
GORENJSKA 2017

3

Letopis GORENJSKA izhaja enkrat letno kot priloga časopisa Gorenjski glas, ki v nakladi 19.000 izvodov izhaja ob torkih in petkih. Izdajatelj: Gorenjski glas, d. o. o., Kranj, 
Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj. Direktorica/odgovorna urednica: Marija Volčjak; namestnika odgovorne urednice: Cveto Zaplotnik, Danica Zavrl Žlebir; 
novinarji-uredniki: Marjana Ahačič, Maja Bertoncelj, Alenka Brun, Igor Kavčič, Suzana P. Kovačič, Jasna Paladin, Urša Peternel, Mateja Rant, Aleš Senožetnik, Vilma 
Stanovnik, Ana Šubic, Simon Šubic, Ana Volčjak Aleksič, Cveto Zaplotnik, Danica Zavrl Žlebir; fotoreporterja: Tina Dokl, Gorazd Kavčič; zunanji sodelavec: Miha Naglič; 
tehnični urednik: Grega Flajnik; oblikovanje: Matjaž Švab; vodja oglasnega trženja: Marjan Potočnik. Gorenjski glas, d. o. o., Kranj, Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj, 
tel.: 04/201 42 00, faks: 04/201 42 13, e-naslov: info@g-glas.si, www.gorenjskiglas.si. Letopis Gorenjska 2017; tisk: Delo, d. d., Tiskarsko središče Ljubljana; 
distribucija: Pošta Slovenije, d. o. o., Maribor. Za naročnike Gorenjskega glasa je priloga letopis Gorenjska 2017 sestavni del časopisa, izšel je kot brezplačna priloga. 
Letopis Gorenjska 2017 je priloga 100. številke Gorenjskega glasa, ki je izšla 15. decembra 2017.

Naših sedemdeset let
Gorenjski glas je oktobra 2017 praznoval 
sedemdesetletnico izhajanja.

Častitljivi obletnici je bilo posvečenih več dogodkov, tudi v letopisu 
boste našli zanimiv članek Mihe Nagliča. Lahko se pohvalimo, da 
Gorenjskemu glasu pripada prvo mesto v 117-letni zgodovini časnikar-
stva na Gorenjskem. Toda poraja se veliko vprašanj: kakšna je usoda 
medijev in Gorenjskega glasa, kako dolgo bomo še brali časopise, bodo 
tiskani mediji preživeli spopad z elektronskimi, bo propad tiska usoden 
tudi za demokracijo? 

V začetku prihodnjega leta v kranjski knjižnici pripravljamo 125. Gla-
sovo prejo, da bi našli vsaj kakšen odgovor. Vseh tako ali tako ne bomo, 
saj nihče ne ve, kaj bo prinesel čas. Napovedi o propadu tiska, predvsem 
lokalnega, se vsaj na Gorenjskem niso uresničile. Gorenjski glas ima 
stabilno občinstvo, ob njem smo postavili mrežo lokalnega tiska, ki ga 
sestavlja že 24 časopisnih in revijalnih prilog, ki jih radi berete. Lani se 
je prvič zgodilo, da so imele priloge več strani kot časopis. Morda pa 
vse le ne bo črno, navsezadnje se je pri knjigah že pokazalo, da se bral-
ci vračajo k tiskanim izdajam. 

Kakšna je bila Gorenjska v letu 2017, lahko preberete v kroniki, ki smo 
ji tudi tokrat dodali osebnosti, ki so nam ostale v spominu. Vselej je 
zanimiv tudi pregled, kaj so napravili v gorenjskih občinah in podjetjih, 
uporabno vrednost ima gorenjska statistika.

V letu 2017 smo izvolili slovenskega predsednika, tekma je bila razbur-
ljiva, kamniški župan Marjan Šarec je bil zelo uspešen. Še bolj razbur-
ljivo bo prihodnje leto, ko nas čakajo parlamentarne in lokalne volitve. 

Spoštovane naročnice in naročniki
Z letopisom se vam zahvaljujemo za zvestobo – z željo, da Gorenjski 
glas berete še naprej. Le skupaj z vami lahko ohranimo tiskano besedo 
gorenjskega porekla in ponosa.

V imenu Gorenjskega glasa vam voščim vesele božične praznike in 
srečno novo leto.

Marija Volčjak 
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JANUAR–PROSINEC

Čas za presajanje je od 2. 1. ob 2. uri do 15. 1. ob 17. uri in od 29. 1. 
ob 14. uri do 31. 1. ob 24. uri.

FEBRUAR–SVEČAN

Čas za presajanje je od 1. 2. ob polnoči do 11. 2. ob 24. uri in od 25. 2. 
ob 22. uri do 28. 2. ob 24. uri.

Konec presajanja  
ob 17h

4h 

































4h 

 
 1 pon. novo leto - - - - , cvet od 9h  do 11h, - - - -

 2 tor. novo leto - - - - , cvet od 11h

 3 sre. Genovefa list

 4 čet. Angela - - - - , plod od 15h

 5 pet. Simeon plod

 6 sob. Gašper plod do 12h, list od 13h

 7 ned. Zdravko korenina

 8 pon. Severin korenina

 9 tor. Julijan korenina

 10 sre. Gregor korenina do 15h, - - - - -

 11 čet. Pavlin cvet

 12 pet. Tatjana list

 13 sob. Veronika list

 14 ned. Srečko - - - - -

 15 pon. Pavel - - - - -

 16 tor. Marcel plod

 17 sre. Anton korenina

 18 čet. Marjetka korenina do 11h, - - - - -

 19 pet. Marij korenina do 14h, cvet od 15h

 20 sob. Boštjan cvet

 21 ned. Neža cvet do 15h, - - - - -

 22 pon. Cene list

 23 tor. Rajko list

 24 sre. Felicijan list do 13h, plod od 14h

 25 čet. Darko plod

 26 pet. Pavla korenina

 27 sob. Janez korenina

 28 ned. Peter korenina

 29 pon. Franc cvet

 30 tor. Martina - - - - -

 31 sre. Janez list do 12h, - - - - -

 

 1 čet. Ignac plod 

 2 pet. Marija plod

 3 sob. Blaž plod do 11h, korenina od 12h

 4 ned. Andrej korenina

 5 pon. Agata korenina

 6 tor. Dora korenina

 7 sre. Egidij cvet

 8 čet. Janez  cvet do 10h, list od 11h

 9 pet. Polona list

 10 sob. Viljem list

 11 ned. Marija plod

 12 pon. Damijan plod

 13 tor. Katarina pust plod do 13h, korenina od 14h

 14 sre. Valentin korenina

 15 čet. Jurka korenina do 16h, - - - - -

 16 pet. Julijana cvet do 15h, - - - - -

 17 sob. Silvin cvet

 18 ned. Simeon list

 19 pon. Julijan list

 20 tor. Leon list

 21 sre. Irena plod

 22 čet. Marjeta plod do 13h, korenina od 14h

 23 pet. Marta korenina

 24 sob. Modest korenina

 25 ned. Matija  cvet

 26 pon. Sergij cvet

 27 tor. Andrej - - - - -

 28 sre. Gabrijel 

Bi se tudi vi radi naučili več?

Pravi zaklad pomembnih napotkov je  
Setveni priročnik.

Ga res še nimate?











22h 









Konec 
presajanja  

ob 24h













Začetek presajanja  
ob 22h

Presajanje

Če delamo z rastlinami ob pravem času, bo pridelek večji, rastline pa bolj zdrave. 

Dan za korenino – je pravi čas za setev ali sajenje, nego in spravilo rastlin, ki razvijejo plod v območju 
korenin: krompir, korenje, pastinak, repa, rdeča pesa, zelena, česen in čebula, koreninski peteršilj ... 

slovenski  
kulturni praznik

valentinovo

Začetek  
presajanja  

ob 2h

Začetek presajanja  
ob 14h

15h 

- - - - ,  list od 10h do 12h,  
plod od 13h 
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APRIL – MALI TRA VEN

Čas za presajanje je od 1. 4. ob polnoči do 7. 4. ob 16. uri in od 21. 4. 
ob 11. uri do 30. 4. ob 24. uri.

MA REC – SU ŠEC

Čas za presajanje je od 1. 3. ob polnoči do 11. 3. ob 7. uri in od 25. 3. 
ob 5. uri do 31. 3. ob 24. uri.	

 1 ned. Hugo korenina

 2 pon. Franc korenina

 3 tor. Ljuba cvet

 4 sre. Izidor list

 5 čet. Vinko list

 6 pet. Viljem list do 17h, - - - -

 7 sob. Darko plod

 8 ned. Albert plod

 9 pon. Tomaž korenina

 10 tor. Metilda - - - - , korenina od 13h

 11 sre. Leon - - - - -

 12 čet. Lazar - - - - -

 13 pet. Ida - - - - , list od 17h

 14 sob. Valerij list

 15 ned. Helena list

 16 pon. Bernarda list do 10h, plod od 11h

 17 tor. Rudi plod

 18 sre. Konrad korenina

 19 čet. Leon korenina

 20 pet. Neža - - - - -

 21 sob. Simeon cvet

 22 ned. Leonida cvet do 15h, list od 16h

 23 pon. Vojko list do 10h, - - - -

 24 tor. Jurij plod

 25 sre. Marko plod

 26 čet. Marcelin plod do 15h, korenina od 16h

 27 pet. Jaroslav  korenina

 28 sob. Pavel korenina

  29 ned. Robert plod do 15h, korenina od 16h

 30 pon. Katarina cvet

 1 čet. Albin plod

 2 pet. Janja plod

 3 sob. Martin korenina

 4 ned. Kazimir korenina

 5 pon. Janez - - - - -

 6 tor. Nika - - - - , cvet od 9h

 7 sre. Tomaž cvet

 8 čet. Janez list

 9 pet. Frančiška list

 10 sob. 40 mučenikov list do 8h, plod od 9h

 11 ned. Krištof list do 16h, - - - - -

 12 pon. Gregor plod

 13 tor. Kristina korenina

 14 sre. Matilda - - - - , korenina od 9h

 15 čet. Klemen - - - - -

 16 pet. Hilarij - - - - -

 17 sob. Jerica - - - - , list od 9h

 18 ned. Edvard list

 19 pon. Jožef list

 20 tor. Srečko plod

 21 sre. Benedikt plod

 22 čet. Vasilij korenina

 23 pet. Jože korenina

 24 sob. Gabrijel korenina do 9h, list od 10h

 25 ned. Minka cvet 

 26 pon. Maksima - - - - -

 27 tor. Rupert - - - - -

 28 sre. Janez plod

 29 čet. Ciril plod

 30 pet. Bogo - - - - -

 31 sob. Benjamin - - - - -

14h 

2h 

15h 

3h 

mlaj

ščip

- - - - - z rastlinami se ne dela

 čas za presajanje







































































4h 

dan upora  
proti okupatorju

velikonočna  
nedelja
velikonočni 
ponedeljek

Konec presajanja  
ob 7h

Začetek presajanja  
ob 11h

Začetek  presajanja  
ob 5h

Konec presajanja  
ob 16h

Dan za list – je pravi čas za delo z rastlinami, ki oblikujejo plod v predelu listov. To so: solate, kapusnice, 
kolerabica, cvetača, listnati peteršilj, radič, endivija, motovilec, blitva in špinača pa tudi trata pred hišo.

dan žena

gregorjevo

materinski dan

Presajanje Presajanje
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MAJ – VE LI KI TRA VEN

Čas za presajanje je od 1. 5. ob polnoči do 4. 5. ob 24. uri in od 18. 5. 
ob 18. uri do 31. 5. ob 24. uri.

 1 pet. Fortunat - - - - -

 2 sob. Erazem 
 3 ned. Pavla 
 4 pon. Franc korenina

 5 tor. Valerija cvet 

 6 sre. Norbert cvet 

 7 čet. Robert - - - - , list od 8h

 8 pet. Medard list

 9 sob. Primož list

 10 ned. Marjeta plod

 11 pon. Srečko plod

 12 tor. Janez korenina

 13 sre. Anton korenina

 14 čet. Vasilij 
 15 pet. Vid - - - - , cvet od 15h 

 16 sob. Beno list do 16h, - - - -

 17 ned. Dolfe list do 15h, plod od 16h

 18 pon. Marko plod

 19 tor. Julijana plod do 11h, cvet od 12h

 20 sre. Silverij korenina do 17h, cvet od 18h

 21 čet. Alojz cvet do 9h, korenina od 10h

 22 pet. Ahac korenina

 23 sob. Kresnica korenina do 15h, cvet od 16h

 24 ned. Janez cvet

 25 pon. Hinko  list

 26 tor. Stojan list

 27 sre. Ema list do 15h, plod od 16h

 28 čet. Hotimir plod

 29 pet. Peter, Pavel plod

 30 sob. Emilija 

 1 tor. Jože praznik dela cvet do 12h, list od 13h

 2 sre. Boris list

 3 čet. Aleksander list

 4 pet. Cveto plod

 5 sob. Angel plod

 6 ned. Janez plod do 13h, korenina od 14h

 7 pon. Stanko 
 8 tor. Viktor korenina

 9 sre. Gregor cvet

 10 čet. Izidor cvet

 11 pet. Žiga list do 14h, plod od 15h

 12 sob. Pankracij list

 13 ned. Servacij list

 14 pon. Bonifacij plod

 15 tor. Zofka 
 16 sre. Janez korenina

 17 čet. Jošt korenina do 10h, - - - - -

 18 pet. Erik - - - - , plod od 11h

 19 sob. Ivo cvet

 20 ned. Bernard, binkošti list do 10h, - - - - -

 21 pon. Feliks list do 8h, plod od 9h

 22 tor. Milan plod

 23 sre. Željko plod do 16h, korenina od 17h

 24 čet. Suzana korenina

 25 pet. Gregor 
 26 sob. Zdenko korenina

 27 ned. Janez korenina do 9h, cvet od 10h

 28 pon. Avguštin cvet

 29 tor. Magdalena list

 30 sre. Ivana list

 31 čet. Angela list do 8h, plod od 9h

 

praznik dela

dan 
državnosti

14h 

Začetek presajanja  
ob 18h

Konec presajanja 
ob 16h

Začetek 
presajanja  

ob 4h

17h 





































































Konec presajanja  
ob 24h

Konec presajanja  
ob 8h

7h 

22h 

Če delamo z rastlinami ob pravem času, bo pridelek večji, rastline pa bolj zdrave. 

Dan za cvet  – k cvetnim rastlinam štejemo vse rastline, pri katerih želimo doseči bogato in dolgo 
cvetenje, to so enoletne cvetlice in trajnice, cvetoče grmovnice, nekatere zdravilne rastline pa tudi brokoli. 

Presajanje

JU NIJ – ROŽ NIK

Čas za presajanje je od 1. 6. ob polnoči do 1. 6. ob 8. uri in od 15. 6. 
ob 4. uri do 28. 6. ob 16. uri.

dan Primoža 
Trubarja

korenina do 9h, - - - - ,
korenina od 16h

- - - - , cvet od 10h  do 14h, 
plod od 15h

korenina do 11h, - - - - , 
korenina od 19h

korenina do 8h,
cvet od 9h do 13h, - - - - 

cvet do 8h, 
korenina od 9h do 14h, - - - - 

plod do 12h,
korenina od 13h

cvet in plod do 15h,
plod od 16h
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JULIJ–MALISRPAN

Čas za presajanje je od 12. 7. ob 15. uri do 25. 7. ob 22. uri.

