, bodo učbeniki in de-
lovni zvezki brezplačni tudi 
za drugošolce. Že doslej so 
učna gradiva brezplačno 
prejeli prvošolci, z dobrim 
dodatnim milijonom evrov 
sredstev za učbeniške skla-
de pa so to pravico razširili 

še na učence drugih razre-
dov. Za učbeniške sklade so 
v prihodnjem šolskem letu v 
celoti namenili pet milijo-
nov evrov.
Šolam bodo za zagotavljanje 
brezplačnih učbenikov in de-
lovnih zvezkov v prvem ra-
zredu še naprej namenjali po 
trideset evrov na učenca, v 
drugem razredu pa po štiri-
deset evrov na učenca. Šole 
nato same oblikujejo pakete 
učbenikov in delovnih zvez-
kov, ki jih brezplačno prej-
mejo učenci prvih in po no-
vem tudi drugih razredov. 
Učitelji so v izboru učnih 
gradiv avtonomni. »Predloge 

kompletov pripravijo šole in 
jih dokončno potrdijo v sode-
lovanju s starši, ki se morajo, 
skladno s pravilnikom, stri-
njati s končno ceno komple-
tov,« so pojasnili na ministr-
stvu in dodali, da lahko starši 
prek sveta staršev pomemb-
no vplivajo na izbiro delov-
nih zvezkov. »Če menijo, da 
so lahko cilji pouka realizira-
ni na drugačen način in z 
drugimi, morda cenejšimi 
gradivi, lahko seznam delov-
nih zvezkov in drugih učnih 

gradiv, ki ga predlaga šola, 
zavrnejo.« Ob tem na mini-
strstvu priporočajo, da v šo-
lah sledijo strokovnim pripo-
ročilom za izbiro učbenikov 
in kompletov učnih gradiv za 
šolsko leto 2019/2020, ki jih 
je 10. aprila izdal Zavod Re-
publike Slovenije za šolstvo 
in ki priporočajo tudi razmi-
slek o smotrnosti (pretirane) 
uporabe učnih gradiv v prvi 
triadi osnovne šole. Minister 
Jernej Pikalo je ob tem še na-
povedal, da si bodo prizade-
vali brezplačna učna gradiva 
zagotoviti še za učence tretje-
ga razreda, predvidoma v šol-
skem letu 2020/21.

Brezplačno tudi  
za drugošolce
V novem šolskem letu bodo brezplačna učna 
gradiva prvič zagotovili tudi učencem drugega 
razreda.

Po novem bodo tudi drugošolci vsa učna gradiva prejeli 
brezplačno. / Foto: Tina Dokl 

Mateja Rant

Fundacija Študentski tolar, 
ustanova Študentske organi-
zacije univerze (ŠOU) v Lju-
bljani, si prizadeva pomaga-
ti študentom v stiski, zato so 
tudi letos objavili razpis za 
denarno pomoč, namenjeno 
študentskim družinam. 
Tako želijo prispevati k 
vzpostavitvi enakih možno-

sti pri dostopnosti visokošol-
skega ali višješolskega izo-
braževanja vsem študen-
tom, pojasnjujejo v omenje-
ni fundaciji. Vloge je mogo-
če oddati najkasneje do 
vključno petka, 13. septem-
bra. V okviru razpisa je na 
voljo štiri tisoč evrov, ki jih 
je zagotovil ŠOU v Ljubljani. 
Posamezni študentski dru-
žini bodo dodelili denarno 

pomoč v enkratnem znesku 
v višini štiristo evrov. Za po-
moč lahko zaprosijo družine, 
v katerih ima najmanj en 
starš status študenta na kate-
remkoli visokošolskem ali 
višješolskem zavodu, članu 
ŠOU v Ljubljani, in ni v re-
dnem delovnem razmerju. 
Na razpis se ne moreta loče-
no prijaviti mama in oče is-
tega otroka. Do pomoči niso 

upravičene osebe, ki so v 
zadnjih dvanajstih mesecih 
že prejele dve denarni po-
moči fundacije ne glede na 
njeno obliko, višino oziro-
ma razpis, na podlagi kate-
rega je bila denarna pomoč 
dodeljena. Obenem pomoči 
ne morejo dodeliti osebi, ki 
je od Študentskega tolarja 
doslej že prejela pet denar-
nih pomoči.

Pomoč študentskim družinam
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Podjetniški center Kranj, C. Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj
www.tales.si | tecaji@tales.si | 040 778 875 

NOVO!

TEČAJI ZA PODJETJA, SKUPINE  
 in POSAMEZNIKE (ang, nem, špa, ruš …)

  KITAJŠČINA za otroke, skupine, 
                     podjetja, individualno … 

Nabrusimo jezik. Z vami smo že 28 let.

EDINSTVENI  
JEZIKOVNI TEČAJI 
ZA OTROKE (7+) IN NAJSTNIKE

z 

naravnim  

 govorcem

Usvajanje znanja jezika na izviren, zabaven in učinkovit 
način, s primerno zahtevnostjo in z izzivi za najboljši napredek. 

Priprave na maturo, certifikate (FCE, CAE, TEFL …)

Kranjska cesta 2a, 4240 Radovljica
0 4 5  3 0  3 8  3 0 ,  0 4 1  6 6 7  9 9 0
i n f o @ z a v o d r a d o v l j i c a . c o m 

Zavod za izobraževanje odraslih Radovljica je odraslim 
prijazna šola, ki deluje že od leta 2000. Prijazni učitelji, 
kvalitetna gradiva, posameznikov vloženi trud in uspeh 
je zagotovljen. Podrobneje o programih, njihovem 

izvajanju in cenah, lahko pogledate na  
www.zavodradovljica.com .

Izberite si program, ki vam ustreza  
in si postavite nov cilj.

PREDŠOLSKA VZGOJA

PREDŠOLSKA VZGOJA – poklicni tečaj

LOGISTIČNI TEHNIK

EKONOMSKI TEHNIK

MATURITETNI TEČAJ – matura za 21. letnike

BOLNIČAR – NEGOVALEC

TRGOVEC

INFORMACIJE IN VPIS 

od ponedeljka do petka med 9.00. in 12.00,  
ter od ponedeljka do četrtka 16.00 – 17.30.

Kranj – Izšla je pesniška zbirka 1000 in 1 barva sveta mlade, 
nadarjene vsestranske ustvarjalke Glorije Sušnik iz Kranja, 
ki je ob zaključku šolanja na OŠ Simona Jenka prejela zlato 
plaketo za vsakoletni odličen uspeh. V svoji prvi pesniški 
zbirki je zbrala 18 pesmi, sama pa je poskrbela tudi za ilu-
stracije in fotografije. Zbirko in avtorico je izjemno pohvalila 
naša znana pesnica in pisateljica Berta Golob: »V njenem 
čustvenem in miselnem tipanju ni strahu … Presnovljeno v 
njej dobiva jasno obliko, poetsko izraženo … Kakor da se je 
izlevila iz poskusnosti pesnjenja naravnost v prepoznavno 
poetsko zorenje.« S komplimenti ob prebiranju Glorijinih 
pesmi pa ni skoparil tudi mladinski knjižničar Mestne knji-
žnice Kranj Jure Bohinec, ki je svojo pohvalno recenzijo skle-
nil z verzi Glorijine pesmi Svet.

Pesniška zbirka Glorije Sušnik

Ilustracija mlade avtorice krasi naslovnico njene prve 
pesniške zbirke z naslovom 1000 in 1 barva sveta. S 
pesnikovanjem in pisanjem proze se Glorija Sušnik ukvarja 
že od začetka osnovne šole. / Foto: arhiv ustvarjalke

Mateja Rant

Različne dobrodelne organi-
zacije in ustanove bodo zato 
tudi letos pri nakupu šolskih 
potrebščin številnim druži-
nam, za katere to predstavlja 
prevelik strošek, pomagale 
prek dobrodelnih akcij. V 

Slovenski karitas vsako leto 
pripravijo že tradicionalno 
dobrodelno akcijo Otroci nas 
potrebujejo, v okviru katere 
zbirajo materialna in finanč-
na sredstva za pomoč social-
no ogroženim otrokom s šol-
skimi potrebščinami.
Finančna sredstva za pomoč 
otrokom je mogoče nakazati 
na njihov transakcijski ra-
čun SI56 0214 0001 5556 
761, sklic: SI 00 362, na-
men: Otroci nas potrebuje-

jo, pet evrov za šolske po-
trebščine pa je mogoče daro-
vati tudi s poslanim kratkim 
sporočilom s ključno besedo 
ZVEZEK5 na 1919. Računa-
jo, da bodo tako zagotovili 
šolske potrebščine za enajst 
tisoč otrok. Z zbranimi da-
rovi bo Karitas socialno 

ogroženim osnovnošolcem 
pomagala s paketom šolskih 
potrebščin v vrednosti do 
trideset evrov, najbolj ogro-
ženim otrokom pa tudi v ve-
čjem obsegu z boni za na-
kup delovnih zvezkov, so 
pojasnili v Karitas in dodali, 
da poleg materialne pomoči 
pred začetkom šolskega leta 
nekatere Karitas z učno po-
močjo in plačilom položnic 
otrokom pomagajo skozi vse 
šolsko leto.

Pomagajo s šolskimi 
potrebščinami

Začetek šolskega leta za mnoge socialno šibkejše 
družine predstavlja hudo finančno breme.

Nakup šolskih potrebščin za nekatere družine predstavlja 
hudo finančno breme (fotografija je simbolična). / Foto: Tina Dokl

Mateja Rant

Na testu so preizkusili de-
set parov šolskih copat v ce-
novnem razredu od 6,99 
do 19,99 evra; razen enega, 
pri katerem proizvajalec ni 
bil naveden, so bili vsi pari 
izdelani v Sloveniji. Izbirali 
so predvsem med tistimi, ki 
jih je najpogosteje mogoče 
najti na nogah otrok na ra-
zredni stopnji. Med deseti-
mi pari na testu so trije pre-
jeli oceno dobro, pet pov-
prečno, po en par pa po-
manjkljivo in nezadovolji-
vo. Med njimi je bil tudi 
par, in sicer so bile to naj-
dražje copate na testu, v ka-
terem so našli preseženo 
količino nevarnega šestva-
lentnega kroma. Proizvajal-
ca so o prekoračitvi že obve-
stili, prav tako tudi Urad RS 
za kemikalije, so sporočili z 
ZPS.
Na testiranju so preverjali, 
kako vzdržljiv in zračen je 
material ter predvsem, kako 
zdrsljiv je podplat tako na 
mokri kot suhi podlagi. 
»Otroci namreč copate upo-
rabljajo tudi pri športni 
vzgoji, vsak dan pa jih pred 
izzive postavljajo v razre-
dih, na hodnikih, strani-
ščih, zato je pomembno, da 
jim na različnih podlagah v 
njih ne drsi,« so razložili na 
ZPS. Pri preizkusu zdrslji-
vosti, ki je bil po navedbah 
ZPS eden od najzahtevnej-
ših, so v laboratoriju izme-

rili koeficient trenja na ke-
ramični ploščici in plošči iz 
umetne mase oziroma lino-
leju. Umetna masa za no-
ben izdelek ni bila prevelik 
izziv, so pojasnili na ZPS, 
večji izziv je predstavljala 
keramika. »Suhi del testa 
so vsi copati opravili s pozi-
tivno oceno, mokri del pa je 
pokazal na težavo zdrsljivo-
sti na petnem delu, za kar 
so prav vse copate prejele 

oceno pomanjkljivo ali ne-
zadovoljivo. Ocene za zdr-
sljivost na sprednjem delu 
so bile boljše.«  
Na ZPS so oblikovali tudi 
nekaj nasvetov, ki jih velja 
upoštevati pri nakupu šol-
skih copat. V primeru, da se 
otroku noge močneje potijo, 
svetujejo izbiro materiala, 
ki »diha«, saj ni prijetno 
preživeti več ur v šolskih co-
patah z vlažnimi nogami. 

»Na tem delu testa so preje-
le oceno dobro copate, izde-
lane iz tekstila, tudi mikro 
vlaken – in tudi par copat iz 
usnja.« Obenem je po nji-
hovem v tem primeru smi-
selno razmisliti o nakupu 
copat, ki jih je mogoče tudi 
oprati, torej copate iz teksti-
la. Za prostore s hladnimi 
talnimi površinami pa pri-
poročajo copate z debelejši-
mi podplati. 

Copate brez »petice«
Na Zvezi potrošnikov Slovenije (ZPS) so pred začetkom novega šolskega leta opravili test šolskih 
copat, na katerem si prav noben par izbranih copat ni prislužil najboljše ocene. 

Pri izbiri šolskih copat je treba biti pozoren tako na material kot debelino podplata, 
svetujejo na ZPS (fotografija je simbolična). / Foto: Tina Dokl
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Soustvarjajte z nami

Okrogla miza RAJ je znotRAJ
12. 9. ob 16. uri

– Z gosti o osebnih izkušnjah - učenje kot pot do pozitivnih sprememb
– Kako naj odrasli v sebi prebudimo veselje do učenja?
– Kako z znanjem do novih priložnosti?

MotiviRAJmo se
26. 9. med 16. in 19. uro

- Kako se učimo odrasli?
- Na dosegu miške: virtualno novi poti naproti
- KarieRAJ z nami: po korakih do nove kariere
- Priprave na karierni dan

Karierni dan
10. 10. med 16. in 19. uro

- Predstavitve podjetij (pogled od znotRAJ)
- Izobraževalne organizacije (kRAJi znanja)
- Posamezniki (če ste samuRAJ znanja je to priložnost, da se predstavite)
- Individualna svetovanja, Erasmus+ dan, nagradne igre, karierni kotiček …

Tržnica znanja -
vzemi ali pusti. 

24. 10. | 16.00 - 19.00

- Predstavitve znanj za prihodnost
- Naučite se novih veščin

- Osvežite ali podajte svoje 
znanje naprej

Maša Likosar

Dela Ivana Cankarja so za 
sodobnega bralca še vedno 
zanimiva, saj je njihova vse-
bina prav tako aktualna kot 
pred stotimi leti, ko so bila 
napisana. Kot pravi Aljoša 
Harlamov, je Cankar pisal 
na univerzalen način in rav-
no to daje njegovi literaturi 
presežno vrednost. »Dela so 
napisana zelo konkretno in 
resda popisujejo slovenske 
razmere, a v svojem bistvu 
univerzalno nagovarja vsa-
kega bralca. Ni zadev le slo-
venskega značaja, kot mu 
radi pripisujejo, ujel je zna-
čaj človeštva, vseh ljudi,« je 
pojasnil Harlamov in dodal, 
da je Cankar pisal z udarno 
umetniško besedo, obarva-
no z duhovitostjo in izredno 
natančnostjo popisovanja 
človeških značajev. 
Literarna dela maturitetne-
ga izpita za slovenščino 
2020 – vsa štiri dramska 
dela – zastavljajo temeljna 

vprašanja in zahtevajo raz-
mislek o družbeni atmosfe-
ri. »Dela jim bodo odstrla 
vpogled v aktualno politično 
stanje, ki je enako kot pred 
stotimi leti. Prepričan sem, 
da mlade veliko bolj in ve-
dno bolj zanima politika. Pri 
teh letih so že dovolj zreli in 
politično aktivni, da bodo 
drame vzbudile njihovo ra-
dovednost,« meni Harla-
mov, ki je na kratko pojasnil 
vsebino in bistvo vseh štirih 
maturitetnih del. »Hlapci v 
prvi vrsti prikazujejo odnos 
ljudi do volitev. Vidno je, da 
imamo danes še vedno ena-
ko mnenje o volitvah in de-
mokratičnem sistemu kot v 
Cankarjevem času,« pripo-
veduje in nadaljuje: »Zasle-
dimo fraze kot ''ne bom šel 
volit, ker so vsi enaki''; ''moj 
glas nič ne pomeni''; ''saj 
vem, kdo bo zmagal''. Priča 
smo množici, ki pravi, da se 
nič ne da spremeniti, in po 
Cankarjevem mnenju sta 
ravno brezbrižnost volivcev 

do volitev in dejstvo, da eno-
stavno ne gredo volit, popol-
noma nesprejemljiva.« Na 
drugi strani drama Za naro-
dov blagor, ki je izmed če-
tverice najdaljše delo, popi-
suje stanje, ko se ljudstvo 
odloči, da želi sodelovati pri 
političnih odločitvah. »Tedaj 
pride do revolucionarnega 
stanja, saj se politiki ustraši-
jo,« pojasni Harlamov in na-
daljuje, da kriminalna dra-
ma Kralj na Betajnovi opisu-
je bogataša, ki s sumljivimi 
posli pridobi denar. »Ker 
mu to ni dovolj, hoče še 
ugled in oblast, želi si, da bi 
ga imeli radi. Podobno 
zgodbo zasledimo pri dana-
šnjih županih,« pravi Harla-
mov. Pohujšanje v dolini 
šentflorjanski je bilo v na-
sprotju s prej omenjenimi 
deli napisano iz odpora do 
odnosa, ki ga je imela vlada-
joča družba do umetnosti in 
svobodnega izražanja. »Gre 
za Cankarjev odgovor na 
dejstvo, da njegovih dram v 

Ljubljani niso želeli uprizar-
jati, saj so mu očitali, da de-
luje pod vplivom tujih ško-
dljivih idej ter da želi pohuj-
šati mladino.«
Ivan Cankar, ki velja za prve-
ga slovenskega poklicnega 
pisatelja, ki se je s pisanjem 
preživljal, in prvega pisatelja, 
ki je poznal evropske tokove 
ter jih vnašal v slovensko lite-
raturo, je po besedah Aljoše 
Harlamova stavil na izobraz-
bo. »Verjel je, da so ljudje 
dobri, le izobraziti jih je tre-
ba. Tako bodo lahko končno 
videli prek politične farse in 
naredili tisto, kar je prav – 
vzeti oblast v svoje roke,« je 
pojasnil Cankarjev poznava-
lec, ki verjame, da prava knji-
ga ob pravem času zmore 
naučiti moralnih vrednot.
Za konec je sogovornik še 
pojasnil, kako napisati do-
ber esej na maturi. »Bodo-
čim maturantom svetujem, 
naj se držijo navodil, saj če 
izpolniš vse zahteve, po na-
vadi dobiš dobro oceno. Ta 

togost in strogost je lahko 
problematična, saj ne dovo-
ljuje svobodnega mišljenja, 
razpravljanja ali lastne inter-
pretacije. Sam sem to zagato 
rešil tako, da sem v prvem 
odstavku zapisal vsa priča-
kovanja, potem sem si dovo-

lil razviti svojo misel in jo v 
nadaljevanju potrditi s kon-
kretnimi primeri. Knjiga ne 
nazadnje nagovori vsakega 
bralca posebej in različne 
interpretacije jo samo še do-
datno bogatijo,« je sklenil 
Aljoša Harlamov.

Maturitetni esej posvečen Cankarju
Pred začetkom novega šolskega leta je publicist in slovenist Aljoša Harlamov v Sokolskem domu v okviru Bralnice prihodnjim maturantom na izviren  
način predstavil literarna dela maturitetnega izpita za slovenščino 2020: Za narodov blagor, Kralj na Betajnovi, Pohujšanje v dolini šentflorjanski  
in Hlapci avtorja Ivana Cankarja.

Aljoša Harlamov je bodočim maturantom na izviren način 
predstavil literarna dela maturitetnega izpita za 
slovenščino 2020. / Foto: Tina Dokl 
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Spomini

Ana Šubic

Komik, pisatelj in prevajalec 
Boštjan Gorenc - Pižama si 
je rumeno rutico prvič nadel 
1. septembra 1984 v Straži-
šču, tedaj še na OŠ Lucijana 
Seljaka. Prvega šolskega dne 
se spomni predvsem po spo-
znavanju novih obrazov, saj 
večine sošolk in sošolcev ni 

poznal od prej. »Najmočnej-
ši spomin prvega šolskega 
leta je vestno pospravljanje 
listkov črkovne stavnice na-
zaj v okenca v mapi, da si ne 
bi prislužil dodatne naloge.« 
Šola ga je sicer veselila, je bil 
pa kot prvošolec brez dru-
žabnega zaledja v novem 
okolju pogosto tarča medvr-
stniškega nasilja.
Predmeti so ga, z izjemo fizi-
ke, ki mu ni bila pri srcu, za-
nimali dokaj enako. »Imel 
sem srečo, da so me učile 
osebe, ki so poleg golega po-
dajanja učne snovi želele v 
nas vzbuditi zanimanje za 
znanje in nam omogočale 
kopico izvenšolskih dejavno-
sti. Tako sem v okviru nara-
voslovnega krožka pod men-
torstvom učiteljice za biolo-
gijo Ide Kavčič obiskal kar 
nekaj krajev, ki jih sicer ne 
bi, kot mlade zbiratelje fosi-
lov in mineralov pa so nas 
med drugim povabili tudi na 
razstave v Tržič, Zagreb in 
München,« nam je zaupal.

Nekdanja mis Slovenije 
Maja Zupan je komaj čaka-
la, da je prvič prestopila prag 
OŠ Jakoba Aljaža v Kranju. 
»Že kot otrok sem bila izre-
dno radovedna in pogumna. 
Bila sem ravno prav trmasta 
in nikoli se nisem pustila 
preveč motiti ali prestrašiti 
novih okolij, zato sem v prvi 
razred stopila z dvignjeno 
glavo in širokim nasme-
škom na obrazu.« Na OŠ 
Jakoba Aljaža se je šolala 
prva tri leta. »Imam same 
lepe spomine. Odlično sem 
se razumela s svojimi sošol-
ci, še danes pa se spomnim 
tudi svoje učiteljice gospe 
Eme Tavželj, ki sem jo ime-
la zelo rada. Zanimivo je, da 
sem bila kot deklica precej 
samosvoja in uporniška, a 
sem imela hkrati vedno odli-
čen uspeh in nikoli nisem 
bila problematična za šolsko 
delo.« Po treh letih je zaradi 
selitve šolanje nadaljevala 
na OŠ Predoslje. Najraje je 
imela likovno vzgojo. Kot je 

dejala, je imela odličnega 
učitelja Aleša Čarmana, ki 
jo je ogromno naučil in jo je 
tudi prijavil na več likovnih 
tekmovanj, med drugim na 
Ex-tempore na gradu Str-
mol, kjer je osvojila eno od 
glavnih nagrad. Rada je ho-
dila tudi k podjetniškemu 
krožku in slovenščini, izogi-
bala pa se je kemiji in zgo-
dovini.

Pevka Romana Krajnčan se 
svojega prvega šolskega dne 
na OŠ Zali Rovt v Tržiču ne 
spomni dobro. Bolj sta ji v 
spominu ostala prva šolska 
dneva obeh sinov. »Bilo je 
praznično, polno pričako-
vanj, sladoled, družinsko 
kosilo, zelo lepi spomini. Si-
cer pa sem vsako leto na prvi 
šolski dan s svojo glasbo 
razveselila mnogo prvošolč-

kov in staršev po vsej Slove-
niji. Nastopi za prvošolčke 
so bili vedno nekaj posebne-
ga in slovesnega. Pesnika 
Toneta Pavčka sem celo pro-
sila, naj mi napiše pesem za 
prvošolčke, mož Lojze pa jo 
je nato uglasbil. Nastala je 
imenitna Prometnica pore-
dnica,« se spominja Krajn-
čanova. Sama sicer v šolo ni 
pretirano rada hodila. »Bolj 
so mi bile všeč obšolske de-
javnosti – kitara, klavir, na-
stopi na vseh šolskih prire-
ditvah. S svojo kitaro sem 
zabavala učitelje v zbornici z 
Rifletovo Rocco Granato in 
imitacijo različnih sloven-
skih pevcev in pevk, ki sem 
jih obvladala, in nasmejala 
vse, ki so me hoteli posluša-
ti.« Krajnčanova je bila tudi 
predsednica Šolskega špor-
tnega društva in kar dve leti 
zapored so pod njenim 
predsedovanjem osvojili zla-
to plaketo in prvo nagrado 
za najboljše tovrstno dru-
štvo v Sloveniji.

Prvič čez šolski prag
Znani obrazi so z nami delili spomine na prvi šolski dan in začetna leta šolanja. Nekdanja mis Slovenije Maja Zupan se je šole izjemno veselila,  
pevko Romano Krajnčan so bolj zanimale obšolske dejavnosti, komik Boštjan Gorenc - Pižama pa je bil deležen tudi medvrstniškega nasilja. 

Boštjan Gorenc -  
Pižama / Foto: Tina Dokl

Maja Zupan / Foto: osebni arhiv Romana Krajnčan 

N
am

a 
d.

 d
. L

ju
bl

ja
na

, T
om

ši
če

va
 u

lic
a 

1, 
10

0
0

 L
ju

bl
ja

na

NAZAJ V ŠOLO!
Da bo začetek šole prijetnejši, smo za vas 
v #grefinokranj, od 1. 9. do 8. 9. 2019, 
pripravili 10 % popust na celotno ponudbo.
 
Pridite v Grefino, da se vam bo zdelo,
da gre v novem šolskem letu vse fino.

2019 08 Nama grefino Kranj oglas 127x191.indd   1 28/08/2019   10:03
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Na Gorenjskem delujejo tudi trije waldorfski vrtci:  
v Kranju, Radovljici in na Jesenicah.

Waldorfska šola Ljubljana, enota Gorenjska, Naklo, 
Glavna cesta 13, informacije: 041 415 726; gorenjska@waldorf.si

WALDORFSKA ŠOLA IN VRTEC NA GORENJSKEM

Vzgoja in šola 
otrok  
za celovit razvoj in 
sodobno družbo.

Ponujamo drugačen pristop k vzgojno – izobraževalnemu procesu: 
	 	naša pedagogika temelji na poznavanju in upoštevanju duhovno – duševnega  

in telesnega razvoja otrok,
	 otroke vzgajamo v sočutju do sočloveka, v spoštovanju do narave…, 
	 v učnem procesu je poudarek na kvaliteti in ne na kvantiteti,
	 	učno snov približujemo na zanimiv način, ki zajema mišljenje otrok, njihovo  

ustvarjalnost in gibanje. 
	 	ne uporabljamo že napisanih učbenikov, otroci sami aktivno sodelujejo pri nastajanju 

lastnih učbenikov. S tem si krepijo samozavest in samozaupanje.

V šolskem letu 2019/2020 vpisujemo otroke od 1. do 8. razreda.
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ÎÎ mehatronika
ÎÎ informatikaÎ
ÎÎ elektroenergetika
ÎÎ ekonomistÎ
ÎÎ varovanje
ÎÎ organizatorÎsocialneÎmreže
ÎÎ poslovniÎsekretar

Programi: ekonomski tehnik, admin-
istrator, trgovec, ekonomski tehnik – 
poklicni tečaj, frizer, gradbeni tehnik, 
tesar, slikopleskar - črkoslikar, zidar, 
pečar - polagalec keramičnih oblog, po-
močnik pri tehnologiji gradnje.

Programi: računalnikar,
tehnik računalništva, elektrikar, 
elektrotehnik, mehatronik operater,
tehnik mehatronike.

ÎÎ mehatronika
ÎÎ elektrotehnika
ÎÎ računalništvo

ÎÎ tehniškaÎgimnazija

ÎÎ ekonomija
ÎÎ trgovina
ÎÎ frizerstvo
ÎÎ gradbeništvo

ŠOLSKI CENTER
KRANJ ZA POKLICE

PRIHODNOSTI

Kidričeva cesta 55, Kranj

Kidričeva cesta 55, Kranj

Kidričeva cesta 55, Kranj

Cesta Staneta Žagarja 33, Kranj

SREDNJA TEHNIŠKA ŠOLA

STROKOVNA GIMNAZIJA

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

SREDNJA EKONOMSKA, STORITVENA 
IN GRADBENA ŠOLA
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Srednja tehniška šola Kranj po-
nuja možnosti izobraževanja s 
področja mehatronike, elek-
trotehnike in računalništva. 
Eden izmed glavnih ciljev šole 
je tudi  spodbujanje podje-
tnosti. Dijake z zanimivo po-
slovno idejo v obliki nekega 
tehničnega izdelka oz. storitve 
najprej povežemo z mentor-
jem (učiteljem), ki je po stro-
kovnosti najbližje sami ideji. 
Dijakom ponudimo tudi mo-
žnost financiranja projekta. 
Nadaljnjo pa jih vključimo v iz-
obraževalne programe na 
temo podjetništva v okviru 
zavoda za spodbujanje pod-
jetnosti mladih.  V lanskem 
šolskem letu je najbolj izstopa-

lo podjetje J.M.C., ki sta ga 
zasnovala dijaka Jakob Katra-
šnik in Maj Žnidar. Izdelala sta 
novo generacijo PAMETNIH 
KLJUČAVNIC, ki jih lahko od-
klenemo le s svetlobnim klju-
čem. Mladima inovatorjema 
želimo veliko uspeha na po-
slovni poti. 
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DIJAŠKO PODJETJE NA SREDNJI TEHNIŠKI ŠOLI KRANJ

Finančna pismenost je ena iz-
med temeljnih kompetenc za 
sodobno življenje, zato smo  na 
Srednji ekonomski, storitveni in 
gradbeni šoli ŠC Kranj v  redni 
pouk 3. letnika programa eko-
nomski tehnik uvedli modul Fi-
nančno opismenjevanje, v kate-
rem  obravnavamo osnove 

osebnih financ. Določene vsebi-
ne s področja finančnega opi-
smenjevanja dijakom predstavi-
mo tudi v okviru modulov Fi-
nančno poslovanje in Zavaro-
valne storitve. Naši dijaki progra-
ma ekonomski tehnik se o upra-
vljanju z denarjem učijo skozi 
vsa  leta izobraževanja in na 

koncu izobraževanja postanejo 
finančno pismeni. Na letošnjem 
državnem tekmovanju iz finanč-
ne pismenosti sta dijaka Peter 
Martin Leben in Jaka Maradin iz 
4. a ekonomskega tehnika po-
stala državni prvak in podprvak. 
Dijaka sta prejela  zlato prizna-
nje. Ekipno so dijaki naše šole 
osvojili laskavi naslov: najboljša  
srednja  šola v Sloveniji.

FINANČNA PISMENOST KOT TEMELJNA KOMPETENCA 

Mentorica finančnega opismenjevanja Ljubomira Jazbec, prof.,  
Jaka Maradin, državni podprvak, in Peter Martin Leben, državni prvak  
iz finančne pismenosti za srednje šole leta 2019

Vse tiste, ki že nekaj časa razmi-
šljate, da bi se vpisali v višješol-
ski program izredno, obvešča-
mo, da to lahko storite tudi po 
drugem prijavnem roku. Vpiše-
te se lahko neposredno na viš-
jo strokovno šolo do 30. okto-
bra 2019.  Obvestilo o načinu in 
izvedbi vpisa bo objavljeno na 
spletnih straneh. 
Če imate 3 leta delovnih izku-
šenj na področju, kamor se 
vpisujete, lahko vložite poseb-
no vlogo za priznavanje prak-
tičnega izobraževanja. Preda-
vanja in vaje za izredne štu-
dente potekajo v popoldan-
skem času, od 16.25 dalje, ne-
kajkrat na teden. 

Prednost študija na naši višji 
šoli je povezana z zelo dobro 
opremo za tehniške programe. 
Skupine študentov za izredni 

študij so manjše, zato predava-
telji uporabljajo v študenta 
usmerjen pristop. Spodbuja-
mo sodelovanje in povezova-
nje študentov pri študijskem 
delu, ker tako dosežemo boljše 
rezultate. 
Tisti kandidati, ki imate izkušnje 
iz prakse, boste v prednosti tudi 
pri pripravi diplomske naloge. 

ŠE VEDNO JE MOŽNOST VPISA V IZREDNE PROGRAME 

Študent Luka Artelj z letalom  
s popolnoma avtonomnim  
letenjem na simpoziju  
v Portorožu

Strokovna tehniška gimnazija 
ŠC Kranj je znana po odličnih 
uspehih svojih dijakov na dr-
žavnih tekmovanjih (iz fizike, 
računalništva, matematike, ge-
ografije, itd.), poleg tega pa so 
številni naši dijaki tudi vrhunski 
športniki, ki na državnem nivo-
ju pogosto zasedajo najvišje 
stopničke. 

Našim dijakom omogočamo 
kakovosten pouk, pri čemer se 
trudimo ustvarjati pogoje, v ka-
terih bodo imeli vsi dijaki mo-
žnost prepoznati in razvijati 
svoje potenciale in interese. Pri 
delu z dijaki tako spodbujamo 
sodelovanje, timsko delo, sa-
moiniciativnost, ustvarjalnost 
in inovativnost. Še posebej pa 

smo znani po tem, da pri gim-
nazijcih spodbujamo razvijanje 
podjetnosti, kar pomeni, da z 
drugačnimi metodami dela di-
jake spodbujamo k ustvarjanju 
lastnih inovacij na področjih 
elektrotehnike, računalništva 
in strojništva ter jim omogo-
čamo sodelovanje pri medna-
rodnih projektih, ki krepijo 
spodbujanje podjetnosti.

DIJAKI STROKOVNE TEHNIŠKE GIMNAZIJE SO ZAKON!
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Nagradna križanka

www.triglav.siVse bo v redu.

10 %
popust
prek
spleta

20 %
popust
za veliko
družino

Izplačilo 
zavarovalnine
že med 
zdravljenjem

Zavarujte jih pri 
odkrivanju sveta.

Kjer vi vidite 
drevesa, 
otroci vidijo 
pustolovski park.

Nezgodno zavarovanje 
Pazi name

Ugodnosti lahko izkoristite v času trajanja prodaje Nezgodnega zavarovanja Pazi name, ki poteka od 1. 6. 2019 do 31. 10. 2019. 20 % popust za veliko družino se prizna ob hkratni 
sklenitvi vsaj 3 Nezgodnih zavarovanj Pazi name prek spleta, pri zavarovalnem zastopniku oz. na naših prodajnih mestih. Več na triglav.si.

Rumene rutke Kuža 
Pazi bodo tudi letos 
varovale naše najmlajše 
na poti v šolo in domov. 
Zavarovalnica Triglav jih 
podarja vsem prvošolcem 
v sodelovanju z Mladinsko 
knjigo. Rutke boste prejeli skupaj 
z revijo Ciciban-Cicizabavnik. 

Za prvošolčke!

Darilo
Ob sklenitvi zavarovanja 
prejmete darilo: 
paket obližev.  

Rešitvekrižanke(geslo,sestavljenoizčrkzoštevilčenihpoljinvpisanov
kuponizkrižanke)pošljitedoSREDE,18.SEPTEMBRA2019,naGorenjski
glas,Nazorjevaulica1,4000Kranj.Rešitvelahkooddatetudivnabiralnik
GorenjskegaglasapredposlovnostavbonaNazorjeviulici1.

Nagrade:3-kratpromocijska 
darilaZavarovalniceTriglav(paket
prvepomoči,majica,odsevnijopič,
odsevnakapainodsevnitrak).
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AKTUALNO

POGOVOR

ZANIMIVOSTI

NA ROBU

RAZGLED

Pogovor
Maksimilijan File, po rodu 
Kranjskogorčan, novi stiški  
opat ... Stran 28

Pogovor
Mia Krampl z Golnika s srebrno 
kolajno na svetovnem prvenstvu 
v športnem plezanju ... Stran 29

MultiKulti
Ukrajinka Inna Demchenko 
Fröhlich živi v Medvodah in dela 
kot turistična vodnica. Stran 30

Marjana Ahačič

»Potrebovali bi vašo po-
moč,« se je na naš časopis 
pred kratkim obrnil Peter 
Robnik, predsednik Društva 
paraplegikov Gorenjske. »Za 
mladega fanta gre. Živi pri 
dekletu v Kranjski Gori in 
je tetraplegik. Adrian je tisti 
fant, ki si je lani sredi poletja 
pri skoku v vodo tako poško-
doval vratno vretence, da ne 
more več uporabljati nog in 
rok,« je razložil in povedal, da 
bi zdaj, ko se je po skoraj letu 
dni po nesreči iz bolnišnice 
vrnil domov, potreboval vsaj 
posebno negovalno posteljo, 
zraven pa še kakšno prilago-
ditev v stanovanju, ki si ga je 
mladi par uredil v hiši dekle-
tovih staršev.

V Kranjski Gori nas je 
malo za tem v majhnem, a 
skrbno urejenem kletnem 
stanovanju prijazno pozdra-
vil Adrian. »Takole so nama, 
medtem ko sem bil najprej v 
bolnišnici in nato na rehabi-
litaciji v Soči, uredili stano-
vanje v hiši Gajinih staršev,« 

je povedal. »Načrtovala sva, 
da bi lani konec poletja, za-
čela živeti skupaj, ampak po-
tem se je zgodila nesreča ...«

Bil je drugi avgust, zad-
nji dopustniški dan za takrat 
24-letnega Adriana in nje-
govo nekaj let mlajše dekle 
Gajo. Z družbo so se šli kot 
že tolikokrat dotlej kopat v 
Kredo, priljubljeno naravno 
kopališče v Radovni. »Ura je 
bila pol šestih, vzel sem za-
let, da bi skočil na glavo v 
vodo. A mi je pri tem spodr-
snilo in z vso silo sem se za-
letel v enega od kolov, ki so v 
vodi. Takoj sem vedel, da se 
ne bo dobro končalo, saj sem 
slišal, kako se mi je polomil 
vrat ...« se tistega nesrečne-
ga dne spominja Adrian in 

pove, da ni niti za trenutek 
izgubil zavesti. 

Iz vode ga je hitro pote-
gnil izkušen reševalec, ki je 
bil tam slučajno. Prav tako 
je bila slučajno ob ribniku 
zdravnica, ki je takoj klicala 
reševalno ekipo. »S helikop-
terjem so bili pri meni v pič-
lih 15 minutah, v eni uri sem 
bil že v ljubljanskem klinič-
nem centru.«

Tam so ugotovili, da ima 
polomljeno šesto vreten-
ce, in ga operirali. Za me-
dicinske ekipe, ki so skrbe-
le zanj, ima same lepe bese-
de. »Zdravnik, ki me je ope-
riral, je res pravi mojster. 
Pravzaprav je zdaj vrat edini 
del mojega telesa, ki res dob-
ro dela,« se zna v tej resni si-
tuaciji celo pošaliti nekda-
nji rekreativni športnik, ki je 
ljubil moč, hitrost, višino ... 
Rad je hodil v hribe, fitnes, 
plezal, se vozil z motorjem, 
h Gaji pa je v Kranjsko Goro 
z domače Hrušice prihajal 
kar na rolerjih. 

»Takole me je pač življe-
nje ustavilo ...« preprosto 

pove in doda, da hujših psi-
hičnih težav po nesreči ni 
imel, čeprav pridejo trenut-
ki, ko je težko. Ampak takrat, 
pravi, se zamoti s filmom, 
knjigo ali pogovorom. Si-
cer pa, pove, je imel v dolgih 
mesecih v bolnišnici dovolj 
časa, da je o vsem temelji-
to razmislil. Nesrečo jemlje 
kot del življenja. Prepričan 
je, da mu je ta pretresljiva iz-
kušnja vsemu navkljub ve-
liko dala. Pa vendar: s tem, 
kar se ti je zgodilo, se soočiš, 
sprijazniš pa nikoli, pravi. 

»Takoj po poškodbi od 
vratu navzdol nisem čutil 

ničesar. Zdaj, po enem letu, 
lahko kolikor toliko stabil-
no sedim, pripet na vozičku, 
in uporabljam zgornje dele 
rok. Pravijo, da se stanje iz-
boljšuje do treh let po po-
škodbi in v tem času bi rad 
izkoristil res vse, kar je mo-
goče. Ampak dodatne tera-
pije je treba doplačevati, na 
zdravljenje z matičnimi ce-
licami, ki se je v svetu izka-
zalo za dokaj učinkovito, bi 
moral oditi na Dunaj in za 
to plačati okoli trideset tisoč 
evrov, pri nas je vse skupaj 
še zelo v povojih. Za zače-
tek pa bi najbolj potreboval 

terapevtsko posteljo, zato 
da bi tistemu, ki me neguje, 
olajšal delo. Pa tudi sedel bi 
lahko v njej, kar je zame zelo 
pomembno,« je povedal.

Upa, da mu bodo dob-
ri ljudje pomagali pri na-
kupu postelje in prilagodi-
tvah stanovanja, prispeva-
li za kakšno dodatno terapi-
jo ter morda tudi pri zbira-
nju denarja za zdravljenje 
v tujini. Sredstva za Adria-
na zbirajo na Društvu pa-
raplegikov Gorenjske na ra-
čunu številka SI56 07000-
0000108633, ki je odprt pri 
GB Kranj.

Življenje gre dalje, čeprav  
po drugačnih poteh
Adrian Černilogar, petindvajsetletnik, doma s Hrušice, je tisti fant, ki mu je sredi lanskega poletja nesrečni skok v vodo na Kredi v Radovni za vedno 
spremenil življenje. Po skoraj letu dni zdravljenja in rehabilitacije se je junija vrnil v novi dom, ki sta si ga s pomočjo družine z dekletom ustvarila v Kranjski 
Gori. Da bi lahko čim bolj samostojno zaživel, potrebuje pripomočke in prilagoditve, še posebej prav bi mu prišla terapevtska postelja.

Adrian in Gaja končno skupaj doma v Kranjski Gori / Foto: Gorazd Kavčič

Upa, da mu bodo dobri ljudje pomagali pri nakupu 
postelje in prilagoditvah stanovanja, prispevali za 
kakšno dodatno terapijo ter morda tudi pri zbiranju 
denarja za zdravljenje v tujini. Sredstva za Adriana 
zbirajo na Društvu paraplegikov Gorenjske na računu 
številka SI56 07000-0000108633, ki je odprt pri GB 
Kranj.

Bil je drugi avgust, z družbo so se šli kot že tolikokrat 
dotlej kopat v Kredo, priljubljeno naravno kopališče v 
Radovni. »Ura je bila pol šestih, vzel sem zalet, da bi 
skočil na glavo v vodo. A mi je pri tem spodrsnilo in 
z vso silo sem se zaletel v enega od kolov, ki so v vodi. 
Takoj sem vedel, da se ne bo dobro končalo, saj sem 
slišal, kako se mi je polomil vrat ...«
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Od petka do petka

Simon Šubic

Šarec za drugi blok 
nuklearke

Premier Marjan Šarec je 
minuli četrtek ob obisku 
Nuklearne elektrarne Krško 
z izjavo o nujnosti postavi-
tve drugega bloka elektrar-
ne zelo vznemiril Avstrijce. 
»Vse napore moramo vloži-
ti v to in pristopiti k izgradnji 
drugega bloka, saj bomo v 
prihodnje potrebovali vse 
več električne energije, še 
posebej če želimo biti ra-
zvojno uspešna država,« je 
dejal. Namestnik štajerske-
ga deželnega glavarja Mi-
chael Schickhofer iz stranke 
svobodnjakov SPÖ je zara-
di te izjave pozval avstrijsko 
vlado, naj takoj ukrepa in na-
veže pogovore s slovensko 
vlado. »Nuklearko v Krškem 
bi morali odklopiti rajši da-
nes kot jutri. V nobenem pri-
meru ne sme proti do njene 
razširitve,« je poudaril in ob 
tem opozoril, da nuklearna 
elektrarna v Krškem stoji na 
potresnem območju. Šarec 
je sicer v Krškem povedal, da 
Slovenija v luči sprememb 
na energetskem področju 
potrebuje razmislek in odlo-
čitev o svojih prihodnjih vi-
rih energije. Prvi blok krške 
nuklearke naj bi namreč de-
loval do leta 2043, približno 
takrat pa bo po načrtih uga-
snila tudi Termoelektrarna 
Šoštanj. »Če ne bomo želeli 

vetrnih in če ne bomo žele-
li termoelektrarn in drugih 
virov energije, bomo kmalu 
ugotovili, da jo nimamo od 
kod dobiti,« je dejal in po-
udaril, da mora država več 
napora usmeriti k dosega-
nju energetske neodvisno-
sti. Na ministrstvu za infra-
strukturo so sicer razložili, 
da bo odgovor na vprašanje, 
koliko in predvsem kakšno 
energijo Slovenija potrebu-
je dolgoročno, opredeljen v 
nacionalnem energetskem 
in podnebnem načrtu.