 1 ned. Bogoslav korenina

 2 pon. Marija korenina do 12h, cvet od 13h

 3 tor. Irenej cvet

 4 sre. Urh cvet do 14h, list od 15h

 5 čet. Anton cvet do 16h, list od 17h

 6 pet. Bogomila list

 7 sob. Ciril, Metod list do 14h, plod od 15h

 8 ned. Špela cvet

 9 pon. Veronika - - - - -

 10 tor. Ljubica - - - - ,  korenina od 16h

 11 sre. Olga korenina do 19h, - - - -

 12 čet. Mohor plod do 9h, cvet od 10h

 13 pet. Evgen - - - - -

 14 sob. Franc 
 15 ned. Vladimir plod

 16 pon. Marija plod

 17 tor. Aleš plod do 10h, korenina od 11h

 18 sre. Miroslav korenina

 19 čet. Vincenc korenina

 20 pet. Marjeta korenina

 21 sob. Danilo cvet

 22 ned. Majda - - - - ,  list od 8h

 23 pon. Branislav list

 24 tor. Kristina list

 25 sre. Jakob plod

 26 čet. Ana plod

 27 pet. Sergij 
 28 sob. Zmago - - - - ,  korenina od 8h

 29 ned. Marta korenina do 18h, cvet od 19h

 30 pon. Julita cvet

 31 tor. Ignac cvet do 10h, - - - -





























Podatki so vzeti iz Setvenega priročnika Marije Thun za leto 2018,  
ki ga v Sloveniji izdaja v neskrajšani obliki založba Ajda, Vrzdenec, tel.: 01/754 07 43.

Začetek 
presajanja  

ob 15h

Konec presajanja  
ob 22h

23h 

5h 

- - - - , plod od 9h  do 12h,
list od 13h 

plod do 9h, cvet od 10h do 11h, 
korenina od 12h 

AVGUST–VELIKISRPAN

Čas za presajanje je od 9. 8. ob 2. uri do 22. 8. ob 4. uri.

 1 sre. Peter - - - - -

 2 čet. Alfonz - - - - ,  list od 8h

 3 pet. Lidija list  

 4 sob. Dominik plod

 5 ned. Marija plod do 16h, korenina od 17h

 6 pon. Ljubo korenina

 7 tor. Kajetan korenina

 8 sre. Miran cvet

 9 čet. Janez cvet 

 10 pet. Lovrenc - - - - -

 11 sob. Suzana - - - - ,  plod od 15h

 12 ned. Klara plod

 13 pon. Lilijana plod

 14 tor. Demetrij korenina

 15 sre. Marija korenina

 16 čet. Rok korenina

 17 pet. Pavel cvet

 18 sob. Helena cvet do 14h, list od 15h

 19 ned. Ljudevit cvet do 16h, list od 17h

 20 pon. Bernard list

 21 tor. Ivana plod

 22 sre. Timotej plod

 23 čet. Filip plod do 16h, korenina od 17h

 24 pet. Jernej - - - - ,  korenina od 11h

 25 sob. Ludvik korenina do 9h, plod od 10h

 26 ned. Viktor cvet

 27 pon. Jože cvet do 19h, - - - -

 28 tor. Avguštin - - - - -

 29 sre. Janez - - - - ,  list od 9h

 30 čet. Roza list

 31 pet. Rajko plod

Marijino  
vnebovzetje

Začetek presajanja  
ob 2h

Konec presajanja  
ob 4h















12h 















14h 

združitev prekmurskih 
Slovencev z matičnim 
narodom
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SEPTEMBER–KIMAVEC

Čas za presajanje je od 5. 9. ob 10. uri do 18. 9. ob 11. uri.

	OK	TO	BER–VINOTOK

Čas za presajanje je od 2. 10. ob 16. uri do 15. 10. ob 16. uri in od 29. 
10. ob 21. uri do 31. 10. ob 24. uri.

 1 pon. Julija korenina

 2 tor. Bogumil cvet

 3 sre. Terezija cvet

 4 čet. Franc - - - - , list od 9h

 5 pet. Marcel - - - - -

 6 sob. Vera - - - - , plod od 16h

 7 ned. Marko plod do 16h, korenina od 17h

 8 pon. Brigita korenina

 9 tor. Abraham korenina

 10 sre. Danijel korenina

 11 čet. Milan cvet

 12 pet. Maks list

 13 sob. Edvard list

 14 ned. Veselko list do 18h, - - - -

 15 pon. Terezija plod

 16 tor. Jadviga plod

 17 sre. Marjeta 
 18 čet. Luka korenina

 19 pet. Etbin cvet

 20 sob. Irena cvet

 21 ned. Urška cvet do 16h, list od 17h

 22 pon. Vendelin list

 23 tor. Severin list do 15h, - - - -

 24 sre. Rafael - - - - -

 25 čet. Darija plod

 26 pet. Lucijan plod do 10h, korenina od 11h

 27 sob. Sabina korenina

 28 ned. Simon korenina

 29 pon. Ida cvet

 30 tor. Marcel cvet

 31 sre. Bolfenk - - - - -

 

























































list do 8h, plod od 9h do 15h, 
korenina od 16h

Začetek presajanja  
ob 10h

Začetek presajanja  
ob 16h

Začetek presajanja  
ob 21h

vrnitev Primorske 
k matični  
domovini

5h 

19h 

20h 6h 

Konec presajanja  
ob 11h

Konec presajanja  
ob 16h

Če delamo z rastlinami ob pravem času, bo pridelek večji, rastline pa bolj zdrave. 

Dan	za	plod	– je pravi dan za setev, nego in spravilo vseh naših žit pa tudi naših plodovk, kot 
so paradižnik, paprika, fižol, grah, kumarice, buče in bučke, leča, soja pa tudi jagode, vse sadno 
drevje in jagodičevje.

 1 sob. Tilen plod

 2 ned. Štefan korenina

 3 pon. Dora korenina

 4 tor. Zalka korenina do 13h, cvet od 14h

 5 sre. Lovrenc cvet

 6 čet. Zaharija cvet do 11h, list od 12h

 7 pet. Marko plod do 14h, - - - -

 8 sob. Marija - - - - , plod od 16h

 9 ned. Peter plod

 10 pon. Nikolaj korenina

 11 tor. Milan - - - - , plod od 8h

 12 sre. Gvido korenina

 13 čet. Filip korenina do 13h, cvet od 14h

 14 pet. Rasto cvet

 15 sob. Nikodem list do 18h, - - - -

 16 ned. Ljudmila plod do 8h, list od 9h

 17 pon. Frančiška list do 10h, plod od 11h

 18 tor. Irena plod

 19 sre. Suzana plod

 20 čet. Svetlana - - - - , korenina od 16h

 21 pet. Matej korenina

 22 sob. Mavricij - - - - , cvet od 8h

 23 ned. Slavojko cvet do 17h, korenina od 18h

 24 pon. Nada - - - - , list od 9h

 25 tor. Gojmir list

 26 sre. Justina list

 27 čet. Kozma, Damijan  
 28 pet. Venčeslav plod

 29 sob. Mihael korenina

 30 ned. Sonja korenina

dan suverenosti





dan
reformacije

korenina do 9h, - - - - ,  
cvet od 18h
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NOVEMBER–LISTOPAD

Čas za presajanje je od 1. 11. ob polnoči do 12. 11. ob 3. uri in od 26. 
11. ob 4. uri do 30. 11. ob 24. uri.

DECEMBER–GRUDEN

Čas za presajanje je od 1. 12. ob polnoči do 9. 12. ob 11. uri in od 23. 
12. ob 14. uri do 31. 12. ob 24. uri.

 1 sob. Marijan korenina

 2 ned. Blanka korenina

 3 pon. Franc korenina

 4 tor. Barbara korenina do 14h, cvet od 15h

 5 sre. Savo cvet

 6 čet. Miklavž list

 7 pet. Ambrož list

 8 sob. Marija list do 10h, plod od 11h

 9 ned. Valerija - - - - , plod od 9h

 10 pon. Smiljan plod do 14h, - - - -

 11 tor. Danijel korenina

 12 sre. Aljoša cvet

 13 čet. Lucija cvet

 14 pet. Dušan cvet

 15 sob. Kristina cvet do 9h, list od 10h

 16 ned. Albina list

 17 pon. Lazar list

 18 tor. Teo list do 9h, plod od 10h

 19 sre. Urban plod

 20 čet. Julij korenina

 21 pet. Tomaž  korenina do 10h, cvet od 11h

 22 sob. Mitja korenina

 23 ned. Viktorija cvet

 24 pon. Eva - - - - -

 25 tor. božič list

 26 sre. Štefan plod

 27 čet. Janez plod

 28 pet. Živko plod do 10h, korenina od 11h

 29 sob. David korenina

 30 ned. Evgen korenina

 31 pon. Silvester korenina

 1 čet. dan spomina na mrtve - - - - , plod od 12h

 2 pet. Dušanka plod

 3 sob. Silva plod

 4 ned. Drago korenina

 5 pon. Zahar korenina

 6 tor. Lenart cvet do 11h, korenina od 12h

 7 sre. Engelbert cvet

 8 čet. Bogomir  cvet do 15h, list od 16h

 9 pet. Teodor korenina

 10 sob. Andrej list

 11 ned. Martin plod

 12 pon. Emil plod

 13 tor. Stanislav plod do 10h, - - - -

 14 sre. Nikolaj cvet

 15 čet. Polde korenina

 16 pet. Jerica - - - - , cvet od 10h

 17 sob. Gregor cvet

 18 ned. Roman list

 19 pon. Elizabeta list

 20 tor. Srečko list

 21 sre. Marija plod do 11h, - - - -

 22 čet. Cilka - - - - -

 23 pet. Klemen - - - - , korenina od 10h

 24 sob. Janez - - - - -

 25 ned. Katarina cvet

 26 pon. Konrad - - - - -

 27 tor. Vigil - - - - , list od 10h

 28 sre. Jakob list do 16h, - - - -

 29 čet. Radivoj plod

 30 pet. Andrej plod

 

	 	



































































dan Rudolfa 
Maistra

mlaj

ščip

- - - - - z rastlinami se ne dela

 čas za presajanje
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ob 4h

Konec presajanja  
ob 3h

Začetek presajanja  
ob 14h

dan samostojnosti  
in enotnosti

7h 

17h 9h 

Konec presajanja  
ob 11h

19h 





Presajanje Presajanje
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Jože Košnjek

Osrednji gorenjski dogodek iz decembra 
leta 2016 se ni zgodil doma, ampak v 
glavnem mestu Etiopije Adis Abebi, kjer 
so na pomembnem sestanku Unesca uvr-
stili Škofjeloški pasijon, ki ga je napisal 
pater Romuald v letih 1715–1727, na 
reprezentativni seznam nesnovne kultur-
ne dediščine človeštva. Na seznamu je 
sedaj 366 elementov s celega sveta. Uvr-
stitev pasijona, spokorne procesije veli-
kega petka, ki bo v Škofji Loki znova 
uprizorjen leta 2021, na ta seznam je 
uspeh negovalcev dediščine pasijona in 
organizatorjev uprizoritev, ki bo vplival 
na naš odnos do dediščine nasploh in 
prispeval, da bo pasijon tudi širše pre-
poznavna blagovna znamka.
Med odmevnejše dogodke lanskega 
decembra uvrščamo prodajo kranjsko-
gorskega hotela Alpina, odprtje novih 
cest med Kovorjem in Brdom ter Potarji 
in Tičem v tržiški občini, počastitev 
jubilejev Osnovnih šol Davorina Jenka 
Cerklje in Matije Valjavca Preddvor, 
praznike občin Žirovnica, Gorenja vas – 

Poljane (ker so posmrtno imenovali za 
častnega občana Alojzija Štremflja, 
ustanovitelja Marmorja), Kranj in Rado-

vljica, graditev komunalnih naprav v 
severnem delu šenčurske občine in sre-
čen dan za Meto Krajnik iz Škofje Loke, 
ki se je lahko tudi zaradi pomoči dobrih 
ljudi vselila v obnovljeno stanovanje v 
mestu, ki ga je na silvestrovo leta 2014 
poškodovala eksplozija. 

Lubadar – naravna nesreča
Gozdarji so decembra lani seznanili jav-
nost s katastrofalnimi posledicami luba-
darja, ki se je znesel nad gorenjskimi goz-
dovi. Samo na blejskem območju je ta 
škodljivec uničil 265 tisoč dreves. Seka-
nje na golo pa povečuje nevarnost erozije 
oziroma drsenja zemlje. Žirovski obrtnik 
Anton Erznožnik je bil izbran za obrtnika 
leta, podjetnica Alja Viryent, ki je najela 
del prostorov likvidirane tovarne Peko v 
Tržiču, pa je dala na trg prvi par čevljev. 
Na Jesenicah je zaživel Plavž Coworking, 

DECEMBER 2016

Pasijon pod zaščito Unesca

Škofjeloški pasijon je del zaščitene Unescove nesnovne kulturne dediščine.

Obnovljena cesta Potarje–Tič je najvišje ležeča asfaltirana cesta v tržiški občini.



v katerem mladi razvijajo podjetniške 
ideje. Na Soriški planini so začeli umetno 
zasneževati smučišče in graditi nov, lesen 
in energetsko varčen hotel. Kamnogori-
čani so bili znova proti širitvi kamnoloma 
proti vasi. Kamnolom obratuje že 45 let 
in povzroča hrup, miniranje in težki 
tovornjaki pa povzročajo tresenje tal. 
Loške mesnine so kupile blagovno znam-
ko Mesarije Arvaj in v njenih prostorih 
nadaljevale proizvodnjo. Jeseniška Fakul-
teta za zdravstvo se je preimenovala v 
Fakulteto za zdravstvo Angele Boškin. 
Boškinova je bila prva šolana medicinska 
sestra pri nas. Najstarejša Gorenjka Kris-

tina Tarman iz Podmežakle je 16. decem-
bra praznovala 107. rojstni dan.

Nagrade igralcem, reševalcem …
Gorenjke in Gorenjci so bili decembra 
med prejemniki priznanj in nagrad za 
dosežke na različnih področjih življenja. 
Petra Mlinar iz Kranjske Gore je prejela 

Linhartovo listino za leto 2015. V Škofji 
Loki so podelili Severjeve nagrade. Prejela 
sta jih poklicna dramska igralca Maša 
Derganc in Nejc Cijan, ljubiteljska igralka 
Lili Bačar Kermavner in študenta dramske 
igre Žan Koprivnik in Nik Škrlec. Policij-
ska priznanja za hrabrost so z Gorenjskega 
prejeli Tanja Erhatič, Mitja Drekonja in 
Klemen Trček ter občani Matej Brus, Kle-
men Balažic in Peter Uranič. 
December je bil uspešen tudi za nekatere 
gorenjske športnice in športnike. Glavna 
slovenska zvezda je bila seveda Štajerka 
Ilka Štuhec, ki je začela zmagovati v 
smuku in superveleslalomu, poleg nje pa 
je bil športni obraz meseca smučarski 
skakalec Domen Prevc. Športni plezalec 
Domen Škofic iz Vrbenj pri Radovljici je 
bil prvi Slovenec, ki je zmagal v svetov-
nem pokalu v športnem plezanju. Na bia-
tlonskem tekmovanju na Pokljuki Sloven-
ci niso bili preveč uspešni. Od aktivnega 
tekmovanja se je poslovila Andreja Mali. 
Teniški klub Triglav Kranj je praznoval 
šestdesetletnico delovanja. Nesreče niso 
prizanašale. Pod Ratitovcem je zdrsnila 
v smrt planinka, na Jesenicah pa je sta-
rejša ženska umrla v požaru. Nesreči s 
smrtnim izidom sta se zgodili tudi v ste-
nah Škrlatice in Srednje Ponce. 
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•  V Veliki Britaniji, kjer je živel od leta 1955, je v 96. letu življenja umrl ugle-
den Kranjčan, ekonomist in univerzitetni profesor dr. Ljubo Sirc. Bil je poli-
tični zapornik. Skupaj s svojim očetom je bil leta 1947 na Nagodetovem pro-
cesu obsojen na dolgoletno zaporno kazen. Po pomilostitvi je zbežal v tujino. 
Pokopali so ga v Kranju.

•  Aleksander Van der Bellen (Zeleni Avstrije) je bil v drugem krogu glasova-
nja izvoljen za predsednika Republike Avstrije. Premagal je svobodnjaka Nor-
berta Hoferja. 

•  Na Kubi so pokopali dolgoletnega voditelja in predsednika Fidela Castra. Na 
njegovo željo mu ne bodo postavljali spomenikov. 