Levica za ukinitev 
dopolnilnega zavarovanja

Stranka Levica je v sredo 
predstavila zakonski pred-
log za ukinitev dopolnilnega 
zdravstvenega zavarovanja s 
prenosom v obvezno zava-
rovanje. Koordinator Levice 
Luka Mesec je ob tem dejal, 
da je ukinitev dopolnilnega 
zavarovanja temelj nadalj-
njega sodelovanja s koalici-
jo in vlado Marjana Šarca, 
saj bodo sicer v Levici ugoto-
vili, da je koalicija prekinila 
sodelovanje z njo, v tem pri-
meru pa bodo glasovali pro-
ti proračunu. V koalicijskih 
strankah so kritični do »so-
liranja« Levice in njenega 
pogojevanja podpore vlade. 
»Zdravstvo je tako pomemb-
na tema, da si ne zasluži no-
benega pogojevanja katere-
koli stranke,« je tako pove-
dal vodja poslanske skupine 

SD Matjaž Han, podobno 
kritični pa so tudi v SMC, 
SAB in DeSUS, medtem ko 
se iz LMŠ do včeraj še niso 
odzvali. Predlog sicer ob uki-
nitvi dopolnilnega zavarova-
nja predvideva dvig prispev-
ne stopnje za obvezno zdra-
vstveno zavarovanje za eno 
odstotno točko za delojemal-
ce in pokojninsko blagajno 
ter dvig za 1,6 odstotne toč-
ke za delodajalce. Za samo-
zaposlene je predviden dvig 
prispevne stopnje za dve od-
stotni točki. Skupaj z dvi-
gom prispevnih stopenj za 
pokojninsko blagajno in no-
vim prispevkom na kapital-
ske dohodke bi v letu 2021 
zbrali potrebnih 528 milijo-
nov evrov, je razložil posla-
nec Levice Miha Kordiš.

2TDK naznanila sum 
kaznivega dejanja

Družba 2TDK je v sredo 
policiji naznanila sum stori-
tve kaznivega dejanja v zve-
zi z izvedbo javnega naro-
čila za izvedbo mostu Glin-
ščica pri izgradnji druge-
ga tira železniške proge Di-
vača–Koper, neodvisno od 
tega pa bodo sum storitve 
prekrška naznanili tudi Dr-
žavni revizijski komisiji, so 
včeraj sporočili iz družbe. V 
2TDK so razložili, da so naz-
nanitev suma storitve kazni-
vega dejanja podali, ker so 
ob odločanju o oddaji naro-
čila in v postopkih, ki so bili 

povezani z oddajo naročila, 
zaznali dejstva in okolišči-
ne, ki izkazujejo sum, da so 
bile podane nepravilnosti in 
neskladnosti. Kot je znano, 
je 2TDK 8. avgusta razvelja-
vila razpis za Glinščico, ker 
naj bi že izbrani ponudnik 
Markomark Nival ponaredil 
referenco glede podpornega 
zidu, ki ga je zgradil v Pesni-
ci, saj njegova višina men-
da ne presega osmih me-
trov, kot so trdili v podjetju. 
V konzorciju družb Marko-
mark Nival, Nival invest in 
Ekorel so sicer te obtožbe že 
večkrat zavrnili. 

Kralj lobiral za Šoltesa

Predsednica nadzornega 
sveta Uradnega lista Irena 
Prijović je ta teden potrdila, 
da je pristojnim institucijam 
prijavila pritiske, ki naj bi jih 
nanjo vršil generalni sekre-
tar največje vladne stran-
ke LMŠ Brane Kralj glede 
imenovanja Igorja Šoltesa 
za direktorja Uradnega li-
sta. Kralj je moral do včeraj 
predsedniku vlade in stran-
ke Marjanu Šarcu podati po-
jasnila glede navedenih očit-
kov. Sam je sicer za STA po-
jasnil, da je želel Prijoviće-
vi le povedati, da je Šoltes 
kot nekdanji predsednik Ra-
čunskega sodišča in nekda-
nji evropski poslanec lahko 
dober kandidat. Ob tem ob-
žaluje, da je Prijovićeva to ra-
zumela kot pritisk.

Šarec vznemiril Avstrijce
Premier Marjan Šarec je govoril o potrebi po postavitvi drugega bloka nuklearne elektrarne v Krškem. 
Levica nadaljnje sodelovanje z vlado pogojuje z ukinitvijo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. 

Predsednik vlade Marjan Šarec je ob obisku jedrske 
elektrarne v Krškem spregovoril o potrebi po izgradnji 
drugega bloka. / Foto: Nebojša Tejić (STA)

Luka Mesec je dejal, da je ukinitev dopolnilnega 
zdravstvenega zavarovanja temelj nadaljnjega sodelovanja z 
vlado. / Foto: Gorazd Kavčič (arhiv)

Generalni sekretar LMŠ Brane Kralj naj bi pritiskal na prvo 
nadzornico Uradnega lista Ireno Prijović zaradi izbire Igorja 
Šoltesa (na sliki) za direktorja Uradnega lista. / Foto: Gorazd Kavčič

Slovenci v zamejstvu (709)

Dvojezičnost na turističnih tablah
V občini Bekštajn/Fin-

kenstein, v turistični občini 
ob Baškem jezeru/Faaker 
See na skrajnem zahodnem 
delu Roža na meji z Ziljsko 
dolino, so postavili šest ve-
likih turističnih panoram-
skih tabel. To za razvito turi-
stično območje ne bi bilo nič 
neobičajnega, če ne bi bile te 
table dvojezične – nemške 
in slovenske. Zasluge za to 
ima slovenska Enotna lista 
Bekštajn, ki ji je za posta-
vitev dvojezičnih tabel us-
pelo pregovoriti občinsko 
vodstvo in Turistično zve-
zo beljaške regije. Table so 
postavili na najbolj obiska-
nih in na najbolj znanih tu-
rističnih točkah v okolici Ba-
škega jezera. V bekštajnski 
občini so pred tem z neka-
terimi dejanji pokazali, da 
je tudi dvojezičnost stvarno-
st. Tako so izdali zelo iskane 

dvojezične zemljevide obči-
ne s starimi krajevnimi in 
ledinskimi imeni. Ta ime-
na so bila vpisana tudi v av-
strijski Unescov seznam ne-
snovne kulturne dediščine. 

Ob tem je treba povedati, da 
potekajo v občini, še posebej 
v Ločah/Latschachu in na 
obnovljenem bekštajnskem 
gradu dvojezične prireditve. 
Trg ob cerkvi so poimenovali 
po Franzu Treiberju (1863–
1948), zavednem Slovencu, 

duhovniku in šolniku, roje-
nem v Bačah ob Baškem je-
zeru, ki je leta 1896 v Šen-
trupertu pri Velikovcu usta-
novil prvo Slovensko naro-
dno šolo. Po plebiscitu šola 

in Treiber nista več zdrža-
la pod pritiskom Nem-
cev, zato se je Treiber pre-
selil v Slovenijo, kjer je bil 
do smrti duhovnik v Topol-
šici. Pokopan je v Podkra-
ju pri Velenju. Njegov stric 
je bil tudi Franz Treiber, ki 

je znan kot avtor znameni-
te koroške slovenske pesmi 
Nmau čez izaro. 

»To se seveda ne zgodi 
samo od sebe,« pove Simon 
Triessnig iz Loč, zavzet kul-
turni in tudi politični de-
lavec. »Namesto nas tega 
ne bo storil nihče. Trudi-
ti se je treba in poskušati. 
Pred leti so slovenščini in 

dvojezičnosti še marsikje in 
marsikdaj rekli ne, sedaj pa 
se to zgodi le redko. Če ob-
last občasno pozabi na nas 
in na dvojezičnost, jo pač 
spomnimo, da smo tukaj,« 
pove Simon, ki je zadnja 
leta zaposlen na koroški Ka-
ritas in skupaj z mamo Ani, 
rojeno v Šentjakobu, živi na 
domu v Ločah. 

Simon Triessnig ob dvojezični panoramski turistični tabli 
v Zgornjem Dobju nad Ločami

Dva dogodka, ki se bosta zgodila konec tedna, 
omenjamo posebej. V Pliberku se bo že danes, uradno 
pa jutri začel 626. Jormak, sejem na župnijskem 
travniku, največja gospodarska in zabavna prireditev v 
Podjuni. Jormak bo trajal do ponedeljka, 2. septembra. 
V Svečah/Suetschachu v Rožu pa bodo jutri 
popoldne ob 17. uri počastili 110-letnico Slovenskega 
prosvetnega društva Kočna.

Jože Košnjek

med sosedi
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Za boljšo šolo (36)

Dolžnosti staršev ob začetku šolskega leta
Ne samo otroci, tudi šte-

vilni starši s strahom priča-
kujejo novo šolsko leto. Ni-
majo zgolj finančnih skrbi, 
saj je naša brezplačna šola 
precej draga, skrbi jih tudi, 
kako in kje bodo ob lastnih 
delovnih obveznostih naš-
li čas in energijo še za pisa-
nje domače naloge in uče-
nje z otroki. Podatki kažejo, 
da veliko staršev in drugih 
sorodnikov skoraj vsako-
dnevno pomaga svojim ot-
rokom pri opravljanju šol-
skih obveznosti. Pisanje 
naloge in učenje je otroko-
va dolžnost, ne naloga star-
šev. Zato je pomembno, da 
to starši otrokom na začet-
ku šolskega leta jasno pove-
do in jih hkrati pomirijo, da 
jim bodo stali ob strani, če 
težavam ne bodo kos. Šola 
ni prostor, kjer bi se imeli 

»fajn«, pač pa bo treba v njej 
predvsem delati.

Starši imajo v zvezi s šolo 
druge obveznosti. Najprej 
morajo paziti, da ne pod-
legajo otrokovemu ali celo 
lastnemu pohlepu, da bi 
kupili za šolo najboljšo in 
najdražjo opremo, najbolj 
imenitno šolsko torbo in tri 
peresnice, pet kompletov 
barvic, flomastrov in dru-
gih pisal. Tolikšno »pre-
moženje« spravlja pred-
vsem mlajše otroke dnevno 
v hudo stisko, saj nad opre-
mo nimajo pregleda in stva-
ri stalno zgubljajo in zame-
njujejo. Starši naj bi upo-
števali seznam potrebne 
opreme, ki so jo pred za-
četkom šolskega leta prip-
ravile šole. Otroci v šoli ne 
potrebujejo mobitela. Zjut-
raj naj se družina doma 

dogovori, kdaj in kako bodo 
prišli domov, v nujnem pri-
meru pa je za telefoniranje 
na voljo šolsko tajništvo. 
Šolske torbe naj bodo ure-
jene že prvi šolski dan. Iz-
jema so samo prvošolci, ki 
bodo šolsko leto slovesno 
začeli skupaj s starši. Ena 
od dolžnosti staršev bi bila 
tudi, da otroke navadijo že 
zvečer pripraviti oblačila za 
naslednji dan, če se hočejo 
izogniti jutranji živčni voj-
ni, ko se vsem mudi. Zvečer 
naj bi bila pripravljena tudi 
šolska torba. Starši naj od 
prvega šolskega dne dalje 
vztrajajo, da bo otrok prip-
ravil torbo po urniku nas-
lednjega dne in izločil vse, 
česar ne potrebuje. Otroka 
je treba spremljati in nad-
zorovati tako dolgo, dok-
ler teh navad ne bo usvojil. 

Pisanje domače naloge pa 
je otrokova dolžnost, star-
ši naj samo poskrbijo, da 
jo bo pisal na vedno istem 
mestu in ob istem času, če 
se da, staršem na očeh. Na-
loge naj rešuje sam, le če se 
bo kaj zataknilo, naj star-
ši priskočijo na pomoč, da 
bodo skupaj poiskali reši-
tev. Samo pri učenju branja 
naj bodo zraven. Od vsega 
začetka naj bi starši pazi-
li tudi na lepopis in ureje-
nost zvezka, saj zanikrnost 
ni nikjer cenjena. Otroci naj 
se na šolo pripravljajo v svo-
ji sobi šele takrat, ko bodo 
z učnimi rezultati dokaza-
li, da so že povsem samos-
tojni in dovolj odgovorni. 
Vsaj eden od staršev bi se 
moral nujno udeležiti prve-
ga roditeljskega sestanka, 
da bo družina seznanjena 

s posebnostmi novega šol-
skega leta. Staršem in ot-
rokom bi zelo koristilo, če 
bi skupaj natančno prebra-
li šolsko publikacijo, ki jo 
morajo vse šole pripraviti 
najkasneje do 5. oktobra. V 
publikaciji so predstavljene 
vse značilnosti novega šol-
skega leta – od programa do 
organizacije dela, pravice in 
dolžnosti učencev, vsebina 
vzgojnega načrta, hišni red 
in šolska pravila. 

Prva in najpomembnej-
ša dolžnost staršev pa je, 
da vsak dan najdejo nekaj 
časa za pogovor z otrokom, 
ne samo o ocenah, tudi o 
tem, kako se v šoli počuti in 
kakšne odnose ima z vrstni-
ki in učitelji. Da bodo pozna-
li obe plati medalje, so pot-
rebni tudi redni osebni po-
govori z učitelji.

Ivka Sodnik

Miha Naglič

Eno piše Trojanow

Preberimo odlomek iz pis-
ma, ki se je meni zdel najbolj 
provokativen. »Drage Evro-
pejke in Evropejci, dragi so-
storilci, drage sožrtve … Leta 
2017 je bil predsednik Evrop-
ske komisije Jean-Claude 
Juncker zgrožen nad razme-
rami v libijskih begunskih ta-
boriščih. 'Ne spim mirno ob 
misli na to, kar se v Libiji do-
gaja ljudem, ki so si zažele-
li boljšega življenja in v Libiji 
naleteli na pekel.' Evropa 'ne 
sme biti tiho ob neverjetnih 
težavah, za katere se zdi, kot 
da prihajajo iz drugega stole-
tja'. Juncker je bil 'zelo šoki-
ran' nad poročili, po katerih 
so v Libiji begunce prepro-
dajali kakor sužnje. 'Še pred 
dvema mesecema se nisem 
zavedal razsežnosti teh pro-
blemov. Postali so zares pere-
či.' Junckerjevo ogorčenje je 
lahko razumeti. V Libiji zapi-
rajo po 30 beguncev v celice, 
manjše od petih kvadratnih 
metrov. Sestradani so, ker 
dobijo hrano samo še vsak 
tretji dan. Poročilo človeko-
ljubne organizacije Zdravni-
ki brez meja navaja, da so se 
jim življenjske razmere moč-
no poslabšale. V zaporu Sa-
baa v glavnem mestu Tripo-
liju je skoraj četrtina zaporni-
kov podhranjenih in med nji-
mi je veliko otrok. Po ocenah 

Mednarodne organizacije za 
migracije (IOM) je v Libiji 
trenutno okoli 670.000 be-
guncev. Nemško veleposla-
ništvo v Nigru je že leta 2017 
v poročilu Uradu zvezne kan-
clerke opisalo, kaj se dogaja 
z zavrnjenimi begunci: 'Na 
dnevnem redu so usmrtitve 
migrantov brez denarja, mu-
čenja, posilstva, izsiljevanja 
in zapuščanja v puščavi. Pri-
če iz enega od zaporov po-
ročajo o petih ustrelitvah na 
teden – in to z napovedjo in 
vselej ob petkih, da naredijo 
prostor za nove.' Študija or-
ganizacije Women's Refu-
gee Commission je prišla do 
sklepa, da je skoraj čisto vsa-
ka ženska, ki beži prek Libije, 
žrtev spolnega nasilja. Preži-
veli poročajo o posilstvih s 
palicami, zažiganju genita-
lij, rezanju penisov, o moš-
kih, ki jih prisilijo, da posi-
ljujejo lastne sestre. O ne-
predstavljivih grozotah. In 
vse to se dogaja samo v zad-
njih dveh letih. In kaj je to-
rej naredil Juncker zoper te 
neznosne razmere? Nič! Kaj 
pa bi lahko? Marsikaj. Kajti 
to, kar se dogaja v Libiji, ni le 
toleriranje, temveč kar stvar 
neposrednega financiranja 
EU. Libijski mejni organi 
naj bi namreč zaščite potreb-
nim migrantom preprečeva-
li pobeg z vsemi sredstvi. Če 
torej begunci v Libiji trpijo in 
umirajo zaradi srhljivih raz-
mer, je to direktna posledica 

namerne politike EU. Naro-
be pa je, da zastopnikom te 
politike, Jeanu-Claudu Junc-
kerju, očitamo licemerje. 
Njegovo ogorčenje je bilo go-
tovo iskreno. Juncker je za-
koreninjen v evropski tradi-
ciji, ki vse od francoske revo-
lucije propagira solidarnost 
in empatijo, ki je odpravila 
suženjstvo in imela odloči-
len delež pri oblikovanju be-
sedila deklaracije o človeko-
vih pravicah … EU razlaga, da 
'podpira nacionalne uprav-
ne organe, da bi bili močnej-
ši pri svojih prizadevanjih v 
boju proti tihotapcem z ljud-
mi'. V resnici pa je razlika 
med libijskimi organi in ti-
hotapskimi bandami precej 
zabrisana. 'Evropske vlade 
in ustanove vedno znova za-
gotavljajo, da se zavzemajo 
za prenehanje samovoljne-
ga zapiranja beguncev, niso 
pa uporabile nobenih učin-
kovitih prijemov, da bi to res 
zagotovile,' pravi Matteo de 
Bellis iz Amnesty Internatio-
nal …« In tako naprej.

Za druge so trojanski 
konj

Prebrali smo, kaj piše Tro-
janow. Nekateri, zlasti tisti, 
ki se oglašajo s pola desne-
ga populizma, pa trdijo, da 
so begunci le trojanski konj. 
Češ da so to v glavnem mla-
di moški pri polnih močeh. 
Za pot se odločijo, ko dobijo 

denarno podporo radikal-
nih islamskih organizacij. 
Razporedili naj bi jih po vsej 
Evropi, ko bo čas, pa aktivi-
rali kot islamske bojevnike. 
Ponoči bodo planili iz »ko-
nja« in nas napadli … Pis-
mo Trojanowa in špekula-
cija o trojanskem konju sta 
dva povsem različna pogle-
da na isto zadevo. Za eno ali 
drugo možnost pa se večina 
Evropejcev ne odloča po pre-
misleku, ampak po politični 
pripadnosti.

Amazonija gori

Že nekaj tednov so ena 
najbolj vročih tem na pla-
netu velikanski požari v pra-
gozdovih Amazonije. Tudi 
te si (ne)prizadeti povsem 
različno razlagajo. Okoljsko 
ozaveščeni del svetovne jav-
nosti se zaveda, da so ti pra-
gozdovi pljuča planeta. Celo 
voditelji G7, ki so nazadnje 
zasedali v francoskem Biar-
ritzu, so brazilskemu kolegu 
Bolsonaru ponudili pomoč. 
Ta pa jih zavrača, češ da je 
to brazilska notranja zade-
va, ki jo bodo že sami reši-
li. Dejstvo je, da je večina teh 
požarov podtaknjenih oziro-
ma namerno povzročenih. 
Pogorišča namreč spreme-
nijo v obdelovalne površine, 
na njih pa proizvajajo sojo 
in podobne donosne kultu-
re. Kaj je torej več – ekologi-
ja ali ekonomija?

Odprto pismo Evropi
Tradicionalni Dnevi poezije in vina se dogajajo pri nas, odmevajo pa tudi po svetu. Zlasti Odprto pismo 
Evropi, ki ga vsako leto napiše eden od povabljenih literatov. Letos je to nemško-bolgarski pisatelj Ilija 
Trojanow.

Pisatelji Ilija Trojanow (levo), Joseph Hanimann in 
Boualem Sansal, prvi Nemec, drugi Švicar, tretji Alžirec, na 
Frankfurtskem knjižnem sejmu 14. oktobra 2011 / Foto: Wikipedija

Satelitski posnetek namerno zažganega gozda (za 
pridobitev novih obdelovalnih površin) ob reki Rio Xingu v 
brazilski državi Mato Grosso septembra 2011 / Wikipedija

Begunsko taborišče v Južnem Sudanu. Za te ljudi je Evropa 
obljubljena dežela, a do nje je še dolga in nevarna pot. 
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Suzana P. Kovačič

Kako poteka imenovanje 
opata?

Po sistemu volitev. Kan-
didati za opata smo menihi 
z večnimi zaobljubami. Še 
pred izvolitvijo zaprisežemo, 
da bomo volili po svoji vesti 
in z nekakšno zavezo, da se 
v primeru izvolitve ne umak-
neš, kar je sicer mogoče. Sebe 
ne moreš voliti. Po koncu vo-
litev člani komisije samo po-
vedo, koliko je bilo veljavnih 
in neveljavnih glasov, kdo vse 
je dobil glasove (a ne, koliko 
glasov) in kdo je izvoljen. Ko 
so volitve končane, nas molk 
zavezuje, da se o tem več ne 
pogovarjamo. Kot izvolje-
ni opat sem takoj dobil poo-
blastila za vodenje samosta-
na, samostanski pečat, križ 
in ključ od vhodnih vrat. Me-
nihi so mi obljubili pokoršči-
no in spoštovanje. Ob izvolit-
vi me ni bilo strah, v kaj grem, 
ampak predvsem, kaj bom 
moral pustiti za seboj. Prej 
sem bil župnik v Stični, žu-
pnija je delala dobro, z ljud-
mi sem dobro sodeloval. 

Vendar pa vsaka spre-
memba prinese tudi novo-
sti, zdaj imam še več različ-
nih področij dela – od vode-
nja meniške skupnosti do 
gospodarskih dejavnosti. 
Moje geslo je že od prvih za-
obljub Sprejmi, gospod. Kdo 
sem potem, da bi rekel ne? 
Mandat opata traja do 75. 
leta starosti, potem moraš 
dati odpoved, a ni nujno, da 
je sprejeta, in ti mandat lah-
ko podaljšajo. Glede na sta-
rost bom opat trideset let, se 
pa na vsakih dvanajst let pre-
veri, ali je skupnost za to, da 
opat ostane.

Odraščali ste v Kranjski 
Gori. Kakšni so spomini?

Lepi, čeprav jih ni veliko, 
saj sem že pri 14 letih šola-
nje nadaljeval v Vipavi. Od-
raščal sem v »normalnem« 
okolju, ko še ni bilo pame-
tnih telefonov, računalni-
kov, ampak poleti kolo, po-
zimi pa smuči. Na televizi-
ji je bila ena otroška oddaja 
na teden, prosti čas sem naj-
raje preživljal s sošolci. Sem 
iz delavske družine, doma 
sem sodeloval pri vsakda-
njih opravilih.

V vaši družini ni bilo duhov-
nikov. Je bil morda kranjs-
kogorski župnik Marko Be-
nedik (1940–2010) tisti, ki 
je vplival na vašo odločitev 
za duhovništvo?

V tretjem razredu sem za-
čel hoditi k verouku, šel k 

obhajilu, začel ministrira-
ti. Na samo odločitev za du-
hovništvo Marko Benedik ni 
vplival, sta se pa podoba in 
lik duhovnika oblikovala ob 
njem. Bil je vesten, natan-
čen, potrudil se je pri obre-
dih, v zakristiji je imel red. 

Obiskovali ste Srednjo 
versko šolo za pripravo du-
hovnikov v Vipavi, šolo, ki v 
tedanjem jugoslovanskem 
družbenem sistemu ni bila 
javno veljavna.

Dve ustanovi smo imeli. 
Slovensko malo semenišče, 
v bistvu internat, kjer smo 
stanovali. Nadstropje nižje 
je bila srednja verska šola, in-
terna šola, ki so jo slovenski 
škofje ustanovili za pripravo 
bodočih duhovnikov. Ni nas 
bilo veliko, bili smo poveza-
ni, veliko smo se pogovarja-
li, imeli molitveno skupino, 
se športno udejstvovali. De-
lali smo tudi po programu 
gimnazije, ker pa verska šola 
ni bila javno priznana, smo 
izpite opravljali na poljanski 
gimnaziji v Ljubljani. Bili so 
drugi časi, staršema je dr-
žava odvzela otroške dokla-
de, ker sem hodil v cerkve-
no šolo. Vzeli so mi tudi šti-
pendijo. Novi časi so prines-
li spremembe in v tretjem le-
tniku sem bil, ko je srednjo 
versko šolo nasledila javno 
veljavna Škofijska klasična 
gimnazija, ki vpisuje tudi 
druge dijake.

Kdaj ste začutili, da je vaše 
mesto med cistercijani?

Že v prvem letniku sre-
dnje šole. Enkrat je pogo-
vor nanesel na cistercija-
ne v Stični. Začelo me je 

zanimati, pisal sem jim in 
med počitnicami pri njih bi-
val nekaj dni. Svetovali so 
mi, naj si vzamem dovolj 
časa za razmislek; v tretjem 
letniku sem začel več zaha-
jati v Stično, četrti letnik gi-
mnazije sem končal že kot 
kandidat za vstop v meniško 
skupnost. Tako sem začutil, 
temu sledil, razmišljal, mo-
lil, potem pa je bilo treba na-
rediti korak. Ravno to je pro-
blem današnje družbe; ljud-
je veliko razmišljajo, koraka 
pa ne naredijo, ker je šla tudi 
vzgoja (in šolstvo) v smer, da 
mlajše generacije niso spo-
sobne odločitev. 

Nikoli nisem razmišljal, 
da bi zapustil cistercijane. 
V nekem obdobju sem se 
spogledoval s Heiligenkre-
uzem, velikim cistercijan-
skim samostanom v pred-
mestju Dunaja, ki ima več 
kot sto menihov in razgiba-
ne dejavnosti. Odločil sem 
se pravilno: za Stično. Tu 
nas je 12 menihov. Ko sem 
prišel sem, sem bil star 17 
let, najstarejši menih pa 85.

Leta 1993 ste prevzeli ime 
po mučencu Maksimilijanu 
Kolbeju. Zakaj po njem?

Bral sem knjigo Pelikan, 
življenjepis Maksimilijana 
Kolbeja. Sošolec mi je re-
kel, da ve, kaj bom. A kako 
on ve, ko še jaz ne vem? To 
me je spodbudilo, da sem ži-
vljenjepis začel brati v drugi 
luči. Ideal Kolbeja je res tak, 
da bi ga bilo vredno posne-
mati, prišel je do mene kot 
Božja volja. Kolbeja sicer 
najbolj poznamo po njego-
vem zadnjem dejanju, ko je 
šel v taborišču smrti v celico 

namesto družinskega očeta. 
V bistvu pa je bilo njegovo 
življenje prej polno ustvar-
jalnega nemira, ki ga lahko 
da samo Bog. Ta Maksimili-
janova drznost, da si je upal 
tvegati, me je prevzela. Bog 
ti da talentov za nekaj, za kaj 
drugega morda ne. Meni ga 
ni dal za petje. (smeh)

Pa je bila želja, da bi študira-
li tudi glasbo? 

Bila, in to dvakrat. Najprej 
v gimnaziji, ko sem obi-
skoval tudi orgelsko šolo in 
naprej ob teologiji želel vpi-
sati študij glasbe, ampak so 
mi rekli, da mi petje ne gre. 
Ko sem zaključeval teolo-
gijo, sem sodeloval s skla-
dateljema Avgustom Ipav-
cem in prof. Primožem Ra-
movšem. Tudi sam sem ne-
kaj stvari takrat že napisal in 
sem rekel, bi šel pa na aka-
demijo študirat kompozici-
jo. Na sprejemnem izpitu iz 
petja sem seveda spet padel. 

Čeprav s slabim posluhom 
sem vodil tri zbore: otroške-
ga, mladinskega in Meša-
ni pevski zbor Samarijan. 
Z mladinskim zborom smo 
gostovali v Londonu, Berli-
nu, Beogradu, na Dunaju, v 
ljubljanskih križankah peli z 
Eldo Viler ... Ta zbor sem vo-
dil deset let, do leta 2011, ko 
sem bil že župnik v Stični. 
Kljub ljubezni do glasbe in 
veliko všečkov na portalu Yo-
utube sem prišel do spozna-
nja, da glasba ni moje delo. 
Takrat sem z glasbo zaklju-
čil. Pravzaprav sem z glasbo 
velikokrat zaključil in se ved-
no vrnil k njej. (smeh) Leta 
2014 sem prevzel vodenje 
koralnega petja menihov. 

Po blagoslovitvi v opata 
mi je sošolec dal dva nasve-
ta. Naj nikoli več ne pojem 
hvalospeva pri maši (čeprav 
sem ga šele drugič v življe-
nju) in naj nič več ne pojem 
pri maši. A že mati Terezija 
je rekla, da Bog lahko tudi na 
krivih črtah ravno piše. 

Leta 2000 ste bili v ljubljan-
ski stolnici posvečeni v du-
hovnika, zatem ste nasto-
pili službo kaplana v Stič-
ni. Leta 2007 ste posta-
li župnik v Stični, isto leto 
ste opravili magisterij zna-
nosti. Vmes ste bili pol leta 
upravitelj župnije v Šentvi-
du. Kako boste zdaj kot opat 
skrbeli za življenje in priho-
dnost samostana?

Nisem črnogled, zato 
sem, ko sem delal svoj grb, 
nad motiv stiškega samo-
stana dal modro podlago, 
ker je nebo čudovito modro. 
Čeprav za duhovniške pokli-
ce v Evropi trenutno ni naj-
bolj obetavno, me ni strah 
za prihodnost, če bomo žive-
li in delali tako, kot nas Bog 
kliče. Vidim svetlobo, a bo 
treba zagristi ... Tudi samo-
stansko življenje je kot EKG: 
ko gre gor in dol, je v redu, ko 
je črta ravna, se ustavi.

Stiški samostan ima do-
volj zemlje, nekaj jo obde-
lujemo, čeprav še ne tako 
organizirano. S pridelavo 
zelenjave želimo biti samo-
oskrbni na ekološki način. 
Imamo nekaj gozda in zato 
svoje kurivo. V naš dom du-
hovnosti prihajajo skupine 
na duhovne vaje in romar-
ji ... Zaposlujemo približno 
dvajset ljudi.
 
Kaj cistercijance najbolj raz-
likuje od drugih redov?

Smo menihi, ne redovni-
ki. To je oblika posvečenega 
življenja, ki je nastala v pe-
tem stoletju. Poslanstvo je, 
da življenje v polnosti pos-
vetimo Bogu. Molitve so na-
tančno določene, delo pa 
se prilagaja potrebam; prvi 
plug na primer je v sloven-
sko zemljo zarezal ravno v 
Stični. Si lahko le mislimo, 
kaj je to pomenilo leta 1132 
za kmetovalce. Cistercijanci 
imamo po svetu svoje fakul-
tete, gimnazije, celo najbolj-
še pivovarne. V stiškem pi-
vovarne sicer nimamo, ima-
mo pa jabolčni kis. Imamo 
patre, ki so vojaški kurati. 
Novejši redovi črpajo iz naše 
meniške tradicije, kjer je ve-
lik poudarek na življenju v 
skupnosti, redovni obleki, 
skupnih obedih in skupnih 
molitvah.

Blagoslovitev novega stiškega opata
Pater Maksimilijan File je bil za 58. stiškega opata izvoljen 13. maja letos, na slovesnosti v nedeljo, 18. avgusta, je v stiški baziliki 
prejel blagoslov. Maksimilijan, njegovo rojstno ime je Jure, je po rodu Kranjskogorčan. Glede na njegovo starost bo opat lahko 
trideset let. Na svoj grb je nad motiv samostana dal modro podlago, ker je nebo čudovito modro. Rad pripoveduje tudi o glasbi.  

Pater Maksimilijan File, stiški opat / Foto: Tina Dokl

Maksimilijan 
File

»Svetovali so mi, 
naj si vzamem 
dovolj časa za 
razmislek; v 
tretjem letniku 
sem začel več 
zahajati v 
Stično, četrti 
letnik gimnazije 
sem končal že 
kot kandidat za 
vstop v meniško 
skupnost. Tako 
sem začutil, 
temu sledil, 
razmišljal, 
molil, potem 
pa je bilo treba 
narediti korak.«
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Maja Bertoncelj

S tremi zlatimi medalja-
mi in eno srebrno je bila 
slovenska reprezentanca v 
športnem plezanju na leto-
šnjem svetovnem prvenstvu 
v Hačiodžiju na Japonskem 
najuspešnejša, najboljša na 
svetu. Trikrat je zmagala Ja-
nja Garnbret (Šaleški AO), 
ki je bila na vrhu v balvan-
skem plezanju, težavnosti in 
kombinaciji, srebrno meda-
ljo v težavnosti pa je osvojila 
Mia Krampl. Članica AO PD 
Kranj, ki prihaja z Golnika, 
je s tem dosegla svoj največ-
ji uspeh v plezalni karieri. V 
letošnji sezoni je sredi maja 
v Münchnu v Nemčiji prvič 
v karieri na tekmah svetov-
nega pokala stopila tudi na 
stopničke. Tretja je bila v bal-
vanih. Pogovarjali sva se mi-
nuli petek, na dan vrnitve s 
prvenstva na Japonskem v 
domovino.

Okrog vratu imate srebrno 
medaljo. Zagotovo izjemen 
občutek?

Počutim se odlično. Bo-
lje kot to nekako ne bi mog-
lo biti. Že lani sem na svetov-
nem prvenstvu prišla v finale 
in upala sem, da bom ta us-
peh ponovila tudi letos. Ne le 
da sem ga ponovila, še celo 
presegla sem ga, tako da sem 
s tem rezultatom zelo zado-
voljna. Še vedno nisem pov-
sem dojela, kaj mi je uspelo. 
Po tekmi se je še veliko doga-
jalo: nadaljnja tekmovanja, 
navijanje za fante, pot domov 
... Nekako sploh še nisem 
imela časa za podoživljanje 
tega uspeha. To še pride, ver-
jetno tudi po čustveni plati.

V javnosti niste tako znani, 
kot je na primer Janja Gar-
nbret. Kdo je Mia Krampl – 
poleg tega, da je športna ple-
zalka?

Res je. Medijsko še ni-
sem tako prepoznavna. Mia 
Krampl je trenutno običajno 
19-letno dekle. To je to.

Verjetno ob vseh trenin-
gih vseeno ne živite takšne-
ga življenja kot večina vaših 
vrstnic?

Veliko časa posvetim špor-
tu in treningom, tako da res 
nimam veliko časa še za 
kaj drugega. Pomembno se 
mi zdi, da delaš tisto, v če-
mer uživaš. Jaz sem to naš-
la v plezanju. Tudi če delam 
samo to, mi je odlično.

Vaši plezalni začetki?
Plezanje je bila moja prva 

športna izbira – pri šestih 

letih. Najprej je začel plezati 
starejši brat in poskusila sem 
še jaz. Bilo je kar zabavno in 
začela sem trenirati. Sprva 
je bilo vse bolj kot igra, hobi, 
nato je šlo vse v smeri bolj 
profesionalnega ukvarjanja s 
športnim plezanjem, tekmo-
vati sem začela tudi na med-
narodnih tekmah, najprej 
na mladinskih, nato na član-
skih. Sedaj sem tukaj.

Se še spomnite prve meda-
lje?

Spomnim se prve med-
narodne medalje, ki sem jo 
osvojila v Imstu v Avstriji na 
mladinski tekmi. To je bilo 
leta 2015. Ta bronasta meda-
lja je bila nekako prelomni-
ca v moji karieri. Je le prva 
mednarodna in še dolgo se 
je bom spominjala.

Jih imate shranjene na ka-
kšnem posebnem mestu?

V svoji sobi imam vitrino, 
v kateri imam shranjene vse 
medalje, še tiste s samih za-
četkov.

 
Tale z Japonskega ima verje-
tno posebno mesto?

Res je. Je moj največji us-
peh doslej. Seveda sem sa-
njala, da bi na svetovnem pr-
venstvu stopila na stopnič-
ke, nisem pa si upala tega za-
dati za cilj. Dokazala sem, da 
je res vse mogoče. Tale me-
dalja bo imela posebno mes-
to. Je kar velika prelomnica.

Kje vidite največji napredek 
v letošnji sezoni?

Že lani mi je na tekmah 
svetovnega pokala uspelo 
nekajkrat priti v finale in do-
kazati, da je to mogoče. V le-
tošnji sezoni je bil cilj pri-
ti še višje. To mi je uspelo. 
Osvojila sem prvo medaljo 
na tekmah svetovnega po-
kala, bron v balvanih, in na 
najpomembnejši tekmi se-
zone, na svetovnem prven-
stvu, še srebro v težavnosti. 
Upala sem na finale in tam 
odplezati po svojih najbolj-
ših močeh. Medalje res ni-
sem pričakovala.

Slišati je bilo, da ste zelo 
vzdržljivi, da pa se boste še 
morali posvetiti tehniki. To 
drži?

To kar drži in se še bolj 
pozna pri balvanskem ple-
zanju. S tehniko se bom v 
prihodnje morala še veliko 
ukvarjati.

Breme velikih tekem vam 
očitno ne povzroča težav?

Da na velikih tekmah 
nisi nervozen, je za končni 

uspeh res zelo pomembno. 
Že od nekdaj nisem imela 
težav z najpomembnejšimi 
tekmami in tudi na Japon-
skem nisem bila nič bolj ner-
vozna kot na drugih tekmah. 
Plezala sem sproščeno, uži-
vala v smeri. Ker je to najpo-
membnejša tekma v sezo-
ni, sem vedela, da je najpo-
membneje uživati, če dobiš 
priložnost plezati v finalu. 
Rezultat je posledica tega. 
Vse se mi je dobro izšlo.

 
Kako ste spremljali finale? V 
steno ste se podali kot četrti 
iz polfinala in po uspešnem 
nastopu čakali na mestu vo-
dilne ...

Bilo je kar stresno. Ko sem 
padla s stene, še nisem vede-
la, da sem trenutno vodilna. 
Težko je bilo gledati vse nas-
lednje plezalke. Med njimi 
sta bili tudi Janja Garnbret in 
Vita Lukan, za kateri sem se-
veda želela le vse najboljše. 
Pred tremi leti smo bile sku-
paj na stopničkah že na mla-
dinskem svetovnem prven-
stvu. Ko sem bila v vodstvu, 
sem podoživljala tudi te tre-
nutke in upala, da nam tudi 
tokrat uspe in da smo znova 
vse tri na stopničkah. Skoraj 
nam je uspelo. Morda nam 
bo prihodnjič.

Ko je bila kot zadnja v steni 
Janja, ste imeli v mislih sreb-
ro ali zlato?

Pričakovala sem, da me bo 
Janja kot zadnja tekmovalka 
premagala, in to se je tudi 
zgodilo. Zelo sem vesela. To 
je šport. Naj zmaga najbolj-
ši. Če je to še tvoja prijatelji-
ca, je še toliko bolje.

Kaj slovenske plezalke dela 
tako izjemne, da ste pogosto 
najboljše v kompletu?

Verjetno to, da velikokrat 
treniramo skupaj. Prednost 
Slovenije je, da je majhna, 
da imamo možnost ime-
ti več reprezentančnih tre-
ningov kot kakšne druge re-
prezentance. Janjo sprem-
ljamo, dobro pleza in tudi to 
nas žene naprej. Je velik vzor 
in navdih vsem drugim.

Je pa težko priti v dobi Janje 
Garnbret na prvo stopničko?

Res je, zato sem še toliko 
bolj vesela za to drugo mes-
to. Prva mesta so običajno že 
vnaprej oddana. Morda se 
bo v prihodnosti to še spre-
menilo.

V čem je toliko boljša?
Težko bi podala oceno, 

zakaj konkretno je boljša 
od drugih. Janja je Janja. 
Takšnih plezalk verjetno še 
dolgo časa ne bo.

Vsak ima svoj način pleza-
nja. Verjetno ne gre, da bi jo 
kar posnemali?

Ne moreš je povsem po-
snemati. Plezanje je indivi-
dualni šport, v katerem se 
sam premikaš v steni, ide-
je za določene gibe pa lahko 
dobiš tudi od drugih.

Kaj je tisto, česar ste se ob 
vrnitvi domov najbolj razve-
selili?

Najbolj čakam na srečanje 
z družino, da končno lahko 
še z njimi podoživim te tre-
nutke. To je tisto, kar si tre-
nutno najbolj želim. 

Kdaj bo naslednji trening?
Sedaj imam nekaj dni pre-

mora. Naslednji trening bo 
čez štiri, pet dni. In nato na 
polno naprej.

Za kakšen krajši skok na 
morje sedaj še ne bo časa?

Za dopust poleti nikoli ni-
mam časa. Plezalci imamo 
prosto decembra in takrat 
bo čas tudi za to.

Bliža se tekma svetovnega 
pokala v Kranju, ki bo konec 
septembra. Je za vas pose-
ben izziv?

Se je že veselim. Kranj je 
skoraj moj domači kraj. Do-
mači navijači so nekaj po-
sebnega. V Kranju se želim 
končno enkrat uvrstiti v fi-
nale ali še kam višje.

Novembra pa bo kvalifika-
cijska tekma za olimpijske 
igre. 

Olimpijske igre so veli-
ka želja vsakega športnika, 
tudi mene. Si pa o tem ne 
upam preveč sanjati, da me 
ne bi to potem pokopalo. V 
Toulousu v Franciji bo nova 
priložnost. Z osvojeno me-
daljo sem dobila še dodatni 
zagon.

Končali ste srednjo šolo. Se 
boste vpisali na fakulteto?

»Zaključila sem Gimnazi-
jo Kranj, za naprej pa še ni-
sem odločena. Razmišljam 
tudi o tem, da bi vzela leto 
dni premora in se v tem času 
posvetila samo plezanju.

Svetovna podprvakinja z Golnika
Mia Krampl je športno plezanje začela trenirati pri šestih letih. Sledila je svojemu bratu. Devetnajstletnica z Golnika je v letošnji 
sezoni prvič stopila na stopničke na tekmi svetovnega pokala, svoj največji uspeh pa je dosegla na svetovnem prvenstvu. Postala 
je svetovna podprvakinja v težavnosti.

Mia Krampl, svetovna podprvakinja v športnem plezanju v težavnosti / Foto: Gorazd Kavčič

Mia 
Krampl

»Pričakovala 
sem, da me bo 
Janja kot zadnja 
tekmovalka 
premagala, 
in to se je tudi 
zgodilo. Zelo 
sem vesela. To 
je šport. Naj 
zmaga najboljši. 
Če je to še tvoja 
prijateljica, je še 
toliko bolje.«

Mia Krampl je letos zaključila Gimnazijo Kranj. Za 
študij se še ni odločila. »Razmišljam, da bi vzela leto 
dni premora in se posvetila samo plezanju,« pravi 
varovanka trenerja Anžeta Štremflja, ki izkušnje 
nabira tudi z delom preko študentskega servisa.
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Večina se Jinny Ribič 
spomni tudi zaradi zveze 
z uspešnim novinarjem iz 
Kranja Filipom Kocijanči-
čem, ki je pred petimi leti 
tragično preminul v prome-
tni nesreči. Veliko prezgodaj 
je odšel s tega sveta, pravijo 
tisti, ki so ga poznali. Jinny je 
njegova smrt zelo prizadela, 
vendar je ugotovila, da mora 
živeti naprej. Kljub žalova-
nju se je počasi začela pos-
tavljati nazaj na noge. Nada-
ljevala je delo na področju 
modelinga, preizkusila se je 
tudi na televiziji – tako doma 
kot pri madžarskih sosedih, 
sodelovala na modnih revi-
jah. Štiri leta kasneje pa se 
je odločila in odšla v tujino. 
Danes tako 27-letna lepotica 
slovensko-tajskih korenin 
živi v Švici.

Ker je bila rojena v Nemči-
ji, kjer je tudi nekaj časa žive-
la, ji jezik ni povzročal težav, 
kar pa je tudi že dober zače-
tek v deželi, kot je Švica. 

Živi v Haagu, kantonu St. 
Gallen, dela pa v Lihtenštaj-
nu. Kot tujko so jo v njenem 
sedanjem kraju dobro spre-
jeli, čeprav opaža, da je tuj-
cev tu pravzaprav več kot pr-
votnih prebivalcev.

Ko je prišla prvič v Švico, 
je ostala dobre štiri mese-
ce, le za čas zimske sezone. 
Potem se je vrnila v Slove-
nijo ter se po dveh mesecih 
odločila, da ponovno odide 
v Švico. Ko je prvič razmi-
šljala o Švici, je poslala pro-
šnjo za delo in takoj dobila 
pozitiven odgovor. Povabi-
li so jo v Davos na hokejski 
turnir Spengler Cup, kjer je 
bil njen zaposlovalec eden 
od sponzorjev turnirja. Ko 

se je dokončno odločila, da 
ostane v Švici, pa se je za-
poslila v eni najboljših igral-
nic v Lihtenštajnu. Največ 
dela na blagajni in recepci-
ji igralnice.