• Drugi januar bo po letu 2012, ko je bil ukinjen, znova dela prost dan. Gospo-
darske razmere naj bi vrnitev prazničnega dne omogočale. Drugi januar je kot 
dela prost dan uvedla Jugoslavija leta 1955.

• Vlada se je sporazumela z zdravniškim sindikatom Fides. Zdravniška stavka je 
bila začasno končana.

• Radenko Mijatovič je bil izvoljen za novega predsednika Nogometne zveze 
Slovenije.

• Slovenija se je v Bruslju bojevala za pravico proizvajati in uporabljati ime 
teran. Žal ni bila uspešna. Hrvaška naj bi se že pred tem brez vednosti Slove-
nije o uporabi tega imena dogovorila z Brusljem.

• Terorizem je še naprej strašil svet. Napadi so se drug za drugim vrstili v Cari-
gradu, Kairu, Mogadišu, Ankari, kjer so ubili ruskega veleposlanika v Turčiji, 
in Berlinu, kjer je tovornjak zapeljal v množico.

• Še dva jubilanta. Znameniti filmski igralec Kirk Douglas, rojen v židovski dru-
žini kot Issur Danielovitch, je bil star sto let. Italijanski smučar, ena največjih 
legend tega športa Alberto Tomba – z vzdevkom Tomba la bomba, pa petdeset. 

Andreja Mali se je po letu 2001 poslovila od tekmovanja v biatlonu. Svojo kariero nadaljuje kot trenerka.

Plavalni car Peter John Stevens - Stivi 
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Na Gorenjskem se leto 2017 za vse ni 
začelo srečno. V Bohinju je ogenj, 
domnevno zaradi napake v prezračeval-
ni napravi, poškodoval hotel Jezero. 
Nesreča je povezala zaposlene in doma-
čine, ki so takoj začeli z obnovo. Ta je 
bila kasneje tudi uspešno končana. Na 
Slovenskem Javorniku na Jesenicah je 
izbruhnil požar. Začasno so morali pre-
seliti nekaj okoliških prebivalcev. Pri 
Lahovčah je pri trku osebnega vozila s 
kombijem umrla voznica. Bila je prva 

smrtna žrtev v prometu v letu 2017. 
Tudi med Gorenjkami in Gorenjci je 
vladala gripa. Zaradi nje je bil omejen 
obisk bolnišnic. Kranjsko okrožno sodi-
šče je odločilo, da morata škodo zaradi 
verižne prodaje trgovskega centra na 
Primskovem leta 2008 poleg direktorja 
Bineta Kordeža plačati še član uprave 
Milan Jelovčan in predsednica nadzor-
nega sveta Marta Bertoncelj. Sodba še 
ni bila pravnomočna. Odgovorno osebo 
iz enega od radovljiških društev so ova-

dili kaznivega dejanja ponarejanja lis-
tin. Na kranjskem sodišču so obsodili 
tudi četverico, obtoženo hudodelskega 
združevanja zaradi proizvodnje in pro-
meta s konopljo.

Jernej in David
Prvi novorojenček v letu 2017 v Sloveni-
ji je bil minuto čez polnoč rojen v kranj-
ski porodnišnici. To je bil 3470 gramov 
težki Jernej Oman. Tudi zadnji porod v 
letu 2016 v Sloveniji je bil v Kranju. To 
je bila Tina Zadnikar. V kranjski porod-
nišnici je bilo leta 2016 rojenih 1405 
otrok. V jeseniški porodnišnici, v kateri 
je bilo leta 2016 rojenih 882 otrok, kar je 
74 več kor leto prej, se je prvi rodil 
David Šolar. Na Jesenicah je bilo leta 
2016 rojenih kar 16 dvojčkov. 
Zima, kakršne že več let ni bilo, ni pre-
strašila skupine kopalcev, da ne bi na 
prvi dan novega leta pri minus šestih sto-
pinjah zakoračila v Planšarsko jezero na 
Jezerskem, ki je imelo le dve stopinji. 
Med pogumneži je bil tudi jezerski 
župan Jurij Rebolj. Po svetu so zaradi 
mraza umrli številni ljudje, še posebno 
brezdomci. Tudi pri nas je bilo zaradi 
poledice in zdrsov veliko poškodovanih. 
Strokovnjaki so sporočili, da so labodi 
na zbiljskem jezeru zdravi. 
Kranjskogorski hotel Lek je kupila nizo-
zemska družba. Nasploh je gospodars-
tvo, tudi gorenjsko, leta 2016 napredova-

JANUAR 2017

Požar uničil bohinjski hotel

Požar je hudo poškodoval hotel Jezero v Bohinju. 

Nina Mezeg z novorojenčkom Davidom Jernej Oman z mamico Matejo



lo. Posledica tega je bilo manj brezpo-
selnih. Hudo je primanjkovalo tehnično 
usposobljenih kadrov, kar je posledica 
preteklega preveč družboslovno usmer-
jenega izobraževanja. Na Trati v Škofji 
Loki so začeli graditi kisikarno, 17 mili-
jonov evrov vredno naložbo družbe 
Messer Slovenija. Škofja Loka bo dobila 
nova delovna mesta, proizvodnja pa bo 
okolju prijazna. Škoda, ki jo povzročajo 
divjad in nekatere zveri, je na Gorenj-
skem vedno večji problem. Marsikje sta 
prosta paša govedi in drobnice ogroženi.

Zgodovinski podvig rokometašev
Slovenska rokometna reprezentanca 
pod vodstvom Veselina Vujovića je 

dosegla sanjski uspeh. Na svetovnem 
prvenstvu v Parizu je bila tretja za 
Francozi in Norvežani. V malem finalu 
je na tekmi s Hrvaško za bron po zaos-
tanku vstala iz pepela in zmagala z 31 : 
30. Tudi Gorenjci imamo v tem zmago-
vitem moštvu svoje zastopnike iz 
gorenjske prestolnice rokometa – Škof-
je Loke. To so igralci Jure Dolenec, 
Darko Cingesar in Matej Gaber ter 
maser Žan Rant Roos. V senci roko-
metnega slavja so ostali šestdesetletni-
ca legende našega alpskega smučanja 
Bojana Križaja, slabši nastopi naših 
smučarskih skakalcev in uradno slovo 
Tine Maze od aktivnega tekmovanja na 
Zlati lisici v Mariboru, ki tudi ni minilo 
brez zapletov in očitkov. Nad povpreč-

jem sta bila nastopa deskarja Žana 
Koširja in vzhajajoče zvezde našega 
alpskega smučanja Ilke Štuhec.
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• V začetku januarja je minilo deset 
let od uvedb evra. Slovenija ga je 
sprejela kot 13. članica Evropske 
unije in prva med novimi članica-
mi.

• Januarja je minilo šestdeset let od 
smrti mojstra arhitekture Jožeta 
Plečnika in 145 let od njegovega 
rojstva. Zanj pravijo, da je bil več-
plastna osebnost. Vedno je nosil 
temna oblačila, sogovornike, razen 
redkih izjem, je vikal. Študente je 
običajno ogovarjal z »gospod kole-
ga«.

• Mednarodna korporacija Magna 
Steyr se je odločila, da bo v Hočah 
pri Mariboru zgradila lakirnico in 
zagotovila več sto delovnih mest. 
Začela se je borba s pritožbami in 
izsiljevanji, zaradi česar je gradnja 
visela na nitki, vendar je ni prepre-
čila. Oktobra se je gradnja začela.

• Januarja je minilo 25 let, ko je 
Evropska skupnost priznala Repu-
bliko Slovenijo, ki je bila 22. maja 
leta 1992 sprejeta v Organizacijo 
združenih narodov. 

• V Apeninih v Italiji so snežni pla-
zovi in potresi zahtevali več deset 
življenj. Škoda je bila ogromna. 

• V Washingtonu je kot 45. ameriški 
predsednik prisegel Donald 
Trump. Njegova žena Melania je 
doma iz Sevnice. 

• Umrl je maestro Anton Nanut, 
rojen leta 1932 v Kanalu ob Soči, 
eden od najbolj znanih in najuspe-
šnejših slovenskih dirigentov in 
profesorjev glasbe. Vodil je več kot 
dvesto zborov in orkestrov. Glasbe-
niki so se pod njegovo roko poču-
tili varne.

• V Dražgošah pod Jelovico so z 
množično prireditvijo počastili 75. 
obletnico boja Cankarjevega bata-
ljona z Nemci, požiga vasi in 
poboja domačinov ter šestdesetlet-
nico prireditve Po stezah partizan-
ske Jelovice.

• Enajstega januarja je minilo štiri-
deset let od tragedije na Zelenici, 
ko je plaz zasul štiri dijake in dva 
učitelja Šolskega centra Iskra.

Loški rokometni junaki z zastavo občine Škofja Loka

Januarja je minilo 75 let od boja Cankarjevega bataljona z Nemci v Dražgošah in tragedije vasi in vaščanov 
ter 60 let prireditve Po stezah partizanske Jelovice.



Pregled najpomembnejših dogodkov 
meseca februarja začenjamo doma – na 
Gorenjskem. V Kamniku so z začetnim 
kapitalom 65 tisoč evrov ustanovili Kik-
štarter, pospeševalnik nastajanja in 
financiranja novih podjetij. Na Jeseni-
cah, ki imajo občinski praznik 20. mar-
ca, so se odločili, da bodo naziv častne-
ga občana podelili diplomiranemu agro-
nomu in očetu ozelenitve mesta Janezu 
Pšenici. V mestu so slavili tudi sedem-
deseto obletnico ustanovitve glasbene 
šole. Vanjo je vpisanih 431 učenk in 
učencev, ki se učijo tudi igranja orgel. 

Šola ima tudi svoj simfonični orkester. 
Španov vrh, visok 1334 metrov, ostaja za 
Jeseničane zelo priljubljena točka, 
kamor se jih letno vzpne sedem tisoč. 
Leta 2016 je bil Dražen Papec na vrhu 
kar štiristokrat, Urška Habjan 333-krat 
in Martin Baš 215-krat. V začetku febru-
arja pa se je na kranjskem okrožnem 
sodišču začelo odmevno, več mesecev 
trajajoče sojenje Jeseničanoma Mirzanu 
Jakupiju in Sandri Alibabić, ki naj bi 
bila kriva za smrt dveletne Sandrine 
hčerke Arine Kardašević. Umrla je 2. 
julija lani. Prihodi obtoženih, ki sta kriv-

do valila drug na drugega, so bili strogo 
varovani. Javnost je bila zaradi domnev-
nega nasilja nad deklico pretresena.

Gorenjcem Kumerdejevo priznanje
Priznanje Blaža Kumerdeja, zavzetega 
slovenskega šolnika in narodnega budi-
telja, ki se je leta 1738 rodil na Bledu, 
umrl pa je leta 1805 v Ljubljani, je preje-
la Osnovna šola Naklo za uspešno uvaja-
nje novosti v vzgojo in izobraževanje 
otrok. Priznanje je tudi zadoščenje za 
ravnatelja Milana Bohinca. Na Gorenj-
sko je prišlo tudi priznanje Planinske 
zveze Slovenije za življenjsko delo. Za 
štiridesetletno delo v planinstvu in alpi-
nizmu ga je prejel Kranjčan Andrej 
Štremfelj, ki je skupaj s pokojnim Nej-
cem Zaplotnikom kot prvi Slovenec sto-
pil na Everest, osvojil še druge najzahte-
vnejše vrhove in skupaj s svojo ženo 
Marijo ostal vzor mladim. Tovarna Ato-
tech Podnart je praznovala dvajsetletni-
co uspešnega poslovanja, za kar ima 
velike zasluge direktorica dr. Mariana 

Karla Rebernik. Vodilno slovensko pod-
jetje za logistiko živil Frigologo se je 
preselilo na novo lokacijo v Industrijski 
coni Komenda. Podjetje Polycom pa je 
začelo graditi nove prostore v Dobju pri 
Poljanah. Polycom je največja tovarna v 
Poljanski dolini. V Gorenji vasi bodo 
zgradili novo športno dvorano, vredno 
3,8 milijona evrov. V Cerkljah bodo v 
nekdanji Permuzarjevi hiši uredili manj-
ši zdravstveni dom, v Šenčurju pa so 
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Zakaj je umrla mala Arina

Na okrožnem sodišču v Kranju se je začelo sojenje obtoženima Jakupiju in Alibabićevi zaradi smrti  
dveletne Arine.

Ravnatelj Gimnazije Kranj Franci Rozman in sodelavci s škatlo, v kateri so bili dragoceni dokumenti  
o gradnji šole.

Iztok in Igor Stanonik ob temeljnem kamnu za novo 
tovarno Polycoma na Dobju
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•	Letošnji	 Prešernovi	 nagradi	 sta	
prejela	 prevajalec	 Aleš Berger	 in	
slikarka	Metka Krašovec.	Podeli-
tev	 je	 bila	 tudi	 opozorilo,	 da	 so	
kulturi	še	vedno	namenjene	le	dro-
btine	 z	 bogatinove	 mize.	 Za	 Pre-
šernov	praznik	je	bilo	svečano	tudi	
na	Gorenjskem,	še	posebno	v	Kra-
nju	in	Vrbi.

• Ilka Štuhec	 in	Boštjan Kline	 sta	
prvi	 imeni	 letošnje	 smučarske	
sezone.	 Še	 zlasti	 Ilka,	 ki	 je	 bila	
druga	v	skupnem	seštevku	svetov-
nega	pokala	in	zmagovalka	v	smu-
ku	 in	kombinaciji,	v	 supervelesla-
lomu	pa	je	bila	druga.	Prvo	zmago	
v	svetovnem	pokalu	je	dosegla	tudi	
tekačica	kranjskega	Merkurja	Ana 
Marija Lampič.	

•	Našega	najboljšega	veslača	Iztoka 
Čopa,	 ki	 je	 tudi	 podpredsednik	
Olimpijskega	 komiteja	 Slovenije,	
so	 izbrali	 za	 selektorja	 slovenskih	
veslaških	reprezentanc.

•	Slovenski	vojaki	so	odšli	na	misijo	
v	Latvijo.	Glede	zakona	o	tujcih	sta	
se	sporekla	predsednik	vlade	Miro 
Cerar	 in	 predsednik	 državnega	
zbora Milan Brglez.	 V	 dobro	
stranke	in	države	sta	se	odločila	za	
spravo.

•	Na	 slovenskem	 izboru	 za	 pesem	
Evrovizije	je	zmagal	Omar Naber.

•	V	Kranju	se	je	začelo	sojenje	Bla-
žu Kujundžiču	iz	Škofje	Loke,	ki	
je	 obtožen	 namernega	 napada	 na	
škofjeloškega	 župana	 Miho Ješe-
ta.	Kujundžič	se	je	v	župana	zale-
tel	z	osebnim	avtomobilom.	

•	Za	predsednika	 stranke	DeSUS	 je	
bil	znova	izvoljen	Karl Erjavec.

•	Pri	obnovi	Gimnazije	Kranj	je	eden	
od	delavcev	našel	 v	 steni	 škatlo	 s	
pomembnimi	dokumenti	o	gradnji	
šole	pred	120	leti.	Pohvala	delavcu,	
ki	je	odgovorno	ravnal	z	najdbo	in	
obvestil	vodstvo	šole.

•	V	Begunjah	je	umrla	Brigita Avse-
nik,	 žena	 leta	 2015	umrlega	glas-
benika	Slavka Avsenika.

preselili	knjižnico	 iz	majhnih	prostorov	
v	 Domu	 Avto-moto	 društva	 v	 večje	 in	
primernejše.	