Ljudje radi rečejo, da se v 
Švici cedita med in mleko, 
sploh pa v Lihtenštajnu, če 
nekdo omeni, da tam dela. 
Jinny po kratkem razmisle-
ku pove: »Takole bom rek-
la: cedita se lahko med in 
mleko, če si priden in dela-
ven. V bistvu bi lahko rek-
la, da če želiš dobro zasluži-
ti, moraš kar garati, ampak 
vsaj da se.«

Jinny si je vedno želela 
oditi v tujino, kjer bi zaslu-
žila dovolj, da bi potem lah-
ko ob vrnitvi domov odprla 
svoj posel. »Pokazala se je 
priložnost, zgrabila sem jo 
in odšla.« Z ljudmi, pred-
vsem dekleti, s katerimi dela 

v igralnici, se izjemno dob-
ro razume. »Smo kot neka 
manjša družina,«pove z nas-
mehom.

Jinny včasih pogreša Slo-
venijo. »V Slovenijo se vra-
čam dvakrat na leto. Najbolj 
pogrešam prijatelje in do-
mače, tako da sem vedno ve-
sela, ko jih vidim. Sploh se 
pa razveselim, ko dobim do-
pust, da se lahko odpravim 
v Maribor, na obisk k star-
šem.« Nadaljuje: »Takoj ko 
sem prišla v Švico, je bilo 
zelo težko. Ko sem se na-
mreč odločila, da ostanem, 
sem začela dobivati povabi-
la za delo v Sloveniji. Stati-
ranje, promocije, med dru-
gim tudi za snemanje re-
klam; celo v resničnostne 
šove so me vabili, a sem za-
vrnila. Tudi novinarji so mi 
pošiljali vprašanja, a sem se 
odločila, da prekinem vez 

– in odločitev je bila prava. 
Sedem let slovenske ''scene 
slavnih'' je bilo dovolj. Še 
vedno imam tako imenova-
no fan page za oboževalce, 

tiste, ki so me spremljali že 
v Sloveniji, tako da me lah-
ko spremljajo še naprej; da 
vidijo, kaj počnem in da ni-
sem popolnoma izginila.«  

Odšla v Švico in ostala
Jinny Ribič se spomnimo s slovenskih modnih brvi. Bilo je obdobje, ko je polnila strani priljubljenih 
slovenskih revij. Pred leti je sodelovala tudi na tekmovanju Miss Earth Slovenija 2012 in osvojila naziva 
mis spleta in mis osebnosti. Nazadnje je v Sloveniji živela v Kranju, zdaj živi v Švici.

Jinny Ribič (leva) se v Lihtenštajnu počuti dobro. Na 
fotografiji v družbi prijateljice Beatrice Poke Gelmini 

Maja Bertoncelj

Inna Demchenko Fröh-
lich dobro leto in pol živi v 
Medvodah. Medvoščan je 
njen mož, s katerim imata 
tri otroke, osemletno hčer-
ko in petletna sinova dvojč-
ka. Letos bo deset let, odkar 
se je preselila v Slovenijo.

Boršč je ukrajinski in za 
nas sveta juha

»Z možem sva se spozna-
la leta 2003 v Kijevu, kjer je 
delal, jaz pa sem tam živela 
in študirala. Leta 2009 sem 
se preselila v Slovenijo. Hitro 
me je navdušila,« pravi Ukra-
jinka, ki je na svoje korenine 
zelo ponosna in jih neguje, 
čeprav se je zelo prilagodila 
življenju v Sloveniji in tudi 
dobro govori slovensko. Ima 
svoje podjetje in dela kot tu-
ristična vodnica. Poleg tega 
se ukvarja tudi s promocijo 
Ukrajine v Sloveniji. Je čla-
nica in ena od ustanovite-
ljev slovensko-ukrajinske-
ga Kulturnega društva Lju-
bljana Kijev. »V Sloveniji ak-
tivno delujemo pet let. Sku-
šamo čim bolje promovirati 

Ukrajino. Večkrat sem že 
v šali dejala, da se o Ukraji-
ni govori ali slabo ali pa nič. 
Skušamo jo prikazati v pozi-
tivni luči. Ukrajina ima veli-
ko pokazati na različnih pod-
ročjih. Poznana je tudi naša 
kulinarika. Vsi vedo, da se na 
obisku pri Ukrajincih dob-
ro je,« je pojasnila. Ukraji-
no je v prvi vrsti skozi ku-
linariko letos predstavila v 

sedaj domačih Medvodah. 
Obiskovalci so bili med de-
gustacijo ukrajinskih jedi 
navdušeni. »Pri kulinariki 
bi na prvem mestu omeni-
la boršč. Je avtohtona ukra-
jinska jed, za nas, Ukrajince, 
sveta juha, približno tako, kot 
za vas Slovence goveja juha. 
Brez boršča nikakor ne gre. 
Imamo ga okrog tristo vrst 
in ga jemo skoraj vsak dan. 

Je tudi naša ritualna jed. Go-
spodinje so nanj zelo ponos-
ne. Boršč kot jed bi radi zaš-
čitili. Je priljubljena jed v šte-
vilnih državah nekdanje Sov-
jetske zveze, a boršč je ukra-
jinski. Med našimi značilni-
mi jedmi je tudi vareniki, jed, 
ki spominja na vaše žlikrofe, 
zelo prepoznavno pa je tudi 
salo (svinjska mast) ... K šte-
vilnim jedem damo peteršilj 

s kislo smetano. Ukrajin-
ske jedi kuham tudi doma, 
a mož ni ravno velik navdu-
šenec nad ukrajinsko hrano. 
Na boršč se je pa privadil,« je 
nekaj besed namenila ukra-
jinski kulinariki.

Turiste bi rada vodila tudi 
po medvoški občini

Dodobra je spoznala tudi 
že slovensko hrano. »Hrana 
v Sloveniji mi je všeč. Tukaj 
se dobro je. Čeprav je Slove-
nija majhna država, je razno-
lika, kar je čutiti tudi v kulina-
riki. Zelo mi je všeč kranjska 
klobasa, bograč, obožujem 
joto, rada imam tudi gibani-
co, pršut, teran ...« O Sloveni-
ji ve že zelo veliko, kar je, gle-
de na poklic, ki ga opravlja, 
tudi razumljivo. »Kot turi-
stična vodnica promoviram 
Slovenijo. Včasih mi kdo 
reče, da jo promoviram celo 
bolje kot Ukrajino. Gostom 
jo želim predstaviti tako, da 
bi se sem še vračali. To delo 
rada opravljam. Imam goste 
različnih narodnosti in všeč 
mi je, da glas o Sloveniji po-
nesejo na različne konce sve-
ta. Vse več gostov je tudi iz 

Ukrajine. Pozna se, da dr-
žavljani Ukrajine za vstop v 
Slovenijo ne potrebujejo več 
vizuma,« pravi Ukrajinka, 
ki je nekaj časa živela tudi v 
Franciji, tako da dobro govo-
ri tudi francosko. 

Turiste bi rada vodila tudi 
po medvoški občini. »To je 
sedaj moje domače mes-
to in ga imam rada. Želim 
ga še bolje spoznati. Rada 
bi postala lokalna turistič-
na vodnica po občini Med-
vode. Sem se že zanimala za 
izobraževanje,« je povedala 
Inna Demchenko Fröhli-
ch. Kako pogosto se vrača 
v rodno Ukrajino? »Ukraji-
na je upravno razdeljena na 
pokrajine. Prihajam iz Čer-
kaške pokrajine. Domov 
se ne vračam tako pogos-
to, kot bi si želela, in sicer 
iz različnih razlogov: časov-
nih, finančnih … Upam, da 
bomo v prihodnje v Ukraji-
no z družino hodili pogoste-
je in da bom tja peljala tudi 
kakšne slovenske turiste. 
Tisti, ki so bili v Kijevu, so 
neverjetno presenečeni, in 
povedo, kako je tam lepo,« 
je še pojasnila.

Ukrajinka, ki turiste navdušuje 
nad lepotami Slovenije
Ukrajinka Inna Demchenko Fröhlich se je v Slovenijo preselila pred skoraj desetimi leti. Živi v Medvodah. Dela kot turistična vodnica in Slovenijo predstavlja 
turistom, aktivna pa je tudi pri promociji Ukrajine in njene kulture pri nas.

Inna Demchenko Fröhlich je letos Ukrajino in tudi njeno kulinariko predstavila v sedaj 
domačih Medvodah.
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Na Gorenjskem v deželi Kranjski

Viktor Rebolj v srcu slovenskih gozdov
Gospodarstvenik, preda-

vatelj, gozdar, športnik Vik-
tor Rebolj je bil eden izmed 
tistih, ki so Kranju vtisnili 
svoj pečat. Velik del življenja 
je posvetil slovenskim gozdo-
vom in njihovemu lesu. Ro-
dil se je 30. avgusta 1903 kot 
šestorojeni od 12 otrok očeta 
Lovrenca Rebolja iz Zgornje 
Besnice in matere Marije Ko-
kalj s Prebačevega.

Po zapisu Vande Rebolj 
se je kot gimnazijec pridru-
žil društvu Sokol in narodno 
zavednemu gibanju, ki se je 
skrivalo pod imenom Kato-
liška kongregacija. Med za-
vednimi Kranjčani je agitiral 
za gradnjo Narodnega doma. 
Po maturi je na Dunaju štu-
diral gozdarstvo in leta 1927 
postal inženir gozdarstva. 

Šest let, do oktobra 1934, je 
delal v Kamniku kot upravi-
telj gozdov in lesne industri-
je Meščanske korporacije. 

Pol leta je bil geometer v Ba-
njaluki, po vrnitvi v Slove-
nijo pa je postal upravitelj 
gozdne uprave razlaščenih 
Thurnovih gozdov v Črni pri 
Prevaljah.

Pet let druge svetovne voj-
ne je z ženo in tremi otro-
ki ter brez rednih dohod-
kov preživel v Ljubljani. Od 
maja 1945 do januarja 1947 
je v Slovenskih Konjicah vo-
dil Urad za razlaščeno pose-
stvo grofa Windischgrätza, 
nato pa so ga poslali na Bled, 
ker so bile v njegovi okolici 
najvrednejše lesne surovine 
na Gorenjskem, organizirat 
novo lesno industrijo. Prev-
zel je mesto direktorja lesne 
industrije Gorenjskega 
gozdnega gospodarstva. No-
vembra 1947 so ga poklica-
li v Ljubljano, da je bil direk-
tor komercialnega sektorja 
Glavne direkcije za gozdar-
stvo in lesno industrijo. Leta 

1948 so oddelek izvoza izlo-
čili in oblikovali samostojno 
podjetje Slovenijales, v kate-
rem je postal prvi direktor. 
Po tem ga je službena potre-
ba vodila ponovno na Bled in 
v Kranj. 

Ko so leta 1952 na Agro-
nomski in gozdarski fakulte-
ti v Ljubljani ustanovili goz-
darski oddelek, je organizi-
ral v Stahovici pri Kamni-
ku fakultetno posestvo Silva 
z gozdovi in žago. Leta 1954 
je postal samostojni referent 
za lesno industrijo. Oktobra 
1958 se je povsem posvetil 
pedagoškemu delu. Na Teh-
niški srednji šoli v Ljubljani 
in na Višji lesno-industrijski 
šoli je do upokojitve marca 
1963 poučeval predmet me-
hanska predelava lesa. Kot 
honorarni predavatelj je na-
daljeval s predavanji še na 
gozdarsko-lesarskem oddel-
ku Biotehniške fakultete v 

Ljubljani. Kot konstruktor je 
izdelal okoli trideset načrtov 
žag ter rekonstrukcij in mo-
dernizacij žagarskih obratov 
v Sloveniji, na Hrvaškem in 
v Avstriji. Prejel je devet pri-
znanj in nagrad.

Od kranjskih gimnazij-
skih let naprej se je ukvar-
jal s tako rekoč vsemi špor-
ti, ki so takrat obstajali. V Ka-
mniku je sodeloval tudi v iz-
gradnji nekaterih športnih 
objektov.

Zanimivi Gorenjci tedna in dogodki iz dežele Kranjske:
   Rudarja Luka Korošec z Gorjuš in Matevž Kos iz 

Jereke, lovec Štefan Rožič in ranocelnik Lovrenc 
Willomitzer so na pobudo Žige Zoisa 26. 8.1778 
prvi stopili na vrh Triglava. 

   V Stari Oselici se je 28. 8. 1819 rodil podobar, kipar 
Janez Vurnik starejši. Leta 1824 se je družina pre-
selila na Dobravo pri Kropi. Hišo je leta 1843 preu-
redil v veliko delavnico, ki je s svojimi deli zalagala 
cerkve po Slovenskem, zlasti po Gorenjskem.

   V Srednjih Bitnjah pri Kranju se je 30. 8. 1839 
rodil Franc Šifrer (Kozinov oča). Trideset let je bil 
stražiški župan. Občina je takrat obsegala vasi Stra-
žišče, Srednje in Zgornje Bitnje ter Gorenjo Savo 
in Šmarjetno goro, 360 hiš in 2300 prebivalcev.

Peter Colnar

Milena Miklavčič

Vladkina zgodba ni »uspe-
šnica«, o kakršni sanjajo 
predvsem mame, da se po-
tem ob kavi z njo hvalijo 
pred prijateljicami. Malo je 
stvari, na katere bi lahko bila 
ponosna, a kljub temu ji je 
uspelo, da danes verjame, da 
je vsaka še tako slaba stvar za 
nekaj dobra.

»Na gimnaziji sem na-
ravnost blestela. Imela sem 
Zoisovo štipendijo, navaje-
na sem bila na odlične oce-
ne, istočasno sem opravljala 
tudi izpite na glasbeni šoli. 
Nič mi ni bilo pretežko, zde-
lo se mi je, da vse, česar se 
lotim, opravim z levo roko. 
Prijateljice so mi pogosto go-
vorile, naj se malo ustavim, 
da bom pregorela, a sem se 
jim samo smejala. Njim in 
tudi sebi sem obljubljala, da 

bo vse drugače takoj po ma-
turi. Potem pa se je obrni-
lo tako, da se mi je ponudi-
la dobro plačana služba in 
načrti za počitnice so padli 
v vodo. 

Začelo se je študijsko leto. 
Selitev v Ljubljano je bila 
stresna. Sploh po tem, ko 
sem morala na vrat na nos 
zamenjati sobo. S prvo ni-
sem bila zadovoljna, saj je 
cimra kadila kot Turek. Ire-
na, najboljša prijateljica, me 
je svarila, da se bom zasebno 
počutila odrinjeno in osam-
ljeno. A trmasta kot sem bila, 
sem rinila z glavo skozi zid. 
Pri gospe, ki mi je sobo odda-
la, je bilo sprva lepo, potem 
pa sem ugotovila, da so da-
leč naokoli, kamor mi je seg-
lo oko, le stare mame. Same 
stare mame. Pa saj nimam 
nič proti njim, a toliko ''sta-
rosti'' na kupu me je začelo 
psihično ubijati. Tudi študij, 
o katerem sem sanjala več 
kot petnajst let, se mi je že po 
treh mesecih zagabil. Zopr-
ni profesorji, zagledani vase, 
ki so predavali sami sebi. Ko-
nec januarja ni več šlo. Pus-
tila sem študij, čeprav je bilo 
za menoj že nekaj izpitov in 
dva kolokvija. Kakšen šok 
za moje uboge starše! Naj-
boljša maturantka na vasi 
ni bila kos študijskim obve-
znostim! Sramota! Starši so 
naredili vse, da bi me spra-
vili k pameti. Nič ni poma-
galo. Zavlekla sem se v svo-
jo sobo in vztrajala za zakle-
njenimi vrati več kot tri dni, 
dokler se mi ni že meglilo od 

lakote. Oči mi je našel služ-
bo, a kaj, ko je bila tako dol-
gočasna, da sem v njej vsak 
dan posebej trikrat umrla od 
dolgčasa. V popoldanskem 
času sem imela nekaj učen-
cev. Vtepanje osnov o glasbi 
in igranju na klavir v njihove 
trde buče ni bilo delo zame. 
Kako malo je bilo treba, da 
sem spoznala, da sovražim 
tudi klavirske tipke!

Komaj sem čakala okto-
bra, saj sem se prepisala 
na drugo fakulteto. Očitki, 
ki sem jih poslušala doma, 
so bili moreči. Da bi bila 
čim bolj neodvisna, sem si 
v Ljubljani našla delo prek 
študentskega servisa. Bila 
sem prepričana, da sem do-
volj pametna, da mi zara-
di osemurnega delovnika, 
ne bo trpel študij. Potem se 
je začelo: prišle so poznoje-
senske gripe, šef me je ma-
lodane prisilil, da sem dela-
la tudi po šestnajst ur. Adio 
mare predavanja, izpiti, štu-
dij! Nekaj časa sem se po-
skušala ''šlepati'' na kolegi-
co. Zapiske je delala na tabli-
co in mi jih prepošiljala. A se 
nisem najbolje znašla. Zara-
di odsotnosti s predavanj je 
bilo v mojem znanju vedno 
več lukenj.

Potem pa se je začelo ... Ni 
se mi več dalo študirati. Kot 
kakšen avtomat sem hodila 
v službo, delala, se ukvarja-
la s strankami. Največkrat 
se sploh nisem zavedala, kaj 
počnem, koliko je ura, kate-
ri dan v tednu je. Spremeni-
la sem se v avtomat. Če me 

ne bi bilo sram pred starši 
in strah pred lakoto, bi pus-
tila tudi službo, se zavlek-
la v sobo, ždela za računal-
nikom ali v postelji. Postala 
sem čista zguba. Kadar sem 
imela prost dan, sem igra-
la igrice, brskala po interne-
tu. Na Facebooku sem zablo-
kirala skoraj vse sošolke: na 
živce mi je šlo, ko so se hvali-
le z uspehi, fanti, priložnost-
mi, ki so se jim ponujale, pa 
so jih znale zagrabiti z obe-
ma rokama. Kaj pa jaz?

Nekoč najboljša dijakinja, 
v katero je ves učiteljski zbor 
neizmerno zaupal, je izdala 
sebe, starše in tudi njih. Pos-
tala sem gnoj od gnoja. Ko 
so starši izvedeli, da ga spet 
sračkam, so mi ukinili žep-
nino, mama pa me je odloč-
no – in to kljub očetovemu 
ugovarjanju – postavila pred 
vrata. ''Ne vračaj se več do-
mov!'' mi je zagrozila.

Razmišljala sem že, da bi 
šla v samostan, a sem vede-
la, da tudi to ne bi bila reši-
tev. Zaprta med štirimi ste-
nami?! Brrr! 

Potem pa sem na Face-
booku spoznala Huga. Bel-
gijec, v redu fant, prijazen, 
razumevajoč. Za prvi maj 
me je prišel obiskat, konec 
junija sem pospravila svo-
je stvari v potovalko in sed-
la na vlak. Bil je nor name, 
podobno kot sem bila jaz 
nora nanj. Zelo sva se ljubi-
la, vendar ni šlo. Življenje v 
tujini je zelo težko. Zjutraj je 
šel od doma, vračal se je šele 
pod večer. Ves dan sem bila 

sama. Nisem imela česa po-
četi. Jezika nisem znala, pri-
jateljev nisem imela, denar-
ja, da bi kam šla, prav tako ne. 
Postala sem odvisna od nje-
ga, saj sem ga morala ''žica-
ti'' za vsako malenkost, tudi 
za vložke. Nikoli ni rekel ne, 
ampak … Vseeno je bilo zelo 
poniževalno. Vsaj zame. On 
se je mojim občutkom sme-
jal, enostavno jih ni razu-
mel. Počasi je postajala na-
jina zveza vedno bolj stres-
na. Mislim, da predvsem po 
moji krivdi. Ta prekleta od-
visnost in ta prekleta neper-
spektivnost!

Tisočkrat sem si rekla: Ej, 
Vladka, pojdi, izgini, vrni se 
... A tega nisem storila. Ni-
sem mogla. Ko je prišel iz 
službe, sem ga že čakala pri 
vratih kot kakšen zvest ku-
žek. Po očeh sem mu videla, 
da je bil tudi on mene vesel. 
Včasih mi je prinesel rože, 
drugič denarnico, ker je opa-
zil, da je moja strgana. Ni bil 
napačen.

Potem pa je v meni ne-
kaj počilo. Vedela sem, kje 
ima denar. Iz ovojnice, skri-
te pod papirji v predalu pi-
salne mize, sem vzela 1.500 
evrov. Za prvo silo bo dovolj. 
Na listek pa sem mu napi-
sala, da ga imam rada in da 
mu denar ob prvi priložnos-
ti vrnem.

Ko sem v Ljubljani stopi-
la z vlaka, sem v sebi začuti-
la veliko olajšanje, novo upa-
nje, nove možnosti. Po dru-
gi strani pa je v mojem tra-
pastem srcu zevala takšna 

praznina, da vam ne znam 
povedati.

''V srcu sva še vedno sku-
paj,'' mi je napisal po mailu. 
Kraje mi ni čisto nič zame-
ril. Kakšen butelj! Jaz bi mu 
jo! Njegov spravljivi odnos 
me je do te mere prizadel, 
da me je skoraj strlo. Kako 
more biti takšen do kreten-
ke, kakršna sem bila? Žele-
la sem ga sovražiti, a mi ni 
uspelo.

Pet dni sem se valjala po 
Ljubljani, potem pa so me 
okoliščine prisilile, da sem 
poklicala mamo. Sprva me 
ni hotela niti slišati, potem 
pa je povzdignil glas oči in 
ji ukazal, naj me povabi do-
mov. Pot do tja je bila hujša 
kot križev pot. Zakaj sem za-
vozila? Kaj je bilo z menoj 
narobe, da sem se zlomila, 
četudi brez kakšnih vidnih 
zunanjih znakov?

Nekaj odgovorov sem naš-
la na pogovorih pri psiho-
terapevtki. Da jo obiščem, 
je bil pogoj, pod katerim so 
me doma ponovno sprejeli v 
svoje naročje. 

V bistvu sem bila notranje 
čisto sesuta. Izpraznjena. 
Zaradi srednješolske obre-
menjenosti, zaradi želje, da 
bi bila povsod najboljša, naj-
bolj uspešna, najbolj popol-
na, me je zvilo, pa zato ni-
sem niti vedela. 

Jeseni sem se ponovno 
vpisala na fakulteto. To je bil 
že četrti poizkus. Kot kaže, 
bo uspešen, saj mi kar dob-
ro gre.«

(Konec)

Kot pregorela žarnica
usode
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Razgledi

Vaš razgled

Miha Naglič

»Tako kot so se močne 
učinkovine posebej za Hi-
tlerja pripravljenih injekcij 
raztopile v njegovi krvi, se je 
njegov obstoj, ki je bil dol-
go videti trden, postopoma 
raztopil v nirvano. Temu do-
gajanju je vredno slediti, če 
želimo razumeti, kako se je 
nekdaj sijoči firer spreme-
nil v razvalino ter kako so 
ta proces in zgodovinski do-
godki vplivali drug na dru-
gega. Zadnjo četrtino leta 
1944, ko so se fronte pribli-
ževale z vseh strani in so 
njegovi črevesni krči posta-
jali vse hujši, je firer preži-
vel le zato, ker je jemal moč-
ne narkotike in s tem okoli 
sebe postavil farmakološko 
barikado. Iluzorni totalitar-
ni sistem, kakršnega je sam 
ustvaril, treznega firerja niti 

ni predvideval. Ker je verjel, 
da mora vse ambiciozne ci-
lje nacionalsocializma ures-
ničiti v času svojega življe-
nja in nasledniku ni zaupal, 
da bi bil zmožen vzpostaviti 
germanski svetovni rajh, je 
moral z vsem zelo hiteti, ni-
koli popustiti ali celo odne-
hati. Zato je potreboval Mo-
rellov doping: da je zmogel 
brez premora nadaljevati, 
da je lahko obdržal plašnice, 
da ni nikoli relativiziral po-
polne samozaverovanosti. 
Hitler nikakor ni hotel ses-
topiti s svojega megaloman-
skega firerskega tripa, in to 
kljub katastrofalnemu vo-
jaškemu položaju za Nem-
čijo. Preprosto ni smel več 
priti k sebi: v tistem trenut-
ku bi se moral soočiti z neu-
spehom, z norostjo celotne-
ga početja. Ni si mogel dovo-
liti, da bi podvomil o svojem 

boju proti vsemu svetu ali 
da bi celo izgubil voljo do 
te vojne, ki jo je sam spro-
žil in jo že zdavnaj izgubil. 
Igla mu je neizprosno pre-
bodla kožo, droga stekla po 
žilah in znova je pobegnil 
v svoj fantastični svet. Dej-
stvo je, da od jeseni 1941, 
ko je začel prejemati hor-
monske injekcije in stero-
ide, do druge polovice leta 
1944, ko je bil najprej vse 
pogosteje na kokainu, nato 
pa predvsem na eukodalu, 
Hitler ni bil čist niti en dan. 
Tako je lahko preživel, tako 
mu ni bilo nikoli treba sto-
piti iz svojega lastnega siste-
ma ali se prebuditi iz nočne 

more, vse do konca. Razpo-
ka je bila dokončna in ni je 
bilo več moč zapolniti; takoj 
ko je začel nastajati kak nov 
most do sveta, je bil pri priči 
farmakološko razstreljen.« 
(str. 206–207)

Ko se je zdelo, da o tretjem 
rajhu in vojni, ki jo je povzro-
čil, že vse vemo, nam ta knji-
ga celoto dogajanja prika-
že še drugače. Avtor prepri-
čljivo prikaže, da je bil Hitler 
džanki, njegove vojake pa so 
množično drogirali, zlasti s 
tabletami pervitina (metam-
fetamina), po katerih so bili 
zmožni tridnevnega tripa 
brez spanja … Berljiva in po-
učna knjiga.

Nove knjige (501)

Popolna omama

Norman Ohler, Popolna omama: droge v tretjem 
rajhu, prevedla Neža Božič, Mladinska knjiga, 
Ljubljana, 2019, 344 strani

Alenka Bole Vrabec

Plinij mlajši, pravnik, go-
vornik, politik, visoki ura-
dnik in pisatelj (ok. 62–ok. 
113) je bil prvi, ki je natančno 
opisal vulkanski izbruh in 
njegove posledice. 

Po Plinijevih zapisih se je 
mogočni stolp iz pepela zni-
žal, se pogreznil sam vase 
in dobil obliko ogromne de-
žnikaste pinije, iz katere se 
je po pobočju Vezuva zlila 
grozljiva piroklastična reka, 
polna žlindre, strupenih pli-
nov, razbeljene magme, raz-
žarjenega kamenja in vu-
lkanskega prahu, se s hit-
rostjo najmanj sto kilome-
trov na uro valila v dolino ter 
poleg Pompejev uničila tudi 
mesto Herkulanej (Heracu-
laneum), ki je dobilo ime po 

grškem junaku Herakleju, 
ki naj bi ga tudi ustanovil. 
Ob prvih izkopavanjih so v 
plasteh 25 metrov debelega 
skrepenelega pepela v Her-
kulaneju našli le malo tru-
pel in so bili prepričani, da 
se je okoli štiri tisoč mešča-
nov še pravočasno umakni-
lo, dokler niso leta 1982 v eni 
izmed trdnih obokanih čol-
narn našli skoraj tristo skele-
tov ljudi, ki zaradi starosti ali 
bolezni niso mogli zbežati. 
V piroklastični reki, ki se je 
pri petsto stopinjah z blisko-
vito naglico privalila v mesto 
in stopila debela lesena vra-
ta, so ljudje dobesedno izpa-
reli in marsikomu je pritisk 
v scvrtih možganih odtrgal 
lobanjo z vratu.

Herkulanej je bil letno bi-
vališče premožnih Rimlja-
nov, kar je mogoče ugoto-
viti po številnih, nekoč raz-
košnih rimskih vilah s teko-
čo vodo, latrinami, sijajnimi 
freskami, kopališči, s kipi 
opremljenimi peristili in ve-
ličastnimi mozaiki. Izkopa-
vanja trajajo še danes, saj 
pravijo, da je pod zemljo še 
sedemdeset odstotkov mes-
ta, otežujejo pa jih tudi stav-
be novega mesta, ki je zras-
lo ob antičnem mestu in na 
njem. Nekoč Resina se mes-
to iz spoštovanja do prete-
klosti od leta 1969 imenuje 
Ercolano. 

Zdajšnji prebivalci zelo 
cenijo slastne zelenjavne 
oblizke.

 Fižolovi ocvrtki

Za 4–6 oseb potrebujemo: 
200 g drobnozrnatega belega 
fižola, 300 g moke vrste 00, 1 
lovorov list, 1 strok česna, 1 po-
sušen rdeč čili, 1 por, sol, sve-
že mlet črni poper in muška-
tni orešek, olje za cvrtje.

Fižol čez noč namočimo 
in pred kuho odcedimo. Pre-
lijemo ga s svežo vodo, da je 
dobro pokrit, dodamo lovo-
rov list in po okusu posušen 
rdeč čili. Skuhamo ga do 
mehkega. Ko ga odcedimo, 
prihranimo fižolovko. Obo-
je dobro ohladimo. 

V skledo presejemo moko 
in dodamo najprej eno zaje-
malko fižolovke. Dobro pre-
mešamo in dodamo še to-
liko fižolovke, da dobimo 
gladko, kremasto, a ne pre-
redko testo. Začinimo s so-
ljo, poprom in muškatnim 
oreškom. Pokrijemo in 
damo za 1 uro v hladilnik. 

Por očistimo, ga prereže-
mo na pol, zrežemo na tenke 
trakce in ga s kuhanim fižo-
lom vred vmešamo v testo. 

V ponvi segrejemo olje, 
z žlico zajemamo testo, ga 
polagamo na olje in ocvrt-
ke na obeh straneh hru-
stljavo zapečemo. Ocvrt-
ke polagamo na papirnato 
brisačko, da odteče odveč-
na maščoba. Ocvrtke hra-
nimo na toplem, dokler jih 
ne ponudimo z mešano ze-
leno solato.

Pa dober tek!

Skrivnosti pod 
pepelom, II.

mizica,
pogrni se

Problematika napadov volkov na pašne živali je letošnje poletje domala vsakodnevna 
medijska tema – marsikdaj žal izrabljena za senzacionalistične provokacije ter populistično 
nabiranje političnih točk. V pregreti situaciji je težko ohraniti mirno glavo ter preudarnost v 
iskanju rešitve. Ob tem nastajajo različne pobude za ohranitev volčje populacije – slovenska 
je ena izmed redkih avtohtonih populacij, ki je še ostala v Evropi. S. L. / Foto: Gorazd Kavčič

V torek je Loški muzej praznoval osemdeset let. Kot se spodobi za jubilanta, ki je med 
ljudmi priljubljen, je na rojstnodnevno zabavo prišlo veliko gostov – ki jih je seveda treba 
slovesu primerno pogostiti. Odlična ekipa sodelavcev, ki zna stopiti skupaj tako pri delu kot 
zabavi, je zabavo pripravila tako rekoč z lastnimi močmi. In pri tem poskrbela, da je bilo na 
dogodku vse, kot mora biti. Da je tudi zadnji prah, preden govorniki stopijo pred občinstvo, 
tam, kjer mu je mesto – v sesalniku. I. K. / Foto: Tina Dokl



Alenka Brun 

V 
soboto je bilo v 
Idriji živahno. 
Mesto je gosti-
lo tradicional-
ni Praznik idrij-

skih žlikrofov. Sicer jo je 
v poznih popoldanskih 
urah organizatorjem vse-
eno zagodlo vreme, a to ni 

kaj veliko vplivalo na samo 
dogajanje. Številni obis-
kovalci letošnjega Prazni-
ka idrijskih žlikrofov so že 
v dopoldanskem času kak-
šno uro pred uradnim zače-
tkom spraševali po žlikro-
fih. Spremljevalni program 
je bil bogat, okusni žlikrofi z 
bakalco, ocvirki in drugimi 
omakami so zadostili razli-
čnim okusom, po sladkem 

oziroma čokoladnem žli-
krofu je bilo precej povpra-
ševanja, so pa po njem naj-
več posegale gospe. Navdu-
šili so tudi klocavi nudlni, 
kobariški štruklji in bov-
ški krafi. Tekmovanje lov-
skih družin v kuhanju div-
jačinske bakalce za naziv 
jagerchef 2019 so izpelja-
li osmič, kulinarični šov je 
pripravil Črt Butul. Izvedeli 

ste lahko veliko o modrem 
pinotu in drugih vinih, nav-
dušila so domača piva, pos-
krbljeno je bilo tudi za naj-
mlajše. Zgodaj popoldne pa 
so obiskovalce na Prazniku 
idrijskih žlikrofov glasbeno 
razvajali tudi fantje skupine 
Suhu cvetje. Gre pa za eno 
tistih prireditev, kjer foto-
grafija pove več kot pisana 
beseda.

PRAZNIK IDRIJSKIH 
ŽLIKROFOV

Med obiskovalci Praznika idrijskih žlikrofov smo pogosto 
slišali tudi gorenjski naglas, na stojnici pa srečali Špelo in 
Daliborja Šolarja iz Krope, natančneje Lipnice. V Idriji sta se 
obiskovalcem predstavila s svojimi produkti.

Znanega Racona oziroma žirovsko pivovarno Crazy Duck 
sta obiskovalcem tokrat predstavljala in stregla pivo oče in 
hči Miloš in Zoja Čadež.

Fantje iz organizacijske ekipe Praznika idrijskih žlikrofov: 
Tilen Božič, Drejc Kokošar in Matevž Straus. Z obiskom 
Praznika so bili zadovoljni. Upali so, da bo vreme zdržalo. 
To jim jo je zagodlo pozno popoldne. Sicer pa so ljudje 
začeli prihajati že uro pred začetkom dopoldanskega 
sobotnega dogajanja.

Preden so razglasili najboljšo letošnjo ekipo jagerchef, je 
zadolženi za projekt pri Zvezi lovskih družin Idrija Maro 
Brus povedal tudi nekaj besed o samem projektu kuhanja 
divjačinske bakalce in o tekmovalcih. Na fotografiji še 
predsednik ocenjevalne komisije kuhar Boštjan Novak, 
s pokalom za zmagovalca v roki pa Valerija Vrhovnik z 
Zavoda za turizem Idrija.

Kuharski mojster Črt Butul se je veselil kulinaričnega šova. 
Pripravil je posebno omako za žlikrofe, kjer je kombiniral 
nekaj iz okolja, od koder prihaja, z idrijskim pridihom. 
Tako je pripravil omako iz fermentiranega in dimljenega 
korenčka, v krušni peči dimljene skute Sirarstva Smrekar, 
uporabil pa tudi prah olupkov rdeče čebule ter peteršilj.

V kuhanju divjačinske bakalce za naziv jagerchef 2019 je 
tekmovalo sedem ekip, samo tekmovanje pa so organizirali 
že osmič. Ponovno sta bila najboljša Uroš in Tomaž 
Tavčar iz Lovske družine Porezen, Cerkno. In ker sta fanta 
zmagala že tretjič po vrsti, bo tokrat pokal ostal v trajni lasti 
omenjene lovske družine.

Suhu cvetje se imenujejo v akustični izvedbi, ko pa fantje 
iz Primorske pridejo in zaigrajo v razširjeni zasedbi, je to 
Ansambl Ikebana. V Idriji je nastopilo Suhu cvetje.

Pri stojnici Gostišča Barbara je bila že dopoldne precej 
dolga vrsta. Ljudje so namreč želeli pokusiti čokoladni 
žlikrof. Na fotografiji Dejan Lidjan ravno med izdajanjem 
dveh sladkih porcij.
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Lahko se udeležite tečaja vedeževanja. 
Naročniki Gorenjskega glasa, izkoristite popust v 
višini 10 %.  Za več informacij čim prej pokličite Tanjo  
na tel. št.:  040 514 975
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HOROSKOP
TANJA

TA JE DOBRA

TEŽJI  
SUDOKU

Rešitev:

sudoku_LAZJI_19_69
NALOGA

1 4 7 8
6 8 5

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

5 3 9 1 7
6 7 5 2

9 7 4
3 8 2 1

sudoku_LAZJI_19_69

REŠITEV

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

sudoku_LAZJI_19_69
NALOGA

1478
685

9516
72639
8734

53917
6752

974
3821

sudoku_LAZJI_19_69

REŠITEV

132649758
467815239
985372416
714268395
896753124
253491867
679134582
521987643
348526971

sudoku_TEZJI_19_69
NALOGA

2 8 9 4 5
3 6 7 8

8 9 3
7 9 8

1
9 6 7

8 2 6
5 3 4 2

3 8 6 7

sudoku_TEZJI_19_69

REŠITEV

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

sudoku_TEZJI_19_69
NALOGA

28945
3678

893
798

1
967

826
5342

3867

sudoku_TEZJI_19_69

REŠITEV

289134756
316957248
475268193
798426531
653719824
142583967
824675319
567391482
931842675

Rešitev:

LAŽJI 
SUDOKU

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

O izpitu in počeni gumi 
Trije prijatelji, sostanovalci iz študentskega doma, so pre-
spali izpit, ki so ga imeli v ponedeljek zjutraj.
Ker so se v nedeljo zvečer v Ljubljano z avtomobilom pri-
peljali iz oddaljenega domačega mesta, so se odločili, da 
bodo to izkoristili kot opravičilo.
V ponedeljek popoldan so šli k profesorju in mu razložili, 
da zaradi počene gume niso mogli priti pravočasno na 
izpit. Profesor, čeprav nekolik v dvomih, jim je omogočil 
dodaten izpitni rok naslednji dan.
Na izpitu jim je profesor izročil izpitne pole in jih razporedil 
v tri različne predavalnice, da ne bi prepisovali. Eden izmed 
študentov se je takoj lotil izpita in najprej prebral navodila.
Pisalo je, da je izpit razdeljen na dva dela, pri čemer nosi 
prvi del deset odstotkov ocene, drugi del pa devetdeset 
odstotkov ocene.
Začel je torej reševati prvi del izpita. Odgovore je obvla-
dal, vse naloge kar hitro rešil in optimistično prešel na 
drugi del izpita. Nenadoma pa je izbuljil oči in prebledel. 
V drugem delu je bilo eno samo kratko vprašanje: »Katera 
guma je počila?« 

Lasje in pamet 
Jurček vpraša mamico: »Mami, povej mi, zakaj ati nima 
las na glavi?«
»Veš, sinek, to je zato, ker je tako pameten.«
»Zakaj pa jih imaš potem ti toliko?«
»Tiho bodi, smrkavec.«

Vročina, da te kap 
Kaj je res prava vročina?
Ko ulična svetilka teče za psom, naj jo vendar polula.

Oven (21. 3.–21. 4.) 
Prejeli boste novice o možni zamenjavi službe. Te novice 
naj vas ne preplašijo. Vsekakor je vredno razmisleka. Za 
spremembe imate zelo ugodno obdobje. Kar se tiče zdra-
vja, ne bi bilo nič narobe, če sami sebe malo razvajate.

Bik (22. 4.–20. 5.)
Zamera, ki jo držite v sebi, vam samo vedno bolj načenja 
živce. Vprašali se boste, ali je to pametno, in končno ure-
dili stare račune. Želja po uspehu vas bo gnala naprej in 
v prihodnjih dneh boste precej aktivni. Novice vas bodo 
razveselile.

Dvojčka (21. 5.–21. 6.)
Ste v večnem pričakovanju boljšega jutri. Smola pa je v 
tem, da se vi sami niste še prav nič spremenili. Sedeti 
križem rok in čakati na boljše čase je iluzija, v kateri se 
preveč radi skrivate. Naredite konec temu in zakorakajte 
v prihodnost.

Rak (22. 6.–22. 7.)
Poravnali boste stare dolgove. Dober občutek vas bo moti-
viral na celi črti. Polni energije se boste podali novim zma-
gam naproti. V ljubezni boste sprva skeptični, a na koncu 
vas le premaga radovednost. Vse dvome boste premagali. 

Lev (23. 7.–23. 8.)
Življenje se vam bo postavilo na pravi tir in končno boste 
postali dovzetni za nove stvari. V ljubezni boste nekaj časa 
stali v križišču, a z odločitvijo raje ne hitite. Poslovno se vam 
obetajo spremembe, ki bodo za vas vsekakor pozitivne.

Devica (24. 8.–23. 9.)
Določena zadeva se vam ne bo rešila po načrtu. Seveda pa 
vam to ne sme vzeti poguma. Še pred koncem tedna vas 
bo prešinila ideja in nič vas ne bo ustavilo pri uresničeva-
nju načrta. Nekdo bo od vas iskal pomoč, ki je ne boste 
želeli odkloniti.

Tehtnica (24. 9.–23. 10.) 
Vsak sončen dan boste izkoristili za rekreacijo na svežem 
zraku, saj vam to vedno več pomeni. In tudi prav je tako, 
da imate svoj ventil, s katerim se sprostite. A hkrati ne 
smete pozabljati na svoje bližnje, ki bi vam lahko zamerili.

Škorpijon (24. 10.–22. 11.)
V dobro voljo vas bo spravilo sporočilo nekoga, ki vam je 
zelo pri srcu. Glejte, da ne ostane samo pri pogovoru, in 
se odzovite povabilu. Čakajo pa vas tudi še dobri nakupi, 
s katerimi boste zadovoljni. Konec tedna bo zelo zanimiv.

Strelec (23. 11.–21. 12.)
Zaradi preobremenjenosti boste začasno izgubili nadzor 
nad situacijo. Nekaj časa boste zato stali na mrtvi točki in 
nič se vam ne bo dalo dopovedati. Šele novice ob koncu 
tedna vas bodo sprostile in spet bo vse v redu. Čaka vas 
nekaj lepega. 

Kozorog (22. 12.–20. 1.)
Če ste strastni igralec na srečo, boste sedaj v obdobju, ko 
se vam ta tudi nasmehne. Na poslovnem področju se boste 
spustili na realna tla in istočasno zahtevali pošten odnos. 
Zaupajte si ter sebi in drugim pokažite svoje znanje.

Vodnar (21. 1.–19. 2.) 
Na čustvenem področju se boste morali bolj potruditi 
za dosego svojega cilja. Vprašajte se, koliko vam ta ose-
ba pomeni, in dobili boste vse odgovore, ki jih iščete. Pri 
denarju bodite previdni, da vas ne zavede nepremišljen 
nakup.

Ribi (20. 2.–20. 3.)
Že dalj časa ste v pričakovanju, da se v službi spomnijo 
na vas glede napredovanja. Kmalu dobite novice v zvezi s 
tem in sreča se vam končno nasmehne. Če premišljujete 
o nakupu avtomobila, je bolje, da ga preložite na kasneje.
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1. nagrada: kolesarska čelada in odsevni trak  
2. nagrada: odsevni anorak in zadnja LED-luč za kolo
3. nagrada: odsevni jopič in prednja LED-luč za kolo 

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, 
12.  septembra 2019, na Go renj ski glas, Nazorjeva ulica 1, 
4000 Kranj. Rešitve lah ko od da te tudi v na bi ral nik Go renj
ske ga gla sa pred po slov no stav bo na Nazorjevi ulici 1.
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Igralec Leonardo DiCaprio (44), ki je velik 
okoljevarstvenik, je doniral pet milijonov 
dolarjev za obnovo deževnega gozda 
Amazonije, ki ga je prizadel požar. »Naj-
večji pragozd je v kritičnem stanju. Mi pa 
ne moremo brez slednjega kontrolirati 

globalnega segrevanja,« je opozoril igralec, ki se zaveda, 
da gozd proizvede kar petino zaloge kisika in sladke vode 
celotnega sveta.

Leonardo DiCaprio doniral za gozdove

Howie Day (38), pevec, znan po uspešnici 
Collide, je bil aretiran zaradi družinskega 
nasilja. V nekem hotelu na Manhattnu je 
namreč fizično obračunal s svojim dekle-
tom. Ta je utrpela poškodbe vratu in rok. 
Day pravi, da je do incidenta prišlo zaradi 
zaužitja prevelike količine tablet Xanax. 

Day je bil proti plačilu varščine v višini petsto dolarjev že 
izpuščen iz zapora.

Howie je pretiraval s tabletami

Maddox, najstarejši sin Brada Pitta in 
Angeline Jolie, si s slavnim očetom ni 
preveč blizu. Kot kaže, 18-letnik ne more 
pozabiti incidenta na letalu iz leta 2016, 
ki je bil tudi povod za ločitev slavnih 
zakoncev. »Maddox se ne počuti kot nje-
gov sin, sta si pa zelo blizu z Angie,« je 

povedal vir blizu družini. Brad upa, da se bosta, ko Mad-
dox odraste, spet zbližala.