Ob letališču nov logistični center
Švedska	 multinacionalka	 Kuehne	 +	
Nagel	 bo	 ob	 Letališču	 Brnik	 zgradila	
logistični	center,	v	katerem	bo	največje	
evropsko	skladišče	farmacevtskega	veli-
kana	Novartis.	Družba	Lek	Novartis	bo	
tako	konsolidirala	svoje	skladiščne	zmo-
gljivosti.	Skupščina	kranjskogorske	dru-
žbe	Hit	Alpinea	je	potrdila	prodajo	kam-
pa	 in	 hotela	 Špik	 v	Gozdu	 -	Martuljku	
družbi	Hit.	Ta	načrtuje	velike	naložbe	v	
hotel	in	kamp.	V	Kranjski	Gori	so	obno-
vili	tudi	hotel	Kompas.	
Še	dva	februarska	dogodka,	ki	sta	posre-
dno	povezana	z	Gorenjsko,	je	treba	ome-
niti.	V	 Zagrebu	 se	 je	 temeljito	 zamajal	
trgovinski	in	živilski	velikan	Agrokor,	ki	
mu	je	slovenska	politika	(nepremišljeno)	

prodala	 največje	 slovensko	 podjetje	
Mercator	z	več	kot	deset	tisoč	zaposleni-
mi.	 Izguba	 Agrokorja	 dosega	 več	 mili-
jard	evrov.	V	krizo	je	tudi	zaradi	izsilje-
vanja	 Hrvaške	 zašla	 prodaja	 koprskega	
Cimosa	Italijanom.	Zgodba	se	je	srečno	
končala	in	Cimos	posluje	naprej.

Praznik jeseniškega hokeja
Jeseniški	hokej	letos	praznuje	pomembni	
obletnici.	 Pred	 šestdesetimi	 leti	 so	 bili	
prvič	 prvaki	 nekdanje	 Jugoslavije,	 pred	
25	leti	pa	so	bili	prvaki	nove	države	Slo-
venije.	 Prvenstvo	 tedanje	 Jugoslavije	 je	
bilo	 v	 Beogradu.	 Favorit	 je	 bil	 domači	
Partizan,	vendar	so	jih	Jeseničani	prema-
gali	in	odnesli	pokal	v	Slovenijo.	Za	Jese-
nice	 so	 igrali	 vratarja	Tone	Korantar	 in	
Jože	Novak,	branilci	Joža	Dolinar,	Dušan	
Hribar,	Alojz	Kaltenekar,	Marjan	Kristan	
in	 Jože	 Trebušak	 ter	 napadalci	 Dušan	
Brun,	Boris	in	Niko	Čebulj,	Ivo	Domijan,	

Na Gorenjskem je bilo za Prešernov praznik svečano. Še zlasti v Vrbi in Kranju.

Ciril	Klinar,	Toni	Tišler,	Zvone	Turnšek	
in	Vinko	Valentar.	Jesenice	so	najslavnej-
ši	slovenski	hokejski	klub,	Jeseničani	ozi-
roma	Gorenjci	pa	najbolj	goreči	navijači.	
Jeseničani	so	tudi	v	zadnji	sezoni	osvojili	
naslov	državnega	prvaka.	Nova knjižnica v Šenčurju
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Med marčnimi dogodki na Gorenjskem 
postavljam v ospredje tradicionalno Pla-
nico. Za lansko smo dejali, da je bila slo-
venska veselica. Letošnja je bila avstrij-
ska, vendar je bila vseeno naša, veličast-
na, praznična. Slovenski letalci niso bili 
v ospredju. Še najboljša sta bila Peter 
Prevc na šestem in Jurij Tepeš na osmem 
mestu. Drugi naši so bili bolj zadaj. Tek-
me si je ogledalo več kot 75 tisoč ljudi, 
zmagal pa je Avstrijec Stefan Kraft. Zas-
luženo. Trije letalci so poleteli več kot 
250 metrov. Najdlje Poljak Kamil Stoch, 
in sicer 251,5 metra, kar je bil novi 
rekord planiške letalnice. Pri doskoku je 
podrsal, vendar so ga sodniki priznali 
kot »stoječega«. Ekipno je zmagala Nor-
veška. Slovenija je bila peta. Svetovni 
pokal je dobil Kraft, Domen in Peter 
Prevc pa sta bila šesti in deveti, v točko-
vanju poletov so bili Peter Prevc peti, 
Jurij Tepeš osmi in Domen Prevc deveti. 
Odlične uvrstitve, vendar brez zmago-
valnega sijaja! Tudi v Kranjski Gori so 
kljub slabemu vremenu odlično izpeljali 
slalomsko in veleslalomsko tekmo za 
svetovni pokal. Še zlasti je blestel Avstri-
jec Marcel Hirscher, zmagovalec svetov-
nega pokala, ki je bil prvi v veleslalomu 
in četrti v slalomu. Naša najboljša sta 
bila Žan Kranjec in Štefan Hadalin. Ilka 
Štuhec je tudi na tekmah v Južni Koreji 
ostala med najboljšimi. Od obljub naših 
nogometašev, da bodo proti Škotski v 
kvalifikacijah za svetovno prvenstvo v 

Rusiji igrali na vse ali nič in zmagali, ni 
bilo nič. Izgubili so z 1 : 0. Zadetek so 
prejeli v 88. minuti.

Dovoljenje za blejsko cesto
Na Bledu, na območju nekdanjih Veze-
nin, je Mercator odprl več kot tisoč kva-
dratnih metrov velik trgovski center. Na 
Jesenicah so praznovali občinski praznik 
in inženirju Janezu Pšenici podelili naziv 
častnega občana. Plakete so prejeli Jože 
Remar, Ivan Prešeren - Žan in Bojan Dor-
nik - Fonza. Nekdanji vrhunski veslač 
Rok Rozman z Lancovega je prejel priz-

nanje zlato veslo zaradi tekmovalnih 
uspehov in skrbi za čistost balkanskih rek. 
V Kamniku, kjer obnavljajo Stari grad, so 
ob občinskem prazniku podelili priznanja 
dr. Mariji Klobčar, Janezu Uršiču, Danije-
lu Bezku, enoti za protokol Slovenske 
vojske, Alenki Juvan in KUD Hiša kera-
mike. Občina Bled je prejela gradbeno 
dovoljenje za graditev osrednjega dela 
razbremenilne ceste proti Gorjam. Z gra-
dnjo te ceste bo v središču Bleda manj 
prometa. Minister za infrastrukturo Peter 
Gašperšič pa je obljubil, da bo letos obno-
vljena cesta od Jesenic do Kranjske Gore. 
V Jelendolu so obnovili dom krajanov. 

Tržič ostal brez odškodnine
Sodišče je odločilo, da Občina Tržič ni 
upravičena do skupno skoraj štiri milijone 
evrov odškodnine zaradi napak države pri 
denacionalizaciji Vile Bistrica. To je ena 
od denacionalizacijskih krivic, ki so se 
zgodile Tržiču. Nekdanjemu lastniku vile 
je odškodnino pred tem že plačala Velika 
Britanija. Bohinjski hotel Bellevue je 
kupilo podjetje Pokljuka, ki je povezano z 
ljubljansko nadškofijo. Kamp Zlatorog v 
Ukancu pa sta kupila dosedanja najemni-
ka. V Cerkljah je 12 največjih prideloval-
cev krompirja ustanovilo Združenje pri-
delovalcev krompirja Slovenije. Gorenj-
ski župani so ugotovili, da Gorenjska 
nujno potrebuje novo bolnišnico. Kje naj 

MAREC 2017

Stochov rekord z napako

Odprtje Fajdigove ambulante v Kranju za ljudi brez zdravstvenega zavarovanja

V Zbiljskem gaju so posadili 1001 sadiko gozdnega drevja.
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•	Slavko	 Kanalec je znova prevzel 
vodenje družbe SIJ Acroni Jesenice.

• V Škofji Loki so ustanovili stranko 
Glas za otroke in družine in za pred-
sednika izvolili Aleša	 Primca, za 
podpredsednico pa Metko	Zevnik.

• Kranjčanki Berti	Golob	so v Trstu 
podelili nagrado Nadje Magajna. 
Nagrado podeljujejo ženskam z 
izkušnjami vere in ljubeznijo do 
raziskovanja, do znanosti in kulture 
in do služenja drugim.

• Center za socialno delo Jesenice je 
Sandi	 Alibabić, obtoženi umora 
hčerke, odvzel novorojenega sina in 
s tem poskrbel za otrokovo varnost.

• V Komendi so obnovili spominsko 
sobo nekdanjega župnika Viktorija-
na	Demšarja, ki je bil rojen v Žireh, 
umrl pa je leta 1992 v Komendi in 
vzorno skrbel za zapuščino Petra	
Pavla	Glavarja.

• V Kranju so odprli Fajdigovo ambu-
lanto, prvo t. i. pro bono ambulanto 
za osebe brez zdravstvenega zavaro-
vanja. Dr.	 Božidar	 Fajdiga	 je bil 
znan kranjski zdravnik, o katerem 
krožijo številne anekdote.

• Marca so minila štiri leta odkar je 
naloge papeža prevzel Argentinec 
italijanskega rodu Jorge	 Mario	
Bergoglio.

• V Kopru je nasedel tanker z mazu-
tom. Če bi zadel skale, bi v morje 
steklo dvesto ton mazuta in trajno 
onesnažilo Piranski in tudi Tržaški 
zaliv. Tanker je s pomočjo plime 
sam izplul.

•	Blaž	Kujundžič je bil zaradi napada 
na škofjeloškega župana Miho	Ješe-
ta obsojen na tri leta zapora.

bi bila, še ni odločeno. Jeseničani pravijo, 
da bi bila najprimernejša lokacija Jeseni-
ce. Kamnik je kot najbolj prodorna obči-
na dobil priznanje zlati kamen 2017. Dru-
žba Domel iz Železnikov že 13 let nagra-
juje svoje inovatorje. Letošnji zlati nagra-
jenec je Mirko Gaser. V Zbiljskem gaju 
so prostovoljci posadili 1001 sadiko in 
tako prispevali k obnovi slovenskih goz-
dov. V Stražišču v Kranju je požar uničil 
Koroščevo domačijo. Zagorelo je tudi v 
Šenčurju in na Bledu. Tu je ogenj povsem 
uničil gospodarsko poslopje in stanovan-
je. V Podljubelju pa je ogenj uničil gos-
podarsko poslopje z žago. Sosednjo hišo 
je gasilcem uspelo rešiti.

Na Bledu je ogenj uničil gospodarsko poslopje in stanovanje.

Blaž Kujundžič je bil zradi poskusa uboja škofjeloškega župana obsojen na tri leta zapora.

Kamil Stoch je poletel do 251,5 metra in podrsal.
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Po marčni nesreči na Kamniški cesti, v 
kateri je bil poškodovan šolar, je Vodiča-
nom prekipelo. Več kot tristo se jih je 
zbralo na shodu sredi vasi, na katerem so 
zahtevali večjo prometno varnost in 
zgraditev obvozne ceste mimo vasi. 
Sedaj gre dnevno skozi vas deset tisoč 
vozil, od tega 1700 tovornjakov. Glas so 
privzdignili tudi nekateri prebivalci 
Ročevnice v Bistrici pri Tržiču, katerih 
parcele tržiška občina leta 1989 ni vpisa-
la v zemljiško knjigo. Občina je prevzela 
moralno in materialno odgovornost in 

obljubila, da bo poravnala vse pravdne 
stroške. Prizadeti krajani so protestirali 
tudi sredi Tržiča. V Zgornjih Bitnjah je 
Krajnčevi družini pogorelo stanovanje. 
Leški kamp Šobec je bil bogatejši z novo 
infrastrukturo, Kamničani pa so ob 
zahrbtni Kamniški Bistrici zgradili 
dober kilometer dolg protipoplavni zid. 
Začela se je dolgo načrtovana in težko 
pričakovana obnova ceste čez Vršič. 
Dnevni center Štacjon v nekdanji kam-
niški železniški postaji in dom za starej-
še občane Viharnik v Kranjski Gori sta 

praznovala petletnico uspešnega delova-
nja. Bled, ki je bil prvič omenjen leta 
1013, je imel aprila občinski praznik. V 
Železnikih, ki jih statistika po kazalnikih 
razvitosti, stopnji zaposlenosti in kako-
vosti življenja občanov postavlja na prvo 
mesto v Sloveniji (visoko na lestvici so 
tudi Žiri, Gorenja vas - Poljane, Škofja 
Loka, Komenda in Cerklje) so obnovili 
poštni urad. Domžale so bile aprila pred 
65 leti razglašene za mesto, kar so letoš-
njega aprila slovesno počastili. V Polja-

nah so podpisali sporazum o sofinanci-
ranju projektov za večjo poplavno var-
nost. Med brniškim letališčem in Šen-
čurjem so posadili 13 tisoč sadik dreves, 
ki bodo varovala naselje pred letališkim 
hrupom. 

Praznik gledališča v Kranju
Kranj je bil tudi letos aprila kar 13 dni 
še posebno ugledno gledališko mesto. 
Odvijal se je namreč 47. Teden sloven-
ske drame, katerega vrhunec je bila 
podelitev tradicionalne Grumove nagra-
de. Letos jo je za svoje dramsko besedi-
lo Razglednice ali Strah je od znotraj 
votel, od zunaj pa ga nič ni prejela 
Simona Hamer, Nika Švab pa nagrado 
za mladega dramatika za komedijo Uje-
ti trenutek. April je bil nekaj posebnega 
za kranjsko tovarno Iskratel, ki je praz-
novala sedemdesetletnico obstoja in 

APRIL 2017

Vodičani so zahtevali obvoznico

Vodičani so zahtevali zgraditev obvozne ceste.

Nagrajenki Tedna slovenske drame Simona Hamer in Nika Švab

Vojak z novimi Elanovimi zložljivimi turnimi smučmi
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sklenila v Iranu posel, vreden 36 milijo-
nov evrov. V jeseniškem Acroniju so 
zagnali novo sodobno peč za izdelova-
nje nerjavnih jekel, vredno trideset mili-
jonov evrov. Vodenje podjetja Sumida 
Slovenija na Blejski Dobravi je prevzel 
Primož Egart. Srednja šola Domžale pa 
je po 68 letih delovanja dobila primerno 
telovadnico. Gradnja je stala 2,5 milijo-
na evrov. Gasilci s Koprivnika so dobili 
novo vozilo, papež Frančišek pa se je 
sladkal s slovensko potico, ki so jo spe-
kli v gostilni Jezeršek. Radovljica se je 
sladkala s čokolado. Šesti čokoladni 
festival je obiskalo več kot petdeset 
tisoč ljudi. Posebna atrakcija je bila 
čokolada velikanka iz Gorenjke, težka 
kar 95 kilogramov.

Poplave in pozeba
Ko je že kazalo, da se bo zima poslovila 
brez udarca z repom, je s pozebo in 
poplavami storila prav to. V nekaterih 
delih Gorenjske je bilo hudo in nevarno, 
tudi za življenje ljudi. Gladina Bohinj-
skega jezera se je dvignila za 2 metra! 
Javnost je bila pozorna na dogajanje v 
kranjski porodnišnici. Iz Ljubljane so 
prišli namigi o njeni pripojitvi k jeseni-
ški porodnišnici, njena direktorica 
Andreja Cerkvenik Škafar pa je, kot je 
dejala, zaradi pritiskov in nagajanja 
odstopila. Škafarjeva, ki jo je nasledila 
Polona Podnar, je porodnišnico vodila 
12 let. 

Sajenje dreves ob brniškem letališču. Prva drevesca so posadili minister Peter Gašperšič, šenčurski župan 
Ciril Kozjek in direktor letališča Zmago Skobir.

Hokejisti moštva SIJ Acroni Jesenice so hokejski državni prvaki.

Reševanje prikolic v bohinjskem kampu Danica

• Hokejisti ekipe SIJ Acroni Jeseni-
ce so v treh tekmah premagali 
Olimpijo in znova, že enajstič v 
samostojni Sloveniji, osvojili nas-
lov državnega prvaka. 

• Na meji s Hrvaško je bila gneča z 
dolgimi kolonami. Razlog: spošto-
vanje šengenskih pravil nadzora 
nad potniki. Hrvaška je za zastoje 
krivila Slovenijo. 

• Tovarna Elan je v sodelovanju s 
Slovensko vojsko razvila projekt 
zložljivih turnih smuči, ki tehtajo 
samo šest kilogramov in omogoča-
jo vojakom lažje gibanje. 

• V vrtcu v Cerkljah je izbruhnil 
požar, ki naj bi ga zanetil možakar, 
ki je tu našel zavetje in kadil. 

•	Marta	Polak je v Domu starejših 
občanov v Preddvoru praznovala 
107 let življenja. Maja je umrla.
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Javnost je šele septembra izvedela, da je 
16. maja radovljiški zobozdravnik 
Tomaž Rotar, doma iz Lesc, kot 18. Slo-
venec stopil na vrh Mount Everesta, naj-
višje gore sveta. Tomaž je sicer že stopil 
na vrhove znamenitih evropskih in sve-
tovnih gora, tudi na Antarktiki. Na stre-
ho sveta je potoval z agencijo, na vrh pa 
se je povzpel kljub prepovedi iz baze, da 
so pogoji za vzpon prenevarni. V gorah, 
je povedal v pogovoru za Gorenjski 
glas, še ni rekel zadnje besede. V načrtu 

ima vzpon na Everest brez dodatnega 
kisika in osvojitev druge najvišje gore 
na svetu K2. Zanimive reči so se doga-
jale veliko nižje, pri nas na Gorenjskem. 
Četrtega maja je minilo devetdeset let 
od smrti slavnega dovškega župnika 
Jakoba Aljaža. Društvo učiteljev podru-
žničnih šol Slovenije je nagradilo Nata-
šo Klinar, ki že dolgo uspešno vodi 
podružnično šolo na Bohinjski Beli. 
Blejska hotela Krim in Jelovica sta 
dobila nova lastnika, mlada radovljiška 

podjetnika Nejc Bole in Matej Globoč-
nik sta v propadajočem hotelu Grajski 
dvor uredila mladinski hotel, na Linhar-
tovem trgu pa je družina Kolarič odprla 
hotel Linhart. Družba Helios TBLUS, 
katere lastnik je podjetje Kansai Paint, 
je v Preski pri Medvodah zgradila 
moderno, 2100 kvadratnih metrov veli-
ko skladišče. Gradnja je stala 1,4 milijo-
na evrov. Podjetje Hočevar, dotlej naje-
mnik hotela Lambergh v Dvorski vasi, 
je z njegovim nakupom postalo lastnik 
in namerava še naprej razvijati butični 
turizem. Kranjska tovarna Iskratel načr-
tuje sodelovanje z beloruskimi železni-
cami. Gorenjska območna gospodarska 
zbornica je inovatorjem podelila pet zla-
tih priznanj. Prejeli so jih Elan za zlož-
ljivo turno smučko, Domel za sesalne 
enote, Iskraemeco za platformo pamet-
nega električnega števca, SIJ Acroni 
Jesenice ter Razvojni center Jesenice za 
oplemenitenje nerjavnega jekla in Alpi-
neon ter Amebis v sodelovanju z Institu-
tom Jožef Stefan za sintetizator govora 
e-bralec.

Jubilant iz Smlednika
Vzgojno-izobraževalni zavod Frana 
Milčinskega iz Smlednika je praznoval 
sedemdesetletnico delovanja. Na prosla-
vi so med drugim zaigrali tudi Butalce, 
ki jih je napisal Milčinski. V Tržiču so 
se spomnili 75. obletnice smrti lekar-
narja in zbiratelja Bohuslava Lavičke, ki 
so mu rekli tržiški apotekar. Rodil se je 
leta 1879 na Češkem in prišel leta 1909 
v Slovenijo, dve leti kasneje pa je od 
tržiškega lekarnarja Robleka kupil 
lekarno. Nemci so ga v Kovorju kot tal-
ca ustrelili julija leta 1942. V Jenkovi 
hiši v Kranju so odprli nov materinski 
dom, ki je po besedah vodje Vilme 
Regovc sanjska. Za njeno ureditev je 
kranjski rojak in dobrotnik Vincenc 
Draksler prek svoje fundacije prispeval 
443 tisoč evrov, v 17 letih humanitarne-
ga delovanja v Kranju pa že 2,5 milijona 
evrov. V Tržiču je bila tradicionalna raz-
stava mineralov in fosilov in razstava 
Naših 40 let ob jubileju Društva prijate-
ljev mineralov in fosilov. Ustanovljeno 
je bilo 11. maja 1977. Ob jubileju je trži-

MAJ 2017

Leščan na Mount Everestu

Tomaž Rotar s certifikatom kitajske alpinistične zveze za osvojeni Mount Everest

Na praznovanju smledniškega zavoda so zaigrali tudi Butalce, ki jih je napisal Fran Milčinski,  
rojen pred 150 leti.
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•	Na	 klekljarskem	 tekmovanju	 v	
Žireh	je	zmagala	Tinca Slabe.

•	Kranjski	 kolesar	 Jan Polanc,	 ki	
tekmuje	za	moštvo	Team	Emirates,	
je	zmagal	v	etapi	italijanskega	Gira	
s	ciljem	na	Etni.

•	V	 tovarni	 Kemis	 na	 Vrhniki	 je	
izbruhnil	velik	požar,	ki	 je	ogrozil	
zdravje	 ljudi	 in	 okolje.	 Nekateri	
krajani	so	zahtevali	zaprtje	podjetja.

•	Eden	 najboljših	 slovenskih	 nogo-
metašev	vseh	časov	Branko Oblak	
je	bil	star	sedemdeset	let.	Še	vedno	
je	 zelo	 dejaven,	 saj	 še	 vedno	 igra	
nogomet,	 kar	 trikrat	 pa	 je	 že	 pre-
hodil	Jakobovo	romarsko	pot.

•	Izumitelj	in	svetovljan	Peter Flor-
jančič	 z	 Bleda	 je	 bil	 star	 99	 let.	
Terezija Caserman	s	Preske,	Jože 
Mohorič	z	Loga	pri	Železnikih	in	
Stanislav Benedik iz	Stražišča	so	
dopolnili	 sto	 let.	 Benedik	 je	
novembra	letos	umrl.	

• Dr. Milan Sagadin	je	bil	nagrajen	
s	Steletovo	nagrado,	ki	jo	podeljuje	
Slovensko	konservatorsko	društvo,	
tržiški	slikar	in	prostovoljec	Vinko 
Hlebš	pa	je	prejel	priznanje	Andra-
goškega	centra	Slovenije.

•	V	 Bohinju	 je	 bil	 11.	 Mednarodni	
festival	cvetja	z	naslovom	Pozdrav	
iz	 Bohinja,	 ki	 je	 primer	 trajnega	
sonaravnega	turizma.	

•	Na	 cerkvi	 sv.	 Miklavža	 v	 Mačah	
nad	Preddvorom,	 blizu	kraja,	 kjer	
sta	bila	umorjena	Ksenija	in	Rado 
Hribar,	so	odkrili	križ	sprave.

•	Kamniški	župan	Marjan Šarec	se	
je	odločil	za	kandidaturo	za	pred-
sednika	republike.

•	Nogometaši	kranjskega	Triglava	so	
se	 po	 dolgih	 letih	 uvrstili	 v	 prvo	
slovensko	 ligo.	 Odbojkarji	 Trigla-
va	pa	so	bili	tretji	v	državi.

•	Medved	je	uničil	čebelnjak	v	Kam-
niški	Bistrici,	pes,	ki	ni	bil	na	vrvi-
ci,	 pa	 je	 na	 Begunjščici	 raztrgal	
ovco.

ški	župan	Borut	Sajovic	 izročil	prizna-
nje	 ustanovnemu	 članu	 Davu	 Preisin-
gerju.	 V	 Bohinjski	 Bistrici	 so	 uredili	
vagon	 inženirja	 Maksa	 Klodiča,	 moža,	
ki	 je	 sodeloval	 pri	 gradnji	 bohinjskega	
predora.	

Spomin na Marijo Terezijo
Maj	je	bil	tudi	spomin	na	tristoto	oblet-
nico	 rojstva	 edine	 habsburške	 cesarice	
Marije	 Terezije,	 hčerke	 cesarja	 Karla	
VI.,	 ki	 je	 bila	 ena	 od	 najbolj	 vplivnih	
evropskih	vladaric	in	političark	18.	sto-
letja.	Veliko	je	dala	na	izobrazbo	svojih	

podložnikov.	Pred	250	leti	 je	na	Kranj-
skem	 ukazala	 saditi	 krompir,	 da	 ljudje	
ne	 bi	 bili	 lačni.	 Vladarica	 ima	 veliko	
spomenikov.	Eden	od	njih,	ki	slavi	tudi	
uvedbo	sajenja	krompirja,	je	tudi	v	Šen-
čurju.	Upravna	enota	Radovljica	je	ljub-
ljanski	nadškofiji	vrnila	še	dobrih	osem-
sto	hektarov	gozda	na	Pokljuki,	ki	 ima	
tako	v	lasti	večino	pokljuških	gozdov.	V	
postopku	 je	 bilo	 še	 nekaj	 gozdov	 na	
območju	 Mrzlega	 studenca.	 Občina	
Preddvor	je	dobila	v	last	planinsko	kočo	
na	 Jakobu	nad	Preddvorom.	Upravljalo	
jo	 bo	 Planinsko	 društvo	 Preddvor.	 V	
Mengšu	so	praznovali	občinski	praznik.	

V	 Kamniku	 so	 odprli	 medgeneracijski	
center.	Potapljači	so	čistili	Blejsko	jeze-
ro.	Alpina	je	bila	stara	sedemdeset	let.	V	
Škofji	 Loki	 so	organizirali	Teden	obrti	
in	podjetništva.	Na	Bukovici	so	povečali	
gasilski	dom,	planinci	iz	Škofje	Loke	in	
Železnikov	 pa	 so	 praznovali	 110	 let	
delovanja.	

Slavko Vidic, vnuk Bohumila Lavičke, Janka Planinc, predsednica Rotary kluba Tržič, in Borut Sajovic, tržiški 
župan, na odkritju plošče

Marija Terezija je našim prednikom ukazala saditi krompir. Na to spominja spomenik sredi Šenčurja,  
ki so ga odkrili leta 2008.
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Stalnica slovenske politike do konca leta 
je bila odločitev mednarodnega arbitraž-
nega sodišča v Haagu o meji med Slove-
nijo in Hrvaško. Sloveniji je bila na morju 
dodeljena oblast nad dvema tretjinama 
Piranskega zaliva in omogočen prost dos-
top do mednarodnih morskih voda. Spo-
razum bi moral biti uresničen in meja 
zakoličena do konca leta, vendar Hrvaška 
temu nasprotuje. Zaradi slovenskega 
kršenja pravil med postopkom odločanja 
v Haagu, tako pravi soseda, je Hrvaška 
odstopila od arbitražnega sporazuma, ki 
je bil podpisan pod pokroviteljstvom 
Evropske unije. Sosednja država je po 
sprejetju razsodbe konec junija pogosto 
povzročala tudi incidente v Piranskem 
zalivu, ki so na srečo minili brez hujših 
posledic. Odločitev sodišča je, tako pravi-
jo tudi tuji strokovnjaki, uravnotežena. 
Evropska unija je sporočila, da je treba 
mednarodno pravo spoštovati in ta spora-
zum je njegov del. Slovenija bo sprejela 
ustrezne ukrepe in zakone, ki bodo olaj-
šali življenje ljudem, ki bodo ostali na 
hrvaški strani, omogočena pa jim bo tudi 
preselitev na slovensko stran. 

Magna, drugi tir,  
skrivnostni iranski denar …
Junija so pozornost politike in javnosti dvi-
govali še napovedan začetek gradnje Mag-
nine lakirnice v Hočah, ki je v kratkem 
času dobila kup nasprotnikov, odločitev 
vlade o gradnji drugega železniškega tira 

od Divače do Kopra in načinu financiranja 
in gradnje po novem dveh tirov in skrivno-
stna milijarda dolarjev, ki jih je znani Ira-
nec kljub mednarodni prepovedi poslova-
nja z Iranom posredoval skoraj tisočim 
prejemnikom v Sloveniji. V državnem 
zboru se je s tem problemom začela ukvar-
jati posebna preiskovalna komisija.

Na Bledu bo nova cesta
Junij je na Gorenjskem, kjer so se poka-
zali prvi znaki za odlično turistično sezo-
no, minil mirno in s številnimi dogodki. 
Agencija za okolje je ugotovila, da so 
gorenjske kopalne vode čiste. Dela pri 

gradnji obvoznice mimo Lipc pri Jeseni-
cah so se zaključevala. Za nakup igrišča 
za golf pri Smledniku se je zanimal ruski 
oligarh Andrej Bokarev. Bled pa je doča-
kal zgodovinski trenutek. Minister za pro-
met Peter Gašperšič in župan Bleda Janez 
Fajfar sta podpisala pogodbo o državnem 
sofinanciranju severne razbremenilne 
ceste, po kateri bo dnevno peljalo na 
tisoče osebnih avtomobilov in več kot sto 
avtobusov, ki morajo sedaj proti Gorjam 
in na Pokljuko skozi Bled. Z Bledom je 
povezan tudi dogodek v mestu Černovice 
v Ukrajini, kjer so odkrili spominsko plo-
ščo blejskemu rojaku, matematiku Josipu 
Plemlju, rojenemu leta 1873 na Bledu, ki 

JUNIJ 2017

Sodišče je določilo mejo

Podpis pogodbe o sofinanciranju severne razbremenilne ceste na Bledu

Sodelavci kranjske knjižnice in minister za kulturo Tone Peršak ob jubilejni torti. 

Nina Smolej, letošnja miss narcis
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•	Gorenjcema,	 pesniku,	 glasbeniku	
in	 komiku	 Boštjanu Gorencu	 -	
Pižami	in	slavistu	dr. Kozmi Aha-
čiču,	 je	 predsednik	 republike	
Borut	 Pahor	 za	 inovativni	 pristop	
pri	 predstavljanju	 slovnice	podelil	
priznanje	jabolko	navdiha.	

•	Za	 letošnjo	 miss	 narcis	 je	 bila	
izbrana	Nina Smolej s	Planine	pod	
Golico.

•	Občina	 Žiri	 je	 naziv	 častnega	
občana	 podelila	 našemu	 sodelav-
cu,	publicistu,	novinarju	in	filozo-
fu	Mihi Nagliču.	S	priznanji	festi-
vala	Slovenija	press	photo	se	lahko	
pohvalita	 tudi	 naša	 fotografa	
Andrej Tarfila	in	Matic Zorman.

•	Med	prostovoljci	leta	2016	so	tudi	
Gorenjci	Primož Mekuč	 iz	Kran-
ja,	Katja Ravnikar iz	Komende	in	
Klemen Dolenc	iz	Radovljice.

•	Policija	je	podelila	priznanja.	Pre-
jeli	 so	 jih	 policistka	 iz	 Medvod	
Sanja Potočnjak	 in	 gasilec	 iz	
Zgornjih	Pirnič	Mitja Jamnik za	
sodelovanje	 pri	 preprečitvi	 samo-
mora,	 policist	 Sebastijan Moho-
rič iz	PM	Medvode	in	Gašper Ple-
vel iz	Mengša	za	rešitev	dečka,	ki	
je	hotel	skočiti	z	mostu,	in	radovlji-
ški	policist	Andrej Ristič	 za	pre-
prečitev	samomora	z	zažigom.	

•	-	 Na	 Jesenicah	 je	 bila	 sklenjena	
prva	zakonska	zveza	med	ženska-
ma,	 in	 sicer	 mladoporočenkama	
Tino Kregar	in	Matejo Bremec.	