Maddox in Brad Pitt si nista blizu

Zvezdnica priljubljene serije Beverly Hills 
90210 Tori Spelling (46) je spregovorila 
o lepotnih posegih. »Plastične operaci-
je so me zaznamovale za vedno. Popra-
viti sem si dala le nos in prsi, v medijih 
pa se ves čas pojavljajo namigovanja o 
novih posegih, ki naj bi si jih privoščila,« 

je povedala igralka, ki pravi, da jo z lepotnimi popravki 
povezujejo že od 17. leta dalje.

Tori si je popravila le nos in prsi

VRTIMO GLOBUS

Alenka Brun

V 
soboto, 24. avgu
sta, se je v Kran
ju zaključil tra
dicionalni Jazz 
kamp Kranj. Ud

e leženci glasbenih delavnic 
so nastopili na različnih loka
cijah v starem mestnem jed
ru Kranja – dopoldan v okvi
ru Jazz kamp Kranj festa, 
zvečer pa potem še na zaklju
čnem koncertu. Istočasno pa 
je dvorišče Khislsteina gosti
lo tudi Kransko kuhno, ki se 
v stari del mesta vrača jutri, 
31. avgusta. 

Tudi Pisana loka se poča
si poslavlja. Koncertno sta jo 
odprla Zala Kralj in Gašper 
Šantl in napolnila MKC Pri 

rdeči ostrigi. Jutri bo Kavar
na na gradu v primeru lepe
ga vremena, sicer pa se kon
cert seli v Rdečo ostrigo, gosti
la Borghesio, kultno elektron
sko alterrock zasedbo; danes 
zvečer v Športni dvorani Tra
ta nastopajo Perpetuum Jaz
zile. Organizatorji pravijo, 
da so lokacijo spremenili že 
sedaj, in sicer zaradi nezane
sljive vremenske napovedi. V 
nedeljo, 1. septembra, zvečer 
pa bosta krog nekako zaklju
čila Silence na terasi mladin
skega oddelka Knjižnice Iva
na Tavčarja. Duetu se bosta 
na odru pridružila še pianis
tka Petra Vidmar in pianist 
Igor Vićentić. Vse to v inti
mnem vzdušju terase na 
Nami s čudovitim razgle
dom na mesto. Če bo dež, se 

bo Pisana loka glasbeno zak
ljučila v Sokolskem domu.

Za ljubitelje dobrih koncer
tov bo konec tedna glede izbi
re kar težaven, saj jutri v Letno 
gledališče Khislstein v Kranju 
ob 21. uri prihaja še ena zna
na in zelo priljubljena glasbe
na skupina Dubioza kolek
tiv. Tradicionalno pa bo Arbo
retum Volčji Potok v nedel
jo ponovno prizorišče že 34. 
Čarobnega dne, kar pome
ni veliko druženja, zabave in 
glasbe tudi za najmlajše.

Upam, da si srečna pa je 
naslov nove pesmi, ki jo je 
poleti zelo glasbeno aktiv
ni Tilen Lotrič posnel s Pos
kočnimi muzikanti. Vide
ospot je luč sveta ugledal 
danes ponoči, je pa to že 
tretje Tilnovo sodelovanje 

s Poskočnimi. Ponovno je 
avtor pesmi njegov produ
cent Nino Ošlak, ki je spisal 
tudi njegovo Jaz te pogre
šam, potem je v duetu z 
Nušo Derenda Tilen juli
ja predstavil pesem Pokliči 
kdaj, sedaj pa lahko prisluh
nemo še Upam, da si srečna.

Spot so fantje snema
li na gradu Štatenberg. V 
njem nastopata tudi Mar
tina Plohl, ki se je spomni
mo iz oddaje Zvezde plešejo, 
ter aktualni mister Sloveni
je Simon Blažević. »Skladba 
govori o ljubezni, o razhodu 
v mlajših letih in obžalovan
ju tega sedaj, v ''zrelih letih''. 
Govori o malenkostih, ki jih 
kot zaljubljeni par nista zna
la ceniti in bi danes zagotovo 
jih,« še pove Lotrič.

GLASBENI KONEC TEDNA
Jazz kamp v Kranju se je že zaključil, Pisana loka se končuje ta konec tedna, Perpetuum Jazzile bodo 
nastopili v športni dvorani na Trati, oder Letnega gledališča Khislstein pa bo jutri zvečer gostil znano 
bosansko skupino Dubioza kolektiv. Zelo glasbeno produktiven je bil letošnje poletje tudi Tilen Lotrič.

Udeleženci letošnjega Jazz kampa Kranj so zadnji dan nastopili na različnih lokacijah po starem delu mesta Kranj. 

Anna Vrhnjak se je na zadnji Kranski kuhni oglasila s 
svojimi domačimi štruklji ...

... za volanom kombija, predelanega za pripravo hrane, ki 
sliši na ime Krmilnica, pa smo srečali Borisa in Barbaro Ilić. 

Zala Kralj in Gašper Šantl sta nastopila v Škofji Loki. Martina Plohl in Tilen Lotrič / Foto: osebni arhiv (Luka Blatnik)

Ines Šentjurc iz Celja je sicer ekonomistka, a jo je 
poklicna pot peljala v popolnoma druge vode, bolj 
sladke, a spet ne preveč. Na Prazniku idrijskih žlikrofov 
pa so na njeni stojnici, polni slastnih idej, obiskovalci 
najprej opazili velikanske in privlačne piškote. / Foto: A. B.
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Toskana in
otok Elba

Obiranje mandarin
Dubrovnik/Mostar/Slapovi Krke

Bavarski gradovi
gradovi kralja Ludvika II

                                

vožnja z vlakom Bernina Express

Živalski vrt
v Zagrebu

Etnološki biseri
Obsotelja

Ogled tovarne 
BMW v Münchnu

4. 10., 3 dni

različni programi

14. 9., 2 dni

       27. 9., 3 dni

14. 9., 1 dan

7. 9., 1 dan

26. 9., 1 dan

 229,00

 178,00

  155,00

57,00

82,00

od

od

od

od

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Švica,

                                
Novi Sad, Krušedol, Sremski Karlovci, Subotica, Sombor...

19. 9., 4 dni
 242,00

 EUR

Vojvodina; kulinarični potep

www.alpetour.si

od

Kranj: 04/20 13 222,  Šk. Loka: 04/51 70 305, Radovljica: 04/53 20 445,

 Jesenice: 04/58 09 755, Domžale: 01/72 20 016, Tržič: 04/59 63 280        

249,90
EUR

od

31,00
EUR

od

Rogaška

Dodatni termin

od
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HALO-HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 201 42 00

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

ROZMAN BUS, T: 04/531 52 49, 041/855 630 
KOPALNI IZLET V IZOLO: 31. 8.;  TRST: 9. 10.; MANDARINE: 4.–6. 10.; 
MEDŽUGORJE Z MANDARINAMI: 12.–14. 10.; BANOVCI: 3.–6. 11.; 
BERNARDIN: 14.–17. 10.; STRUNJAN: 1.–4. 12., MADŽARSKA: 3.–7. 11., 
BANJA VRUĆICA S TERAPIJAMI: 18.–25. 10., BANJA VRUĆICA S PI-
RAMIDAMI: 22.–24. 11.. www.rozmanbus.si

IZLET // 24. SEPTEMBER 2019

DOLINA ROŽ NA KOROŠKEM
Vabimo vas, da se nam pridružite na našem izletu na avstrijsko Koroško, kjer 
bomo obiskali dolino Rož, kjer so in še živijo številni napredni koroški Slovenci. 
Najlepše koroške pesmi, kot so Mau čez Izaro, Rož Podjuna, Zila, Katrca in 
Mojcej, so nastale prav v tej dolini. Spoznali bomo, kje je živel skladatelj Pavle 
Kernjek. Ogledali si bomo kip čebelarja Janeza Sumperja. Spoznali bomo 
tudi, kako deluje Višja šola za gospodarske poklice v Šentpetru. Ustavili se 
bomo tudi vasi Sveče, kjer se je rodil znameniti slovenski katoliški duhovnik in 
narodni buditelj Andrej Einspieler, imenovan tudi »oče koroških Slovencev«. 
Z nami bo tudi novinar Jože Košnjek. Vabljeni.

Cena izleta je 35 evrov
in vključuje: oglede po programu, kosilo,  
prevoz in DDV.

Odhod avtobusa:
z AP Škofja Loka 6.50  
z AP Mercator Primskovo 7.15
z AP Globus Kranj 7.25  
z AP Radovljica 7.45
Vrnitev v Kranj predvidevamo okrog 20. ure.

Za rezervacijo čim prej pokličite  
na tel. št. 04 201 42 41 ali se oglasite osebno  
na Nazorjevi ulici 1 v Kranju.
Za odjave, ki prispejo kasneje kot dva delovna dneva  
pred odhodom, zaračunamo potne stroške.
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fotografije so simbolične

PONOVITEV  IZLETA

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

PRIREDITVE

Gasilska veselica
Luže – PGD Luže vabi na dvodnevno gasilsko veselico na 
prostoru ob gasilskem domu na Lužah. V petek, 30. avgusta, 
bo od 19. ure dalje nastopala skupina Pop Design. V soboto, 
31. avgusta, bo od 19. ure dalje obiskovalce zabaval Kvintet 
Dori. 

Ta medeni dan
Žirovnica – Kulinarični medeni dogodek z zabavnim doga-
janjem za otroke in odrasle se bo odvijal ves dan v soboto, 
31. avgusta, na prireditvenem prostoru Konjeniškega kluba 
Stol ob lokalni cesti Breznica–Vrba. Popoldansko dogajanje 
pa bo popestril koncert Andreja Šifrerja. Tudi večer bo me-
deno obarvan, saj bo v prireditvenem šotoru organizirano 
srečanje čebelarjev s strokovnimi predavanji in proslavo. Za 
zabavo s plesom bo ob koncu prireditve poskrbel Ansambel 
Roka Žlindre.

Aktivnosti Medgeneracijskega centra
Kranj – V LUK – Medgeneracijskem centru Kranj se bodo 
odvijale naslednje brezplačne aktivnosti: v ponedeljek, 2. 
septembra, ob 17. uri Vesele urice – slovenščina; ob 18. uri 
vaje dihaj; v torek, 3. septembra, ob 10.30 Vesele urice – 
nemščina; v sredo, 4. septembra, ob 9. uri plesna delavnica 
za ženske nad 55 let; ob 18.30 predstavitev OM Chantinga. 
Obvezna prijava na telefon 041 724 134 ali na e-naslov mck-
-prijava@luniverza.si.

IZLETI

Kolesarski izlet
Kranj – DU Kranj vabi na kolesarski izlet: Kranj–Bašelj–Ča-
dovlje–Trstenik–Kranj v torek, 3. septembra. Odhod ob 8. 
uri izpred nekdanje trgovske šole na Župančičevi ulici; sre-
dnja zahtevnost; 40 km; z lastno opremljenimi kolesi in če-
ladami. V primeru dežja izlet odpade.

Na Ermanovec
Kranj – DU Kranj vabi na pohodniški izlet na Ermanovec 
(1026 m n. m.) v četrtek, 5. septembra. Odhod s posebnim 
avtobusom ob 7. uri izpred Creine; lažja pohodniška pot; 3 
ure hoje; vrnitev v Kranj do 15. ure. Prijave z vplačili v pisarni 
DU Kranj do ponedeljka, 2. septembra.

Trgatev v Vitovljah
Kranj – Komisija za izlete in turizem vabi na trgatev na tu-
ristični kmetiji Ipavec v Vitovljah. Odhod s posebnim av-
tobusom ob 7.30 izpred Mercator centra na Primskovem. 
Natančen datum trgatve, ki bo v septembru, bo naknadno 
sporočen prijavljenim. Po obiranju grozdja, 4 ure, bo pri 
gospodarju kosilo; odhod proti domu ob 18. uri; prijave z 
vplačili v pisarni DU Kranj do srede, 4. septembra.

Doživetja v občini Naklo
Žeje, Podbrezje – Center za trajnostni razvoj podeželja 
Kranj in CIPRA Slovenija v soboto, 7. septembra, vabita, da 
se udeležite zanimivega zelenega popotovanja z naslovom 
Po doživetja sadjarstva, ribištva in umetnosti v občini Nak-
lo. S kombinacijo javnega avtobusnega prevoza in pohoda 
bomo spoznavali ribištvo in naravo na ribnikih Žeje ter sad-
jarsko in kulturno tradicijo v slikovitem zgornjem delu vasi 
Podbrezje. Začetek ob 8.45 na glavni avtobusni postaji v 
Kranju. Udeležba je brezplačna, število mest pa je omejeno, 
zato so obvezne prijave. Več informacij na: info@ctrp-kranj.
si, tel.: 040 303 752, 040 733 344 ter na FB in spletni strani 
omenjenega Centra.

OBVESTILA

Ocenjevanje gorenjskih nageljnov
Kranj – Gorenjska turistična zveza vabi, da se prijavite na 
razpis Vrnimo gorenjski nagelj na okna in balkone, ki poteka 
čez poletje – če je vaša hiša okrašena z gorenjskimi nageljni, 
pošljite sliko in kontakt na naslov: Gorenjska turistična zve-
za, Koroška c. 27, 4000 Kranj, ali na e-naslov: gtz@t-2.net 
in tudi vaša hiša bo prejela priznanje za najlepše nageljne na 
Gorenjskem.

Vabilo na sestanek
Kranj – Medobčinsko društvo invalidov Kranj obvešča člane 
društva, da bo prvi sestanek aktiva ročnih del 10. septembra 
ob 16. uri v prostorih društva, Trg Prešernove brigade 10 v 
Kranju, kjer se bomo dogovorili za plan dela. Informacije 
vsak torek in četrtek od 15. do 17. ure ter prvi ponedeljek 
v mesecu od 9. do 11. ure v prostorih društva ali na tel. 04 
202 3433.

Obvestili DU Kranj
Kranj – Plavalna sekcija DU Kranj obvešča društvene člane, 
da se začne plavanje v pokritem Olimpijskem bazenu Kranj 
v ponedeljek, 9. septembra, od 8.30 do 10. ure. Sekcija za 
ročna dela DU Kranj obvešča društvene članice, da se zač-
nejo torkova srečanja v sezoni 2019/2020 v torek, 10. sep-
tembra, od 15. do 17. ure.

Vabilo k vpisu v učne programe
Kranj – Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje 
vabi k vpisu v učne programe za študijsko leto 2019/2020: 
angleščina, nemščina, španščina, umetnostna zgodovina in 
likovno ustvarjanje. Začetek v torek, 1. oktobra 2019, v pre-
davalnici DU Kranj na Tomšičevi 4. Prijave do 11. septembra 
v pisarni DU Kranj: osebno (ponedeljek in sreda od 8. do 
12. ure); po tel. 04 2361870 ali na e-naslov: du.kranj@gmail.
com. K vpisu vabijo člane DU Kranj, vse člane drugih DU 
Gorenjske in tudi upokojence, ki še niso člani upokojenskih 
društev, se pa želijo aktivno vključiti ter se izobraževati v uč-
nih programih, sodelovati v družbenem dogajanju svojega 
okolja in se družiti z vrstniki v tretjem življenjskem obdobju.

PREDAVANJA

Proučevanje Svetega pisma
Kranj – Krščanska adventistična cerkev Kranj vabi jutri, v so-
boto, 31. avgusta, v Dom krajanov Primskovo na proučeva-
nje Svetega pisma s temo Služba v novozavezni cerkvi ob 9. 
uri ter predavanje Vlagajmo v odnose ob 10.30.

RAZSTAVE
 

Fotografska razstava
Tržič – V soboto, 31. avgusta, bo ob 18. uri v Kurnikovi hiši 
odprtje fotografske razstave Današnji Tržič v stari obleki.

Slikarska razstava
Šenčur – Kulturno društvo Hiša čez cesto vabi na odprtje 
razstave slikarskih in kiparskih del, ki so nastala na slikar-
skem srečanju v organizaciji Hiše čez cesto. Svoja dela bo 
postavilo na ogled 26 umetnikov iz treh društev. Tematika 
slikanja je bila krajina in kulturna dediščina. Odprtje raz-
stave bo v torek, 3. septembra, ob 19. uri v Muzeju občine 
Šenčur. Razstava bo odprta do 22. septembra, ob torkih in 
petkih od 17. do 19. ure, ob nedeljah od 10. do 12. ure.

Razstava starih fotografij Francija Belška
Cerklje – V Galeriji Petrovčeve hiše v Cerkljah bo od pone-
deljka, 2. septembra, do petka, 13. septembra, na ogled prva 
samostojna fotografska razstava zbiratelja starih fotografij 
Francija Belška iz Dvorij pri Cerkljah. Na ogled bo 126 starih 
fotografij, ki so razdeljene po več tematskih sklopih. Najsta-
rejša slika Cerkelj ima letnico 1899. Na ogled so tudi foto-
grafije o otvoritvi žičnice na Krvavec avgusta 1958 in razvoj 
Krvavca. Razstava bo na ogled od ponedeljka do srede od 8. 
do 19. ure, v četrtek in petek pa od 8. do 16. ure.
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RADIO SORA, D.O.O., KAPUCINSKI TRG 4, ŠKOFJA LOKA

                        + poštnina

19
EUR

Avtorica nazorno 
predstavi pripravo 
najrazličnejših vrst testa 
za testenine (jajčno 
testo, kamutovo testo, 
zeliščno testo, ajdovo 
testo, olepotičeno 
testo,...).  
 
Prav tako nas nauči 
tudi oblikovanja 
različnih testenin 
(od rezancev do 
mošnjičkov, špeclev...).
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160 strani, 17 x 23 cm, trda vezava

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

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

Sponzor nagradne križanke, ki je bila objavljena v Gorenjskem 
glasu 13. avgusta 2019, je bil TRŽIŠKI MUZEJ. Geslo križanke je 
bilo: SE VIDIMO NA FESTIVALU. Nagrajenci so: 1. nagrada: knji-
ga dr. Bojana Knifica Tržič v besedi in sliki, spomini na prvo po-
lovico in sredino 20. stoletja prejme Alojzij Lakner iz Kranja; 2. 
nagrada: dežnik in čaj prejme Marko Konc iz Podnarta; 3. na-
grada: dve brezplačni vstopnici za Tržiški muzej prejme Jože 
Štamcar iz Domžal. Nagrajencem čestitamo!

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

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

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

Rezultati 69. kroga – 28. 
avgusta 2019

2, 9, 12, 16, 29, 31, 38 in 1

Loto PLUS:
2, 9, 10, 33, 34, 35, 36 in 26

Lotko: 5 4 7 1 8 3

Sklad 70. kroga za 
Sedmico: 4.330.000 EUR
Sklad 70. kroga za PLUS: 

1.360.000 EUR
Sklad 70. kroga za Lotka: 

100.000 EUR

LOTO

NEPREMIČNINE
POSESTI
PRODAM

500 m2 zazidljive parcele na Lanco-
vem, ugodno, tel.: 031/451-822 
 19002270

ODDAM

V OSKRBO ali najem oddam posestvo 
v celoti, s stavbami in stroji. Posestvo 
je zaščiteno. S pogovori mogoče še kaj 
več, tel.: 051/260-910 19002245

LEP VRT 600 m2, Veliki hrib, Kranj, 
tel.: 04/25-61-037 19002243

NAJAMEM

ZAPUŠČEN vrt ali dvorišče med Kra-
njem in Tržičem, tel.: 031/255-452 
 19002238

GARAŽE
KUPIM

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

ODDAM

S 1. oktobrom oddam garažo v Šorli-
jevem naselju - vzhod, tel.: 031/734-
103 19002250

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

FORD Mondeo 1.8, prva registraci-
ja 2000, komplet ali po delih, tel.: 
070/394-266 
 19002246

GOLF karavan, 19 TDI diesel, rdeče 
barve, 260.000 km, cena 1.000 EUR, 
tel.: 041/967-554  
 19002262

KUPIM

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

MOTORNA KOLESA
PRODAM

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

KUPIM

MOPED Tomos APN 6, lahko tudi v 
okvari, tel.: 041/753-535 
 19002244

STROJI IN ORODJA
PRODAM

PRODAMO več CNC strojev za obde-
lavo kovin. Informacije in dogovor za 
ogled možen na lokaciji v Škofji loki le 
po predhodni najavi na tel.041/673-
782 - Andrej Mušič  ali  041/757-610 
- Marko Mušič  
 19002194

GRADBENI  
MATERIAL
GRADBENI MATERIAL
PRODAM

ŽELEZO, T profil, traverza za postavi-
tev lope, tel.: 031/791-481 
 19002235

KUPIM

ODKUPUJEMO kostanjeve drogove 
(za elektrogospodarstvo), dolžine 9 
- 11 m (tudi neobeljene), SES, d. o. 
o., Opekarska ul. 22, Maribor, tel.: 
041/865-596 19002266

KURIVO
PRODAM

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

BUKOVA, hrastova ali mešana drva, 
metrska ali razžagana, tel.: 031/309-
747 19002231

DRVA, suha, bukova, narezana na 25 
cm, tel.: 030/789-221 
 19002261

JESENOVA drva, možna dostava, tel.: 
041/368-998  
 19002255

KVALITETNA bukova ali hrastova drva, 
metrska ali razžagana, možnost dosta-
ve, tel.: 041/639-348  
 19002197

LESNE brikete za kurjavo, tel.: 
031/790-530 
 19002268

LIPOVA in smrekova drva po simbolič-
ni ceni, možnost prevoza, razreza, tel.: 
041/672-704  
 19002239

SUHA hrastova drva in 2. cisterni po 
1.000 litrov, tel.: 041/855-359 
 19002237

SUHA bukova, razžagana drva in goz-
darski traktor goseničar, Gorje, tel.: 
031/561-707 
 19002241

GLASBILA
PODARIM

VELIKO LPS, nemške hitparade 70-80 
let, tel.: 04/58-01-713, 070/714-848  
 19002252

STARINE
KUPIM

ODLIKOVANJA, kovance, ure, slike, 
značke, srebrnino, luči, kipe in drugo, 
tel.: 030/670-770  
 19002227

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

MEDICINSKI  
PRIPOMOČKI
BOŠLJA, DRAŽJA OČALA NA RE-
CEPT! Vrednost vašega zelenega re-
cepta podvojimo. Optika Aleksandra, 
Qlandia, pogoji na www.optika-ale-
ksandra.si. Kličite brezplačno 080 
1331  
 19002207

ŽIVALI IN  
RASTLINE
PRODAM

UGODNO - potonike, jagode ki 2 x ro-
dijo, lilije rože - trajnice, tel.: 031/228-
235  
 19002233

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

KULI - ročni, paletni voziček, traktor-
sko škropilnico, ječmen, II. obračalni 
plug, tel.: 041/894-493 
 19002254

TRAČNI obračalnik 220, zabojnike za 
žito in javorjeve plohe, tel.: 041/608-
765 
 19002258

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

7. SEPTEMBRA bodo na prodaj rjave 
kokoši nesnice, na začetku nesnosti, 
talna reja, naročila 051/378-939 
 19002190

BIKCA, starega 4 mesece, težkega 
180 kg, tel.: 031/266-163 
 19002230

ČB BIKCA - dva, stara 14 dni, tel.: 
041/393-955 
 19002236

KOKOŠI - nesnice, jarkice, rjave, črne 
in grahaste pred nesnostjo in KG beli 
piščanci za dopitanje. Pripeljemo na 
dom, Matej Bulovec s.p., Mlakarjeva 
ul. 45, Šenčur, tel.: 041/710-113 
 19001991

KRAVO simentalko, staro 6 let, s te-
ličko, staro teden dni, tel.: 041/231-
305  
 19002269

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

PAŠNO telico, simentalko, brejo 8 me-
secev, tel.: 068/607-942  
 19002242

ŠTIRILETNEGA ovna za zakol ali na-
daljnjo rejo, ugodno, Mišače, tel.: 
041/612-741 
 19002229

TELICE ČB breje, tel.: 041/378-771  
 19002253

TELIČKO simentalko, staro štiri mese-
ce, tel.: 041/378-825  
 19002234

TELIČKO ČB, staro 14 dni, tel.: 
031/253-521 
 19002260

ZARADI ukinitve - prodam: 100 kom. 
jarkic (piške), ki že 50 % nesejo, 80 
kokoši, starih 7 mesecev in 30 kokoši, 
stare več kot 1. leto, tel.: 068/191-
126  
 19002267

KUPIM

NAJVEČJI ODKUPOVALEC živine za 
Avstrijo - Kogler. Plačilo v 3 dneh, eko 
plus. Oddamo v rejo pitance, bikce in 
teličke. Kogler Franz A. d.o.o., Par-
mova 53, Ljubljana, tel.: 064/130-
081  
 19001990

OSTALO
PRODAM

KOZOLEC - 200 cm x 200 cm, prime-
ren za oglas ali okras, tel.: 04/25-23-
273  
 19002263

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

NUDIMO delo v strežbi, nedelje pro-
ste. Gostilna pri Slavki, Viktor Marin-
šek s.p., Podbrezje 36, Naklo, tel.: 
041/740-691 
 19002206

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

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

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

za 
srce

afrike

s poslanim  SMS 

s ključno besedo   

Darovanje omogočajo Telekom
Slovenije, A1, Telemach, T-2 in BOB.