•	Dobri	 ljudje	 so	 zbrali	 24	 tisoč	
evrov	za	dvigalo,	ki	bo	pomagalo	
zaradi	možganske	kapi	negibnemu	
Bogdanu Skumavcu	 iz	 Žiganje	
vasi.

je	tam	služboval	več	kot	deset	let.	Radov-
ljica,	 ki	 je	 dobila	 modernejše	 igrišče	 v	
športnem	parku,	se	je	s	številnimi	priredi-
tvami	 spomnila	 svojega	velikega	 rojaka	
arhitekta	 Ivana	 Vurnika	 (1884–1971).	
Skupina	zasebnikov	se	je	odločila,	da	bo	
oživila	športni	in	turistični	center	Španov	
vrh,	ki	bi	 lahko	obratoval	vse	leto,	ne	le	
pozimi.	Dom	za	 starejše	Taber	pri	Cer-
kljah	je	dobil	mednarodno	priznanje.

Jubilej kranjske knjižnice
V	Kamniku	so	uredili	dva	nova	prostora	
za	 kulturo	 in	 organizirali	 mednarodni	
festival	 keramike.	 Pri	 urejanju	 ceste	 v	
središču	mesta	 so	našli	ostanke	obzidja	
iz	srednjega	veka.	Kranjska	knjižnica	je	
praznovala	sedemdesetletnico	delovanja.	
Pravi	 razcvet	 je	 doživela	 leta	 2011	 v	
novih	 prostorih	 v	 nekdanji	 blagovnici	
Globus.	Skrbi	tudi	za	krajevne	knjižnice	
v	 Cerkljah,	 na	 Jezerskem,	 v	 Naklem,	

Preddvoru,	Šenčurju	in	Stražišču.	Kranj-
ski	mestni	svet	pa	je	(končno)	soglašal	z	
gradnjo	 telovadnice	 v	 Stražišču,	 ki	 bo	
končana	 jeseni	 prihodnje	 leto.	 Novo	
knjižnico	so	dobili	v	Gorenji	vasi.	Ure-
dili	so	jo	v	mansardi	Sokolskega	doma.	
Vrtec	 v	 Preddvoru	 je	 bil	 star	 štirideset	
let,	 cerkev	 svetega	Urha	v	Leskovici	 in	
svetega	Tomaža	v	Britofu	pa	petsto	 let.	
V	Dolenji	vasi	so	odprli	novo	igrišče	in	
večnamensko	stavbo	v	skupni	vrednosti	
345	tisoč	evrov.	V	Podblici	je	bila	šolska	
stavba	 stara	 sto	 let.	 Občini	 Jezersko	 in	
Naklo,	 kjer	 so	 pred	 tristo	 leti	 zgradili	
prvi	vodovod,	sta	praznovali.	Na	škofje-
loškem	Teku	 treh	mostov	 je	 sodelovalo	
2300	tekačic	in	tekačev.	

Trgovina je gorela
V	 kranjskem	 nakupovalnem	 središču	
Qlandia	 je	 izbruhnil	 doslej	 največji	
požar	 v	 kranjskih	 trgovskih	 središčih.	

Požar v Qlandii je bil največji požar v kranjskih trgovskih središčih doslej.

Škoda	je	ogromna,	center	pa	je	bil	nekaj	
dni	 zaprt.	 Zahteven	požar	 je	 gasilo	 več	
kot	150	gasilcev.	Veliko	gasilcev	in	pri-
padnikov	drugih	 služb	pa	 je	 sodelovalo	
na	 vaji	 Zlomljeno	 krilo	 na	 letališču	
Brnik.	 Kamnogoriški	 gasilci	 so	 dobili	
novo	vozilo.	Na	cesti	na	Golico	je	umrl	
kolesar,	 na	 avtocesti	 pri	 Povodju	 pa	
motorist.	Na	planini	Suha	pod	Rodico	v	
Spodnjih	 Bohinjskih	 gorah	 je	 strela	 na	
težko	 dostopnem	 kraju	 ubila	 tri	 krave	
cike	iz	56-članskega	tropa.	Gradnja	pri-
mernejše	ceste	naj	bi	bila	problem	zaradi	
varstvene	 zaščite	 v	 Triglavskem	 narod-
nem	parku.

»Naša« Andrej Tarfila in Matic Zorman s priznanji za fotografske dosežke: Matic za reportažo v kategoriji 
Novice, Andrej pa v kategoriji Narava.
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Pregled julijskih dogodkov začenjam s 
pevskim biserom. Ženski pevski zbor Car-
men manet iz Kranja, v katerem pojejo 
izvrstne mlade pevke, je pod vodstvom 
dirigenta Primoža Kerštajna v glavnem 
latvijskem mestu Riga zmagal na evrovi-
zijskem zborovskem tekmovanju in ponov-
no dokazal kakovost slovenskega zborov-
skega petja. Tekmovalo je devet ljubitelj-
skih pevskih zborov. Zmagale so pevske 
zvezde iz Kranja, je ob uspehu v Gorenj-
skem glasu zapisal Igor Kavčič. Na Jeseni-
cah bodo obnovili Ruardovo graščino, ki 
jo je leta 1538 zgradila družina Bucelleni, 
v letih 1766–1871 pa je bila v rokah druži-

ne Ruard. Leta 1954 se je v graščino vselil 
Tehnični muzej Železarne Jesenice. Na 
Jesenicah je bil tradicionalni Dan metalur-
ga. Fundacija pokojnega kolesarja Jureta 
Robiča je zbrala denar za kolesa za mate-
rinski dom. Aljažev stolp, ki ga je župnik 
Jakob Aljaž pred 122 leti postavil na vrhu 
Triglava in je od leta 1999 naprej spome-
nik državnega pomena, bodo obnovili. 
Stolp je bil večkrat prebarvan. Na enem 
mestu so našli kar 18 slojev barv. 

Praznik v Gorjah, Medvodah, 
Železnikih in Škofji Loki
Občini Medvode in Gorje sta praznovali. 
V medvoški so gradili infrastrukturo v 
Zbiljah in obnovili železniško postajo, v 
gorjanski pa so zgradili pešpot med Spod-

njimi in Zgornjimi Gorjami ter dolgoletne-
mu ravnatelju osnovne šole Milanu Rejcu 
podelili zlati zvon občine. V Železnikih, 
kjer se je tradicionalnih čipkarskih dni 
udeležilo več kot štiri tisoč ljudi, so za 
častnega občana izbrali Janeza Ferlana, 
dejavnega na gospodarskem in družbenem 
področju. V Škofji Loki so za častnega 
občana imenovali violončelista in profe-
sorja Miloša Mlejnika. Tržiški občinski 
svet je pooblastil župana Boruta Sajovica 
za dogovor o nakupu zemlje za nogometno 
igrišče v Križah. Se bo nekdaj tako popu-
larni šport vrnil v Tržič? Kranjski poklicni 

gasilci in reševalci, ki so med najbolj obre-
menjenimi v državi (lani so imeli 1037 
posredovanj), so dobili pol milijona evrov 
vredno novo vozilo. Prejšnje, staro 14 let, 
so podarili gasilcem v Gornji Radgoni. 
Družba Pokljuka, ki je povezana z ljubljan-
sko nadškofijo, je po hotelu Bellevue v 
Bohinju kupila še hotel Pod Voglom. Turi-
stično društvo Dovje - Mojstrana, staro 110 
let, je uredilo na zemljišču domače agrarne 
skupnosti novo informacijsko točko ob 
Savi ob vstopu v vas. V Domžalah so 
temeljito preuredili stadion ob Kamniški 
Bistrici.

JULIJ 2017

Pevske zvezde iz Kranja

Zbor Carmen manet z zborovodjem Primožem Kerštanjem

V Zbiljah so Ana Duhovnik, Lara Iskra in župan Nejc 
Smole odprli infrastrukturne pridobitve.

Iztirjeni vagoni na kranjski železniški postaji
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•	Pred	 štiridesetimi	 leti	 so	 kranjski	
planinci	zgradili	planinsko	kočo	na	
Ledinah	nad	Jezerskim.

•	Gorenjci	 smo	 žilavi.	 Julija	 je	 bila	
Slavica Robič,	po	domače	Kovari-
čeva	mama	 iz	Gozda	 -	Martuljka,	
stara	 103	 leta,	 prav	 toliko	 pa	 tudi	
Metka Kavčič,	rojena	v	Lomu	pod	
Storžičem.	 Marija Vetrnik	 iz	
Lahovč	 pa	 je	 v	 103.	 letu	 starosti	
umrla.

•	Rejca	 lipicancev	 Nina in Janez 
Peternel z	 Globokega	 sta	 prvega	
konja	te	pasme	prodala	v	Ameriko.

•	Jezerski	alpinist	in	ekstremni	smu-
čar	 Davo Karničar	 je	 zaradi	
nevarnosti	 in	 zdravstvenih	 težav	
opustil	 smučarski	 spust	 z	 8611	
metrov	visokega	K2,	kar	bi	bil	prvi	
tovrstni	podvig	na	svetu.

•	Atlet	 Luka Janežič iz	 Vodic	 je	
zmagal	 na	 evropskem	 prvenstvu	
mlajših	članov	v	 teku	na	400	met-
rov	 in	 s	 časom	45,33	postavil	 tudi	
nov	slovenski	rekord.	Od	aktivnega	
tekmovanja	pa	se	je	poslovil	radov-
ljiški	plavalec	Robert Žbogar.

•	Alpinisti	Urban Novak in	Marko 
Prezelj	 (Alpinistični	 odsek	 Kam-
nik)	in	Aleš Česen	(Alpski	gorni-
ški	 klub)	 so	 v	 indijski	 Himalaji	
vrhunsko	preplezali	zahodno	steno	
Arjune.	

•	V	 Bohinju	 so	 splavili	 bohinjski	
deblak,	 narejen	 iz	 več	 kot	 sto	 let	
stare	 jelke,	 posekane	 v	 Davči.	
Izdelal	 ga	 je	 Stane Klemenc,	
legenda	 bohinjskega	 veslanja.	 V	
jezeru	naj	bi	bilo	še	več	takih	čol-
nov.	 Eden	 od	 njih	 naj	 bi	 bil	 star	
350	let,	vendar	bi	ga	bilo	nevarno	
dvigati	iz	mulja.	

Prodali žičnice in trgovine
Družba	Skiway	je	nova	večinska	lastnica	
kranjskogorskih	žičnic	in	ima	v	lasti	tudi	
že	nekaj	znanih	evropskih	smučišč,	kar	
je	 dober	 obet	 za	 razvoj	 Kranjske	 Gore.	
Kranjsko	 okrožno	 sodišče	 je	 potrdilo	
prodajo	 Merkurja	 ameriškemu	 skladu	
HPS	 Investment	 Partners.	 Merkur	 je	 v	
stečaju	od	leta	2014.	Vzporedno	je	pote-
kala	tudi	prodaja	13	Merkurjevih	trgov-
skih	 središč.	 Meščanska	 korporacija	
Kamnik	je	dobila	nazaj	še	zadnji	del	od	
leta	 1947	 podržavljenih	 2700	 hektarov	
gozdov.	 Kamniška	 upravna	 enota	 mora	
odločiti	 še	 o	 vračanju	 Aleksandrovega	
lovskega	dvorca	 in	planinskega	doma	v	
Kamniški	Bistrici.	Zakonca	Iza	in	Samo	
Login	sta	na	Bledu	kupila	vilo	Epos	 in	
zemljišče	na	Mlinem,	kjer	je	predvidena	

gradnja	šestih	vil.	Premožni	Slovenci	se	
torej	vračajo	na	Bled.	Evropa	pa	je	Slo-
veniji	 in	 Avstriji	 namenila	 9,3	 milijona	
evrov	 za	 gradnjo	 druge	 cevi	 predora	
Karavanke.	

Železniška nesreča v Kranju
Na	kranjski	železniški	postaji	se	je	izti-
rilo	 šest	 vagonov	 tovornega	 vlaka	 na	
poti	 z	 Jesenic	 v	 Ljubljano.	 Eden	 od	
vagonov	 se	 je	 zagozdil	 v	nadvoz,	 zato	
je	bil	promet	nekaj	časa	zaprt.	Inšpekci-
ja	je	zaradi	zanemarjanja	živali	in	kopi-
čenja	 odpadkov	 izpraznila	 hlev	 Cirila	
Močnika	 na	 Poženiku.	 Pred	 tremi	 leti	
so	mu	živali	že	enkrat	odvzeli.	Policija	
je	zaradi	pritožb	sosedov	prekinila	pre-
hrupno	 poroko	 pod	 kozolcem	 pri	 Tav-
čarjevem	dvorcu	na	Visokem.	Pravil	se	

je	 pač	 treba	 držati.	 Na	 Rudnem	 pri	
Železnikih	 so	 rešili	 tavajočega	 viet-
namskega	prašiča	in	mu	dali	ime	Johny.	
Radovljiški	gasilci	so	s	pomočjo	gasil-
cev	iz	nekaterih	drugih	gorenjskih	druš-
tev	zbirali	 gasilsko	opremo	za	hrvaške	
gasilce,	ki	so	se	bojevali	s	hudimi	poža-
ri.	 Gasilci	 iz	 Motnika	 so	 dobili	 novo	
vozilo,	 ki	 sta	 ga	 skupaj	 kupili	 občini	
Vransko	 in	 Kamnik.	 Gasilsko	 društvo	
Trstenik	 v	 občini	 Kranj	 je	 praznovalo	
osemdeset	 let	 delovanja.	 Na	 planini	
Krstenica	v	Bohinju	je	helikopter	reše-
val	kravo,	ki	je	padla	v	grapo.	

Krstna vožnja čolna deblaka po Bohinjskem jezeru

Nova informacijska točka ob Savi pred Mojstrano
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Po 52 letih postavitve so podrli sedežni-
co na Zelenico, legendarno žičnico, ki 
je bila v dobrega pol stoletja priča 
vzponu tržiškega in tudi slovenskega 
smučanja, ki je v 47 letih delovanja 
(zadnja leta je mirovala, op. a.) popelja-
la v osrčje Karavank na tisoče planin-
cev in je bila priča tudi tragičnim 
dogodkom, ko so zahrbtni zeleniški 
plazovi jemali ljudem življenja. Zeleni-

ca bo kot priljubljen gorniški kraj in 
shajališče turnih smučarjev živela nap-
rej. Avgusta je mlada ekipa iz kranjske-
ga tehnološkega parka za aplikaciji 
pobarvanke prejela nagradi tehnološke-
ga giganta Apple, v Mojstrani so prote-
stirali zoper ukinitev pošte, v Radovljici 
pa so za praznik občine najvišje občin-
sko priznanje podelili zdravnici Nuši 
Potočnik, v Kranjski Gori pa je za praz-

nik zlati grb občine prejela zdravnica, 
predstojnica ginekološkega in porodni-
škega oddelka jeseniške bolnice in gor-
ska reševalka Eva Macun iz Rateč. 
Zdravstveni dom iz Kranja je za 605 
tisoč evrov obnovil zdravstveno postajo 
v Stražišču. Na Kokrici so začeli gradi-
ti Vilo Brdo, v kateri bo 47 novih stano-
vanj. V krajevni skupnosti Kovor so 
uredili cesto, most in strugo potoka 
Cikavec. 

Vročina, suša in lubadar
Škoda zaradi lubadarja na Gorenjskem 
podira rekorde. Najhuje je na blejskem 
območju, kjer so do avgusta odkazali 
posek skoraj 168 tisoč kubičnih metrov 
smrekovega lesa. Vročinski val je dose-

gel tudi Gorenjsko. Pojavljati se je začela 
tudi suša, ki do avgusta še ni povzročila 
hujših posledic. Na Gorenjskem se je 
trlo turistov. Najhuje je bilo v Bohinju, 
kjer so se odločili za ostrejši režim par-
kiranja in gibanja v naravi. Gasilci iz 
Davče in Dobračeve pri Žireh so dobili 
novi vozili. V Pšenični Polici je bilo 
gorenjsko tekmovanje traktoristov v ora-
nju. Tekmovalo je pet oračev, dijakov 
Biotehničnega centra iz Kranja, zmagal 
pa je Urban Modic. 

Največja jahta iz Begunj
Podjetje SPV Avto, ki v Begunjah nada-
ljuje izdelovanje plovil nekdanjega pod-
jetja Seaway, je v Portorožu splovilo 
doslej največjo, dvajset metrov dolgo in 

AVGUST 2017

Podrli žičnico na Zelenico

Zaradi lubadarja poškodovani gozd

V kapelico nad Tavčarjevo grobnico so postavili  
nov doprsni kip velikega Poljanca.

Ekipa planincev, ki je v pičlih 24 urah prehodila pot od Kamniške Bistrice do Triglava.
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dva milijona evrov vredno v Begunjah 
izdelano jahto. Občini Medvode in 
Vodice sta bili vključeni v doslej najve-
čji okoljski projekt v Sloveniji za odvaja-
nje in čiščenje odpadnih voda. Projekt 
zadeva nad 250 tisoč ljudi. V lipniški 
tovarni iskra Mehanizmi so zaposlili bli-
zu dvesto novih delavcev. Tovarna obra-
tuje že šestdeset let in ima obrat tudi v 
Kamniku. Podjetje Mebor iz Železnikov 
je v Sibiriji zgradilo v Sibiriji novo linijo 
za razrez lesa. Vlada je odločila, da bo 
do leta 2021, ko bo za pol leta predsedo-
vala Evropski uniji, obnovila dvorec in 
hotel na Brdu. Na Visokem v Poljanski 

dolini so se s prireditvami in ureditvijo 
teniškega igrišča na travi, kakršnega je 
zgradil pred 120 leti Ivan Tavčar, spom-
nili stoletnice povesti Cvetje v jeseni. Na 
posestvu na Visokem je družina Kalan 
gospodarila skoraj tristo let. Območje 
Visokega je kulturni spomenik državne-
ga pomena. Na Jesenicah so zbirali šol-
ske potrebščine za osnovnošolce. Zbrali 
so jih toliko, da so lahko napolnili dvaj-
set osnovnošolskih torb. Boštjan Glavič 
je bil imenovan za direktorja Policijske 
uprave Kranj, ki jo je vodil že od decem-
bra lani. Policijsko kariero je začel leta 
1992 kot prometni policist v Kranju.

Po 47 letih obratovanja so podrli stebre legendarne žičnice na Zelenico.

Jeseničani so v akciji Podari šolske potrebščine napolnili torbe dvajsetih osnovnošolcev.

• V okolici Mengša so opazili med-
vedko z mladičem. Nevarno zver 
so septembra ustrelili na območju 
Krvavca. 

• Umrl je Vinko Golc (1929–2017), 
prvi župan Bleda in častni občan, 
doma iz Zasipa. Bil je metalurg in 
je bil zaposlen v Verigi in Železar-
ni, deloval pa je tudi v bančništvu.

• Kamničana Matej Hribar in Aljo-
ša Smolnikar sta v 23 urah in 34 
minutah prehodila pot iz Kamniš-
ke Bistrice prek Grintovca in Stola 
do Triglava. Prehodila sta 108 kilo-
metrov in premagala 7700 metrov 
višinske razlike.

• Boris Žorž iz Stražišča je bil drugi 
na evropskem prvenstvu v jadral-
nem letenju.

• V 89. letu starosti je umrl glasbe-
nik, urednik in aranžer Vilko 
Ovsenik iz Begunj, brat Slavka 
Avsenika, s katerim sta ustanovila 
legendarni Ansambel bratov Avse-
nik.

• Kolesar Matej Mohorič iz Podbli-
ce je zmagal na eni od etap dirke 
po Španiji. 

• Pred sedemdesetimi leti je šest 
Slovencev osvojilo 7134 metrov 
visoki Pik Lenina, ki je bil prvi 
osvojeni sedemtisočak alpinistov 
tedanje Jugoslavije. V odpravi so 
bili Miha Potočnik, Sandi Blaži-
na, Pavle Dimitrov, Barbka in 
Peter Ščetinin, Ante Mahkota in 
Franc Ekar. 

• Cirila Jesihar z Vikrč je bila stara 
sto let. Bila je ena redkih žensk, ki 
je pred drugo svetovno vojno štu-
dirala na Univerzi v Ljubljani.

• Štirinajstega avgusta je minilo sto 
let, ko so italijanski bombniki raz-
dejali Koroško Belo. Napadli so 
dvakrat in ubili 11-letnega Alojzija 
Mencingerja in 36-letnega Ivana 
Pesjaka. Enaindvajset letal, ki so 
imela za cilj jeseniško železniško 
postajo, je odvrglo 6,5 tone bomb!

• Teroristi so udarili v Barceloni. Na 
ulici Rambla je kombi zapeljal v 
množico in ubil 14 ljudi. 

• Pred štiridesetimi leti je v 43. letu 
starosti umrl pevec Elvis Presley, 
pred dvajsetimi leti pa se je v pro-
metni nesreči ubila angleška prin-
cesa Diana.
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September, je bil mesec športa. Pa ne 
zaradi nogometa, v katerem Slovenci v 
kvalifikacijah za igranje na svetovnem 
prvenstvu v Rusiji niso blesteli, saj so po 
porazu s Slovaško premagali Litvo, 
ampak zaradi košarke. Slovenija je na kri-
lih Gorana Dragiča in Luke Dončiča 
prvič v zgodovini slovenske košarke in 
moštvenih športov z žogo nasploh osvoji-
la naslov evropskega prvaka. Reprezen-
tanca je bila orkester, ki je pod vodstvom 
trenerja, dirigenta Igorja Kokoškova odi-
gral zmagovito simfonijo. V finalu je Slo-
venija v deveti tekmi brez poraza prema-
gala Srbijo. Po zmagi nad Latvijo, ki nam 

je odprla pot h kolajni, so v turški Cari-
grad začeli množično odhajati slovenski 
navijači. Na finalni tekmi s Srbijo je bilo 
kar sedem tisoč slovenskih navijačev. 
Veličasten je bil tudi sprejem na Kongre-
snem trgu v Ljubljani. Evropski naslov je 
bila tudi nagrada za vse generacije slo-
venskih košarkarjev, ki so se doslej v 
Evropi najvišje uvrstili na četrto mesto. 
»Mi, ki smo zmagali, bodo ostali bratje 
do konca življenja,« so zapisali šampioni. 
V senci športa se je začela uradna tekma 
za volitve predsednika republike. V vrsto 
se je postavilo devet kandidatov in kandi-
datk. Ob Borutu Pahorju še Romana 
Tomc, Angelca Likovič, Boris Popovič, 
Suzana Lara Krause, Andrej Šiško, Maja 
Makovec Brenčič, Ljudmila Novak in 
Gorenjec kamniški župan Marjan Šarec. 

Od dogodkov v državi velja omeniti refe-
rendum o drugem železniškem tiru med 
Divačo in Koprom, ki pa zaradi prenizke 
udeležbe ni uspel. 

Milijonska naložba na Jesenicah
Žirovsko podjetje Poclain Hydraulics, nek-
danji Kladivar, je že deset let med vodilni-
mi svetovnimi proizvajalci ventilov za naj-
večje avtomobilske tovarne. V jeseniškem 
Acroniju so zaključili z eno največjih 
naložb v zgodovini podjetja, vredno tride-
set milijonov evrov. Jeseniška nerjavna 

jekla bodo odslej še bolj kakovostna. 
Kranjsko računalniško podjetje 3fs je bilo 
za najhitreje rastoče podjetje na Gorenj-
skem. Skupina zasebnikov, večinoma 
domačinov, je kupila smučišče Španov 
vrh, ki ga namerava opremiti za delovanje 
pozimi in tudi poleti. Z uspešnim poslova-
njem, zlasti pri izdelovanju kuhinj, so se 
pohvalili tudi v Alplesu Železniki. Prizna-
nja Gospodarske zbornice Slovenije za 
inovacije so prejeli SIJ Acroni in Razvojni 
center Jesenice, Elan in Iskraemeco. Kra-
njčana Špela in Janez Bidovec sta v propa-
dajoči hiši v Rovinju na Hrvaškem odprla 

SEPTEMBER 2017

Košarka prevzela Gorenjce

Prvega septembra se je začelo novo šolsko leto, ki je nekaj novega za prvošolčke.

Direktorica Gornjesavskega muzeja Jesenice Irena 
Lačen Benedičič (levo) prejema kipec boginje Žive.

Predsednik republike Borut Pahor in solastnik skupine SIJ Evgenij Zubitski sta simbolično sklenila veliko 
naložbo v Acroniju.
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•	Maja	 Zupan iz Britofa je bila 
izbrana za najlepšo Slovenko v letu 
2017. Med sedmimi finalistkami je 
bila tudi 18-letna Lara	Stenovec.

• V gorenjskih krajih, še posebno v 
Železnikih, Kropi, Škofji Loki, 
Tržiču in Bohinju, so se spomnili 
desete obletnice katastrofalnih 
poplav.

• V gorenjskih domovih za starejše 
je bilo premalo prostora. Na spre-
jem čaka blizu tri tisoč ljudi, od 
katerih bi jih več kot sedemsto 
potrebovalo oskrbo takoj. 

• Forum slovanskih kultur je podelil 
prestižno nagrado živa Planinske-
mu muzeju iz Mojstrane, ki je bil 
izbran za najboljši slovenski 
muzej. 

• Balinar Davor	 Janžič iz Škofje 
Loke je postal svetovni prvak v 
natančnem zbijanju, skupaj z Jure-
tom	Kozjekom pa je zmagal tudi v 
igri dvojic. 

•	Sanda	Alibabić	in Mirzan	Jaku-
pi	sta bila zaradi povzročitve smrti 
dveletne Arine obsojena na 23 ozi-
roma na 21 let zapora. 

• Društvo paraplegikov Kranj je s 
pomočjo donatorjev kupilo nov 
kombi. 

• V rojstni hiši Ignacija	 Borštnika 
v Cerkljah so obnovili kovačijo. 
Njeno peč je po skoraj sto letih pri-
žgal domači kovač Janez	Globoč-
nik.

• Na težko dostopnem terenu na Cer-
kljanskem so policisti odkrili in 
poželi 750 sadik konoplje.

nov hotel. V Gorjah so izbirali kmetico in 
kmeta leta. Naslov mladega gospodarja 
leta je dobil 27-letni Jakob Dolinar iz Stare 
Oselice, naslov mlade kmetice leta pa Tat-
jana Ledinek iz Mežiške doline. V finalu 
sta bila tudi Ambrož Gregorc iz Podbrezij 
in Eva Rimahazi, Repečnikova iz Spodnjih 
Gorij. V Smokuču sta se Polona in Gaber 
Burnik lotila praženja kave. V Podljubelju 
so odprli vodni vir Smolekar, kjer vre na 
dan ena najboljših pitnih vod v Sloveniji, 
kralj gorenjskih vodnih virov. Vozniki naj-
večjega slovenskega prevoznika Arriva so 
nadaljevali avgusta začeto stavko.

Strmica, Ambrož, Komenda, Ihan …
V vasi Strmica, ki leži ob lokalni cesti 
Ševlje–Stražišče, so popravili kilometer 
dolgo cesto, ki je zelo strma, kar pove 
tudi ime vasi. V Vodicah s pomočjo 

evropskega denarja urejajo kanalizacijo. 
V Škofji Loki so odprli nov Trg pod gra-
dom, kjer je bilo prej parkirišče. V Kamni 
Gorici so obnovili Langusovo kapelico. 
Na Ambrožu pod Krvavcem so preplasti-
li cesto. Občina Cerklje je v zadnjih letih 
na območju Krvavca preplastila osem 
kilometrov cest. Občine Kamnik, Dom-
žale, Mengeš in Moravče so končale 11 
milijonov vreden projekt oskrbe s pitno 
vodo. Projekt je vodila Občina Kamnik. 
Na Studencu pri Domžalah so zgradili 
nov dom krajanov in društev, v Ihanu pa 
šolo, v kateri je tudi knjižnica. Občina 
Kranjska Gora in Agrarna skupnost Pod-
koren sta se dogovorili glede uporabe 
parkirišča pri Zelencih. V Komendi so 
zgradili novo šolo, vredno 725 tisoč 
evrov, v Domu Petra Uzarja v Bistrici pri 
Tržiču pa so končali obsežno obnovo, 
vredno več kot pol milijona evrov. 

Nagrajeni gorenjski inovatorji

Odprtje obnovljene ceste na Ambrožu pod Krvavcem. Z njo so ti kraji bližje dolini.
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Volitve predsednika republike so bile 
osrednji oktobrski dogodek v Sloveniji. 
Devet žena in mož je želelo zasesti naj-
bolj ugleden položaj v državi, ki so ga 
doslej zasedali dvakrat Milan Kučan in 
za njim pokojni dr. Janez Drnovšek, dr. 
Danilo Türk in zadnjih pet let Borut 
Pahor, ki je bil trdno odločen in tudi pre-
pričan, da ga bo zlahka obdržal tudi za 
prihodnjih pet let. Vendar ni šlo tako 
gladko. Kljub napovedim, da bo Pahor 
zmagal že v prvem krogu 22. oktobra in 
da drugi krog čez tri tedne ne bo potre-
ben, se to ni zgodilo. Borut Pahor je v 
prvem krogu zmagal z dobrimi 47 odsto-
tki volivcev, ki so glasovali, vendar je 
bilo to premalo za zmago. Največ glasov 
mu je pobral novinec v politiki, kamni-
ški župan Marjan Šarec, ki je zbral 25 
odstotkov glasov od 44 odstotkov voliv-
cev, ki so prišli volit. To je bila najnižja 
udeležba na dosedanjih predsedniških in 
državnozborskih volitvah. Šarec je, tako 
so mu tudi napovedovali, prišel v veliki 
finale predsedniške tekme in postal člo-
vek, ki utegne v prihodnje igrati opazno 
vlogo v slovenski politiki. Strankarski 
kandidati so bili poraženi, kar je poleg 
nizke udeležbe dodatno opozorilo slo-
venski politični eliti. Med svetovnimi 
dogodki prednjači razglasitev samostoj-
nosti španske pokrajine Katalonije. 
Španska policija je grobo obračunala s 
protestniki in razveljavila osamosvojit-
vene sklepe katalonskega parlamenta in 
uvedla izredno upravo. Večina katalon-
ske vlade s predsednikom Carlesom 
Puigdemontom je odšla v Belgijo.

Nova telovadnica v Stražišču
Končno, so rekli tisti, ki poznajo leta tra-
jajočo zgodbo gradnji nove telovadnice 
pri osnovni šoli v Stražišču, in učitelji ter 
učenci osnovne šole. Za dobra dva mili-
jona evrov jo bo gradila Gorenjska grad-
bena družba, ki jo bo 15 let upravljala in 
vzdrževala. V Lučinah so obnovili odsek 
ceste proti Horjulu. Na Blejski Dobravi 
so predali prometu dolgo pričakovano 
obvoznico mimo Lipc, ki bo razbreme-
nila promet na območju Lipc in Blejske 
Dobrave. Modernejša je tudi cesta od 
Praprotne Police proti brniškemu letali-

šču. V Šorlijevem naselju v Kranju so 
obnovili kotlovnico, v Goričanah pa leta 
1931 zgrajeno malo elektrarno Goričane. 
Občine Medvode, Šenčur in Kranj so 
sklenile poravnavo glede projekta Gorki. 
Občina Medvode, ki je leta 2011 izstopi-
la iz projekta, bo občinama Kranj in 
Šenčur plačala ustrezno odškodnino. 
Sedemnajst dijakov iz Kranja, Škofje 
Loke in Ljubljane je v okviru trajnostne-

ga projekta Alpe Adria Green avtomobil 
na bencinski pogon predelali v električ-
nega. Tudi druga dražba 84 stanovanj 
Pod Skalco v Kamniku ni bila uspešna. 
Gorenjska je dobila 11 milijonov evrov 
za štiri razvojne projekte, kasneje pa jih 
bo prejela še trideset. V prvi projekt so 
vključeni Gorki 2, kolesarska povezava 
Jesenice–Lesce–Bled in bivalna enota za 
starejše v Naklem. 

OKTOBER 2017

Marjan Šarec v velikem finalu 

Finalista predsedniške tekme: Borut Pahor in Marjan Šarec

Direktorica in odgovorna urednica Marija Volčjak izroča priznanje novinarju in uredniku Cvetu Zaplotniku.
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•	V	Kranju	je	bil	mednarodni	festival	
likovnih	umetnosti.	V	17	 razstaviš-
čih	se	 je	predstavilo	131	umetnikov	
iz	21	držav.	Veliko	nagrado	je	prejela	
večmedijska	umetnica Eva Petrič.

•	Radovljičan	Cveto Uršič	je	bil	ime-
novan	za	novega	generalnega	tajnika	
slovenske	Karitas.

•	V	Selcah	so	sklenili	Krekovo	leto	ob	
stoti	 obletnici	 Krekove	 smrti.	 Na	
Krekovem	domu	so	odkrili	obnov-
ljeno	spominsko	ploščo.	

•	Jenkovo	nagrado	je	prejela	pesnica,	
prevajalka	 in	po	poklicu	kirurginja	
Veronika Dintinjana.	

•	V	 Prešernovem	 gaju	 v	 Kranju	 so	
posadili	 vrtnico	 Prešeren,	 ki	 jo	 je	
vzgojil	akademik	dr. Matjaž Kmecl.

Pogorel županov čebelnjak
Županu	Cerkelj	Francu	Čebulju	je	pogorel	
čebelnjak	vključno	s	čebelami	in	opremo.	
Župan	sumi,	da	gre	za	namerni	požig	in	se	
boji,	 da	 se	 požigalec	 ne	 bo	 ustavil.	 Na	
pobočju	Lubnika	sta	se	s	terenskim	vozi-
lom	smrtno	ponesrečila	voznik	 in	njegov	
vnuk.	 Judita	 in	Boris	Kranjc	 iz	Zgornjih	
Bitenj	pa	sta	se	vselila	v	novo	hišo.	Staro	
jima	je	uničil	požar.	Pri	gradnji	so	poma-
gali	 številni	 dobrotniki.	 Med	 drugimi	
oktobrskimi	dogodki	na	Gorenjskem	ome-
njamo	 petdesetletnico	 delovanja	 enote	
letalske	policije	s	sedežem	na	Brniku,	ki	je	
prepeljala	 več	 kot	 pet	 tisoč	 obolelih	 in	
ponesrečenih	 oseb.	 Na	 Spodnjem	 Jezer-
skem	je	bila	posebna	dražba.	Prodajali	so	
plemenske	 ovne	 jezersko-solčavske	 pas-
me.	Naprodaj	jih	je	bilo	24,	prodali	pa	so	
jih	19.	V	Bohinju	so	znova	potopili	v	jeze-
ro	vino	Bohinc	 letošnje	 trgatve.	Čez	eno	
leto	ga	bodo	dvignili	in	potopili	novega.	

Gorenjski glas je praznoval
Oktober	 je	 za	 naš	 Gorenjski	 glas	 praz-
nični	mesec.	Letos	je	minilo	sedemdeset	
let	od	začetka	rednega	izhajanja	našega	
časopisa.	Jubilej	smo	slavili	pri	Avseni-
kovih	v	Begunjah,	 saj	 smo	 tako	mi	kot	
Avseniki	simbol	Gorenjske.	Zato	nam	je	
nekaj	viž	zaigral	Ansambel	Saša	Avseni-
ka,	 posebno	 priznanje	 našega	 časopisa	
pa	je	za	dolgoletno	vzorno,	prizadevno,	
odgovorno	in	uspešno	delo	iz	rok	direk-
torice	 in	 odgovorne	 urednice	 Marije	
Volčjak	prejel	dolgoletni	novinar	in	izvr-
šni	urednik	Cveto	Zaplotnik.	

Oktober je bil mesec požarne varnosti. Na pobočju Šmarjetne gore nad Kranjem je bila velika gasilska vaja.

Svečan začetek gradnje nove telovadnice v Stražišču

Dijaki kranjske tehnične šole Jaka Novak, Kristijan Cuznar in Matija Topolovec z vodjem projekta Tonyjem 
Mlakarjem ob električnem avtomobilu
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Drugi krog volitev predsednika republi-
ke je bil najodmevnejši novembrski 
dogodek. Zmagal je dosedanji predsed-
nik Borut Pahor, vendar z najmanjšo raz-
liko v zgodovini volitev predsednika 
Republike Slovenije. Ob rekordno nizki 
volilni udeležbi je prejel pičlih 53 odsto-
tkov glasov, njegov tekmec kamniški 
župan Marjan Šarec pa dobrih 47 odstot-
kov. Pahor je obljubil, da ne bo ponavljal 
napak iz prvega mandata in da se bo s 
svojimi stališči pogosteje pojavljal v jav-
nosti, Marjan Šarec pa v politiki zanes-

ljivo še ni rekel zadnje besede. Prihodnje 
leto bodo državnozborske volitve in tam 
utegne Šarčeva stranka ali gibanje odi-
grati odmevno vlogo. Sneg je znova 
pobelil gorski svet in omogočil prijetno 
smuko na višje ležečih smučiščih, na 
cestah pa povzročil zastoje. Voditelji 
gibanja za samostojno Katalonijo so se 
predali belgijskim oblastem, olimpijski 
ogenj pa je prišel v Južno Korejo, kjer ga 
bo do začetka zimskih olimpijskih iger 
nosilo 7500 športnikov, umetnikov in 
drugih uglednih ljudi. Poslanec Bojan 

Dobovišek, ki je izstopil iz Cerarjeve 
Stranke modernega centra, je ustanovil 
svojo stranko z imenom Dobra država. 
Slovenska politika se je prepirala, ali naj 
sirskega begunca Ahmada Shamieha 
vrnemo na Hrvaško ali ne. Kisle obraze 
po klavrnem začetku naših smučarskih 
skakalcev v svetovnem pokalu je razve-
dril veteran z zmago v finski Ruki. To je 
bila 65. Zmaga slovenskih skakalcev v 
svetovnem pokalu in druga za Jerneja 
Damjana. 
Med gorenjskimi dogodki postavljam v 
ospredje prodajo igrišča za golf v Smle-
dniku. Za 5,78 milijona evrov ga je kupi-
la ruska banka Sberbank, ki je tudi naj-
večja upnica v stečaju podjetja Golf Pro-
jekt. 

Parkirna hiša pri Lescah
Na Gorenjskem je bilo novembra kar 
nekaj gradbišč. Cesta skozi Zgornjesav-
sko dolino je temeljito obnovljena. V 
Zgornjem Brniku so zgradili krožišče, 
na Bledu, kjer se bo s promenade umak-
nil promet, so urejali komunalno infras-
trukturo. V Selcih so začeli graditi nov 
gasilski dom. Podjetje Športni center 
Španov vrh je kupilo smučišče in opre-
mo na tej priljubljeni jeseniški izletniški 
in turistični točki. V Sorici pa bodo na 
novo cesto čakali do prihodnjega leta. 
Zanjo so namenjeni dobri trije milijoni 

NOVEMBER 2017

Banka je kupila igrišče za golf

V banki Sberbank zagotavljajo, da bo igrišče v Smledniku poslovalo nemoteno in nudilo gostom  
najboljše storitve.

Miss Slovenije Maja Zupan (levo) z zmagovalko, 
predstavnico Indije

Odprtje dodatnih prostorov v Večgeneracijskem centru Gorenjske
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evrov. V Gorenji vasi so obnovili zadru
žni dom in trgovino v njem. V Radovlji
ci so predstavili načrt za parkirno hišo z 
okrog tristo parkirnimi mesti, ki bi jo 
postavili ob avtocestnem odcepu za Les
ce in Bled in tako zmanjšali prometno 
gnečo v turističnih krajih zgornjega dela 
Gorenjske ter pospeševali uporabo elek
tričnih avtomobilov in koles. 

Na zdravje z Joštar’co
Dolgoletno upanje krajanov vasi Pševo, 
Javornik, Jošt in Čepulje, v katerih živi 
218 ljudi, da bo tudi iz njihovih pip pri
teklo dovolj zdrave pitne vode, se je ure
sničilo. Našli so ustrezen studenec in 

rešili ta problem. V tržiškem Domu Pe
tra Uzarja so uredili sobo z imenom 
Grem na lepš, namenjeno stanovalcem z 
demenco. V Glavarjevem špitalu (bolni
šnici) iz 19. stoletja so zamenjali okna. 
V Večgeneracijskem centru Gorenjske 
na Jesenicah so uredili dve dodatni učil
nici, javno dnevno sobo in kuhinjo. V 
Muzeju v Bohinjski Bistrici so priredili 
večer v spomin na Rudolfa Badjuro, 
izjemnega človeka iz prejšnjega stoletja, 
na odlikovanega častnika avstroogrske 
vojske, borca za severno mejo, kjer je 
poveljeval alpski četi, in na planinca in 
smučarja ter začetnika turizma. On je 
prvi predlagal zgraditev smučišča pod 
Vitrancem, vendar za to ni bilo posluha. 

Kranjskogorski smučarski hotel Ramada 
Resort in RTC Krvavec sta v Kitzbüche
lu prejela priznanji World Ski Awards za 
najboljše dosežke v smučarski industriji. 
Med najboljšimi tujimi investitorji v Slo
veniji sta tudi podjetji LPKF iz Naklega 
in Kuehne + Nagel, ki gradi veliki logi
stični center ob brniškem letališču. 

Na dobrodelni prireditvi za pomoč Centru Korak sta bila tudi predsednik republike Borut Pahor in ministrica 
Andreja Kopač Mrak.

Direktor Komunale Kranj Marko Kocjančič, kranjski župan Boštjan Trilar in predsednik Krajevne skupnosti 
Jošt Janez Rakovec s kozarci Joštar’ce

• Pred stotimi leti je izšla prva slo
venska slikanica z glavnim juna
kom Martinom Krpanom. Narisal 
jo je Hinko Smrekar. 

• Vojaškega poveljnika bosanskih 
Srbov Ratka Mladića so v Haagu 
obsodili na dosmrtno ječo. Sodišče 
s tem zaključuje svoje delo. 

• Kamničan Janez Skok je odprl 
pivovarno Maister.

• V Poljanah so uplenili dobrih sto 
kilogramov težkega medveda, ki je 
uničeval bale sena in čebelnjake, 
bil pa je nevaren tudi ljudem.

• Na tekmovanju športnih plezalcev 
v Kranju so zaradi najboljše ple
zalke na svetu Janje Garnbret kar 
trikrat igrali Zdravljico. 

• Pevsko društvo Lira iz Kamnika jen 
praznovalo 135letnico delovanja. 
Je prvo slovensko uradno registrira
no društvo. Starejše naj bi bilo le 
nemško društvo v Dravogradu. V 
pevskem zboru s tem imenom je 
doslej pelo 650 pevk in pevcev.

• Na Brdu je bil deseti Bazar za 
pomoč društvu Korak, ki poma
gam ljudem s pridobljeno možgan
sko poškodbo. Bazar je organiziral 
Klub En korak več, ki je sopotnik 
centra Korak.

• Gledališka izvedba Lainščkove 
zgodbe Petelinji zajtrk, ki so jo pod 
režijo Gojmirja Lešnjaka - Gojca 
skupaj postavili na oder igralke in 
igralci Gledališča Toneta Čufarja 
Jesenice in Šentjakobskega gledali
šča iz Ljubljane je bila hit gledališ
kega srečanja na Jesenicah. 

• Za nova državna svetnika z Gorenj
skega, ki bosta zastopala lokalne 
interese, sta bila izvoljena Bogo-
mir Vnučec in Igor Velov.

• Miss Slovenije Maja Zupan se na 
svetovnem lepotnem tekmovanju 
ni uvrstila med izbranih štirideset 
lepotic, bila pa je izbrana med 18 
top modelov.
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Osnovna šola Naklo je prejela Kumerde-
jevo priznanje za uvajanje novosti in sle-
denje najnovejšim smernicam razvoja na 
področju šolstva, kar se odraža tudi v 
uspehih učencev, ki na tekmovanjih iz 
znanja dosegajo izjemne dosežke. Šolo 
zanesljivo in z dolgoročno vizijo razvoja 
sedmo leto vodi ravnatelj Milan Bohinec. 
Kot sam poudarja, mu v šoli vsak uspeh, 
naj bo še tako majhen, veliko pomeni. 
Zato se mu zdi pomembno, da se navz-
ven pokažejo kot dobra šola, ne samo z 
že tako dobrimi učenci, včasih še več 
pomeni majhen napredek slabših učen-
cev. Pri snovanju dolgoročne vizije raz-
voja šole se mu zdi najpomembneje, da 
otroke vzgajajo in izobražujejo za priho-
dnost. Učencem se trudijo pokazati tudi 
drugačno pot do znanja, ne zgolj s fron-
talnim podajanjem snovi, ampak z indi-
vidualnim, raziskovalnim in skupinskim 
delom ter delom na daljavo. V njihovi 
šoli precej komunicirajo prek e-učilnic – 
si izmenjujejo informacije, naloge in 
rešitve. Vključujejo se v različne projekte 
in eksperimentalno delo. Tako kot pri 
uvajanju devetletke so tudi pri nemščini 
pristopili v prvi krog uvajanja drugega 
tujega jezika in kot mentorsko izobraže-
valno središče za Gorenjsko in Ljubljano 
skrbeli za izobraževanje učiteljev.

Milan Bohinec,
ravnatelj Osnovne šole Naklo, 
prejemnice Kumerdejevega  
priznanja

Ob gradbenih delih, ki so potekala na 
Gimnaziji Kranj, je v stari avli električar 
Rok Cigale po naključju odkril sklepni 
kamen in za njim nišo, v katero so ob 
odprtju nove stavbe gimnazije v Kranju 
18. septembra 1897 vložili bakreno skri-
njico z dragocenimi dokumenti. Skrinji-
co je nepoškodovano predal pristojnim. 
Sam je priznal, da se takrat še ni zavedal, 
za kako pomembno najdbo gre. Izkazalo 
se je, da gre za najbogatejšo časovno 
kapsulo v Sloveniji, saj vsebuje štirideset 
različnih dokumentov iz obdobja po 
odprtju nove gimnazijske stavbe. Med 
drugim so v njej našli spomenico iz 18. 
septembra 1897, ki jo je sestavil profesor 
Anton Štritof, ki je med letoma 1895 in 
1900 na Gimnaziji Kranj poučeval slo-
venščino, latinščino, nemščino, geogra-
fijo in zgodovino. Na nekaj straneh je 
povzel razvoj gimnazije od ustanovitve 
leta 1861, prizadevanja za popolno osem-
letno gimnazijo in gradnjo novega poslo-
pja. Poleg spomenice so v bakreni skri-
njici shranili še številne druge pomem-
bne dokumente pa tudi revije in časopise 
iz tistega obdobja, usnjen mošnjiček z 
avstro-ogrskimi kovanci in dvema zarja-
velima gumbkoma, lekarniško vrečko in 
fotografijo Kranja iz tistega časa.

Rok Cigale,
električar, najditelj časovne  
kapsule na Gimnaziji Kranj

Alenka Bole Vrabec, dramska igralka in 
književna prevajalka ter dolgoletna 
sodelavka Gorenjskega glasa, je januarja 
dopolnila osemdeset let. Tudi visoki živ-
ljenjski jubilej obeležuje delovno in 
ustvarjalno: v gledališču in med knjiga-
mi. Pred desetletjem se je upokojila kot 
direktorica radovljiške Linhartove dvo-
rane, pred tem je vodila Gledališče 
Toneta Čufarja na Jesenicah, ves čas se 
intenzivno ukvarja s prevajanjem. Kot 
književna prevajalka je prevedla več kot 
štirideset romanov, več radijskih in gle-
daliških iger za odrasle in otroke ter šte-
vilne kratke književne prispevke za 
Radio Slovenija. Med avtorji, ki jih je 
prevedla, so tudi štirje Nobelovi nagra-
jenci; Miguel Angel Asturias, Gabriel 
Garcia