AFRIKA5

www.karitas.s iB R E Z P L A Č N A  O B J AVA

na 1919 boste

prispevali 5 EUR

TERENSKA KRVODAJALSKA AKCIJA –  
SEPTEMBER 2019

Območno združenje Rdečega križa Kranj vas vabi, da se 
pridružite družini krvodajalcev in se udeležite   

SEPTEMBERSKE terenske krvodajalske akcije, ki bo:

V ČETRTEK, 5. SEPTEMBRA 2019, 
v Domu krajanov Kokrica, Cesta na Brdo 30.   

 Odvzemi krvi bodo od 7. do 13. ure.

 RKS Območno združenje Kranj
 Bleiweisova 16, 4000 Kranj
 Tel.: 04 20 18 672 B
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KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sobota, 31. 8.
20.00 BILO JE NEKOČ … V HOLLYWOODU
18.20 NIKOLI NI PREPOZNO
14.30 ZMAJČEK TABALUGA, sinhro.
12.45 ANGRY BIRDS FILM 2, sinhro.
16.10 LEVJI KRALJ, sinhro.

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sobota, 31. 8.
16.30, 20.40 ANGEL JE PADEL
15.40, 19.50 NIKOLI NI PREPOZNO
17.50, 20.00 BILO JE NEKOČ …  
V HOLLYWOODU
19.00, 21.40 YESTERDAY
14.30, 16.20, 18.10 ZMAJČEK  

TABALUGA, sinhro.
14.00, 16.00 VELIKO POPOTOVANJE, 
sinhro.
21.15 STRAŠLJIVE ZGODBE
18.50 PRIDNI FANTJE
15.00, 17.00 ANGRY BIRDS FILM 2, sinhro.
13.30 RAZISKOVALKA DORA
20.50 HITRI IN DRZNI: HOBBS IN SHAW
14.10, 17.30 LEVJI KRALJ, sinhro.

KINO SORA, ŠKOFJA LOKA

Petek, 30. 8., sobota, 31. 8.,  
in nedelja, 1. 9. 
18.00 ZMAJČEK TABALUGA, sinhro.
20.00 NIKOLI NI PREPOZNO
Organizatorji filmskih predstav si pridržujejo 
pravico do spremembe programa.

KINOSPORED

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

Sobota, 31. avgusta
17.00 Boris A. Novak: KDO JE NAPRAVIL VIDKU SRAJČICO (v dvorani PGK)

GLEDALIŠČE

Medijski pokrovitelj:
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ZAHVALA

V 80. letu nas je za vedno zapustil naš dragi mož, oče in stari oče

Jožef Jenko
iz Virmaš

Ob boleči izgubi se najlepše zahvaljujemo vsem sorodnikom, 
sosedom, prijateljem in znancem, ki ste nam v težkih trenutkih 
bolečine izrekli sožalje. Iskrena hvala dr. Romani Pintar, Splošni 
bolnišnici Jesenice, pogrebni službi Akris, trobentaču in pevcem 
za zapete žalostinke. Posebno zahvalo izrekamo g. župniku Simo-
nu Fortuni za lepo opravljen pogrebni obred. Hvala vsem, ki ste 
ga pospremili k zadnjemu počitku. 

Žalujoči vsi njegovi

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

ZAHVALA

V 84. letu starosti nas je za vedno zapustil naš ata, stari ata, brat, 
stric in tast

Franc Rozman
Slemčev ata iz Praprotne Police

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem za izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče, svete maše 
in darove za cerkev. Zahvaljujemo se tudi cerkvenim pevcem in 
gospodu župniku za lepo opravljen obred. Še enkrat hvala vsem, 
ki ste ga v tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti. 

Žalujoči: otroci Franci, Rajko, Toni in Veri z družinami
Praprotna Polica, avgusta 2019

Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal, 
a nate, dragi oče,
spomin bo vedno ostal.

ZAHVALA

V 82. letu se je od nas poslovil naš dragi

Franc Rafael Kalan
mesarski mojster iz Stražišča pri Kranju

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem, gasilcem, vsem, ki ste ga imeli radi in nam izrazili 
sožalje, darovali cvetje, sveče in za sv. maše. Lepo se zahvalju-
jemo g. župniku Bojanu Likarju za opravljeno mašno daritev in 
pogrebni obred. Najlepša hvala g. Izidorju Grošlju in g. Klemenu 
Balažiču za somaševanje. Zahvaljujemo se vsem, ki ste ga obisko-
vali v času njegove bolezni, posebno g. nadškofu Alojzu Uranu in 
g. Pavletu Juhantu. 
Posebna zahvala gre dr. Jani Kreč, dr. Jani Rupnik in dr. Maru-
ši Arnejšek. Za vso skrb pa ge. Nadi Mašič in ge. Mariji Eržen. 
Enako hvala g. Janezu Dolinarju za poslovilni nagovor, ansamblu 
Veseli Begunjčani in pevcem kvarteta Ultima.
Posebna zahvala gre pogrebni službi Navček in vsem, ki ste mu 
izkazali spoštovanje in ga v tako velikem številu pospremili na 
njegovi zadnji poti k večnemu počitku.

Vsi njegovi
Stražišče, avgusta 2019

OSMRTNICA 

Sporočamo žalostno vest, da nas je v 60. letu starosti po hudi 
bolezni zapustil 

Milan Štefe
gledališki in filmski igralec

Pogreb bo v soboto, 31. avgusta 2019, ob 15. uri na pokopališču  
v Zgornji Besnici.
Žara s posmrtnimi ostanki bo v mrliški vežici od 9. ure dalje.

Vsi njegovi

ZAHVALA

Težko je povedati, kako boleče je čakati nekoga, 
ko dobro veš, da ga ne bo več.

Ob boleči izgubi našega dragega moža, atija, dedka 

Bogdana Bulata
iz Škofje Loke

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, znancem in sodelavcem 
za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje in sveče. Zahvaljujemo se vsem, ki ste se  

poklonili njegovemu spominu in ga pospremili na njegovi zadnji poti. Hvala tudi vsem,  
ki ste nam v težkih trenutkih kakorkoli pomagali in stali ob strani.  

Ati, hvala ti za vse. Za vedno boš ostal v naših srcih.

Vsi njegovi

ZAHVALA

V 98. letu starosti nas je zapustila draga mama, tašča, babica in 
prababica

Alojzija Osterman
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem, 
sosedom, osebju Doma upokojencev Kranj, Društvu upokojencev 
in vsem ostalim za izraze sožalja, darovane sveče in cvetje. Zah-
vala tudi Matjažu Krču za zvonjenje. Posebna zahvala g. župniku 
Vinku Podbevšku za vodenje pogrebne slovesnosti, pevskemu 
kvintetu Viharnik za čutno zapete pesmi in delavcem pogrebne 
službe Komunalnega podjetja Kranj za opravljen pogrebni obred. 

Žalujoči vsi njeni

Tam, kjer sonce več ne vzide,
tam med zvezdami 
zdaj, draga mama, spiš.

OSMRTNICA

Svojo življenjsko pot je sklenila naša upokojena sodelavka

Cvetka Rjavec
Pogreb drage pokojnice bo v soboto, 31. avgusta 2019, ob 13. uri na Mestnem pokopališču  
v Kranju. Žara pokojnice bo na dan pogreba od 9. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. 

Ohranili jo bomo v lepem spominu.

Gorenjske lekarne

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

REDNO ZAPOSLIMO kuharja, nata-
karja in pomočnika v kuhinji. Gostilna 
Logar, Igor Logar s.p., Hotemaže 3 A, 
Preddvor, tel.: 040/130-877  
 19002247

IŠČEMO - voznika tovornjaka, relacija 
potovanja Villach (Avstrija) - Nemčija. 
Plača 10,61 EUR/ura bruto, dnevni-
ce so v plači in so neobdavčene. Tel.: 
+38630/758-314, Diaplan Stahl + 
Holz GmbH, Bahnhof str. 9, Klagen-
furt/Celovec, Avstrija 19002216

STORITVE
NUDIM

SENČILA ASTERIKS, d.o.o., Cesta na 
Loko 2, 4290 Tržič, tel.: 59-55-170, 
041/733-709; žaluzije, roloji, rolete, 
lamelne zavese, plise zavese, komarni-
ki, markize, www.asteriks.net  
 19001989

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

ADAPTACIJE vsa gradbena dela, not-
ranje omete, strojne omete, fasade, 
adaptacije, tlakovanje dvorišča, ogra-
je, kamnite škarpe in dimnike, kvalite-
tno, hitro in poceni. SGP Beni, d. o. 
o., Struževo 7, Kranj, tel.: 041/561-
838  
 19001996

BARVANJE napuščev in fasad do vi-
šine 25 m, z lastnimi dvigali - možna 
izposoja, ugodno. Nudimo tudi vsa sli-
kopleskarska dela. Sandi Ferlan, s.p., 
C. talcev 14, Kranj, tel.: 041/682-
166 
 19002193

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

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

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

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

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

SANACIJE, obnove dimnikov z inox 
cevmi, povrtavanje, rušenje, pozida-
va, montažni dimniki, dimniške kape. 
Garancija 10 let. Aleš Avsenek d.o.o., 
Kranjska 2, Radovljica, tel.: 041/229-
246 19002256

TESNJENJE OKEN IN VRAT, uvožena 
tesnila, do 30 % prihranka pri ogreva-
nju. Prepiha in prahu ni več! Zmanjšan 
hrup, 10 let garancije. Samo Kališnik, 
s.p., Velika Lašna 45, Kamnik, tel.: 
031/720-141 19001987

IŠČEM

MLAJŠO upokojenko za pomoč v 
gospodinjstvu pri družini v Domžalah. 
Stanovanje in hrana zagotovljena, dru-
go po dogovoru, tel.: 041/633-200  
 19002248

POLURNO pomoč na domu potrebu-
jem - zjutraj okoli 8.30 ali zvečer, po 
dogovoru, tel.: 040/245-543, Kranj 
 19002264

ZASEBNI STIKI
65-LETNA ščem prijatelja za druženje, 
leta niso pomembna, tel.: 070/285-
634 19002240

OPRAVIČILA
JAZ, Marjan Kržišnik, stanujoč Šutna 
3, se javno opravičujem Petru Škerjan-
cu, stanujočemu Dorfarje 31, za vse 
neresnične besede, ki sem jih izrekel. 
Hkrati pa se opravičujem tudi vsem, ki 
so bili zaradi mojih izjav kakorkoli priza-
deti. 19002249

RAZNO
PRODAM

LESENO zložljivo kozo za žaganje drv, 
sobno kolo Orbitrek in inoks pomivalno 
korito, tel.: 031/254-639  
 19002257

ODDAM

V okolici Šenčurja oddam vrtičke za 
zelenjavo, tel.: 041/254-571 
 19002259

PODARIM

CENTRIFUGO, tel.: 031/734-103  
 19002251

KOZARCE za vlaganje, tel.: 031/774-
863 19002232

Navček d.o.o.
Visoko 140, 4212, Visoko

24 ur na dan
041 628 940
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Anketa

Marta Avbelj, Kupljenik:

Zastoji se vijejo od Krima do 
Pristave. Pot običajno traja 
od dve do tri minute, poleti 
pa tudi do 45 minut. Promet 
dodatno upočasnjujejo turi-
stični vlakci in kočije, ki se 
vozijo po glavnih cestah.

Djordija Kobal, Bohinj:

Ljudje pretiravajo glede za-
stojev. Proti Bohinju je zgoš-
čen promet le v času popravil 
in del na cesti, enako je na av-
tocesti. Če ljudje upoštevajo 
pravila in prilagodijo hitrost, 
je promet lepo tekoč. 

Matic Luznar, Zasip:

Domačine zastoji, ki se naj-
večkrat pojavijo na Betino-
vem klancu, jasno zelo mo-
tijo. Izogibamo se jim tako, 
da uberemo nam znane 
stranske poti, recimo ob Savi 
in po koritih, kjer ni turistov. 

Božena Repe, Bled:

Zastoju se izognem tako, da 
grem v avto tedaj, ko je naj-
manj prometa. To je običajno 
od dvanajstih do enih. Včasih 
naredim obvoz na Jesenice, 
a ta pot je tako po kilometrih 
kot po času še enkrat daljša. 

Maša Likosar

Zaradi del na gorenjski avto-
cesti in obleganja gorenjskih 
turističnih krajev smo priča 
vsakodnevnim tudi večkilo-
metrskim zastojem, ki naj-
več težav povzročajo doma-
činom. Prebivalce Bleda in 
okoliških krajev smo povpra-
šali, kako velika je gneča in 
kako se ji izognejo. 
/ Foto: Tina Dokl

Zastoji so 
nesprejemljivi

Anže Mehlmauer, Bled:

Poleti so zastoji nesprejemlji-
vi, vse ceste do Bleda se za-
bašejo in zato potrebujem 
tudi do pol ure več kot obi-
čajno, da pridem do doma. 
Gneči se izognem tako, da se 
na pot odpravim z motorjem. 

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

Danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan pa se 
bo oblačnost trgala. Zlasti popoldne bo nekaj ploh in neviht. 
Jutri in v nedeljo bo več sončnega vremena, popoldne bo še 
nastala kakšna ploha ali nevihta.

Andraž Sodja

Bohinjska Bistrica – V po-
nedeljek so se v Bohinju z 
osrednjo slovesnostjo pred 
Domom Joža Ažmana v Bo-
hinjski Bistrici in v njem 
spomnili četverice srčnih 
mož, ki je pred 241 leti prva 
stopila na vrh Triglava. Slo-
vesnosti, ki se je začela s 
planinskim slavjem, na ka-
terem so Luciji Odar pode-
lili priznanje za prehojeno 
Bohinjsko pot, so se udele-
žili zgornjegorenjski župa-
ni, župan pobratenega ko-
roškega Rožeka, minister 
za notranje zadeve Boštjan 
Poklukar, poslanec Franc 
Kramar in predsednik Re-
publike Slovenije Borut Pa-
hor. Glavni govornik župan 
Jože Sodja je v svojem nago-
voru predstavil številne pro-
jekte, ki potekajo v Bohinju, 
vrsto novih pridobitev in 
prizadevanja za izboljšanje 
kvalitete življenja. »Za dob-
ro delo občine je potrebno 
dobro sodelovanje. V pri-
hodnjem letu nas čaka veli-
ko izzivov – nadaljevanje le-
tošnjih projektov, reševanje 
stanovanjske problemati-
ke, urejanje pločnikov, pro-
jekt vrtec, kolesarska steza 
Bled–Bohinj ... V letošnjem 

proračunu bomo sredstva 
namenili tudi za pripravo 
participativnega proraču-
na, kjer boste o porabi od-
ločali občani,« je dejal žu-
pan. Predsednik Borut Pa-
hor je Bohinj označil za po-
dobo raja. »Ko sva s sinom 
prišla blizu tisočega preho-
jenega kilometra po Slove-
niji, sva se vprašala, kje je 
najlepše, in ugotovila, da je 
povsod, a Bohinj je jagod-
ni izbor vseh naših prilož-
nosti in dilem naše priho-
dnosti. Usoda nas je posa-
dila v enega najlepših košč-
kov sveta in tu, v Bohinju, 

se še posebno spopadate s 
problemom, kako uskladiti 
potrebe te čudovite narave s 
pričakovanji ljudi po kvali-
teti življenja.«

Na slovesnosti, na kateri 
so pripravili bogat kulturni 
program z nastopi mladih 
domačih glasbenikov Jer-
ce Novak, Voranca Marki-
ča, Benjamina Komarja in 
Janeza Cerkovnika, so po-
delili tudi občinska prizna-
nja. Priznanje občine je pre-
jela diamantna maturant-
ka Tjaša Smukavec, prizna-
nji za posebne dosežke Jure 
Sodja za dolgoletno delo na 

številnih področjih, od turiz-
ma do humanitarnosti in or-
ganizacije prireditev, in Ma-
tija Markič za dolgoletno ak-
tivno delo v Kulturnem dru-
štvu Triglav Srednja vas. Pla-
keto Občine Bohinj sta pre-
jeli Odrasla folklorna skupi-
na KD Bohinj in Planinsko 
društvo Bohinjska Bistrica, 
plaketo Občine Bohinj za ži-
vljenjsko delo pa Valentin 
Zdravko Sodja s Koprivnika 
za dolgoletno delo v krajevni 
skupnosti Koprivnik - Gor-
juše, tako na področju gasil-
stva, fotografije, planinstva 
kot vrste drugih dejavnosti. 

Bohinjci počastili praznik
Osrednje slovesnosti ob prazniku Občine Bohinj se je udeležil tudi predsednik države Borut Pahor. 
Podelili so priznanja občinskim nagrajencem.

Občinski nagrajenci v družbi župana Jožeta Sodje in predsednika Boruta Pahorja

Velika planina – Družba Slovenski državni gozdovi je na svoji 
strani na Facebooku te dni objavila zelo zanimivo fotografijo, 
ki jo je pri čiščenju visokogorskih pašnikov na Veliki planini 
posnel Stane Kregar. Med zaraščenim rušjem je namreč našel 
prav zanimivo smreko. Iz drevesa, ki ga je pred leti zrušil vetro-
lom, vendar se je s koreninami držalo tal in se ni posušilo, je 
odgnalo osem vej v samostojne vrhove, tako da je videti, kot 
da iz trhlega debla poganja osem dreves, posajenih v vrsto.

Na Veliki planini našel čudo narave
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Radovljica – Že po tradiciji je zadnja sobota v avgustu rezervi-
rana za Pohod Večno mladih fantov na Stol. Tudi 45. izvedba 
pohoda bo potekala po ustaljenem urniku, po skupinskem 
fotografiranju pred Valvasorjevim domom nekaj po 7. uri 
bodo pohodniki krenili na Stol. Letošnji simbol pohoda je 
lijak ali »trahtar«, pohodnike pa bodo varovali gorski reševalci. 
Skupno kosilo za udeležence pohoda bo od 16. ure naprej na 
prireditvenem prostoru na Linhartovem trgu v Radovljici. Od 
16.30 do 17. ure bo povorka pihalnih orkestrov, udeležencev 
pohoda na Stol in članov kluba od Hotela Grajski dvor skozi 
Grajski park do Linhartovega trga. Sledil bo koncert pihalnih 
orkestrov Fanfara Alpina di Cembra, EMW Stadtkapelle Villa-
ch, PO Senovo, PO Škofja Loka in domačega PO Lesce. Ob 
20.30 na oder prihaja Bid Bang z gostom Mitjo Šinkovcem. V 
nedeljo, 1. septembra, bo ob 11. uri 2. Radol'ški kronokilome-
ter, kolesarski kronometer po Cesti svobode.

45. Pohod Večno mladih fantov na Stol

Komenda – Z drugim septembrom bo začela delovati nova 
avtobusna povezava prevoznika Arriva Alpetour na relaci-
ji: Cerklje–Nasovče–Komenda–Moste–Vodice–Ljubljana Šen-
tvid–Avtobusna postaja Ljubljana in obratno. Avtobus ne bo 
vozil čez Poslovno cono Komenda, saj so povezavo uvedli 
za vožnjo dijakov in učencev, ki obiskujejo šole v Šentvidu in 
Šiški. Avtobus bo prihajal iz Cerkelj in se v to smer popoldne 
vračal, zato ima postajališče tudi v Nasovčah.

Nova avtobusna povezava do Ljubljane


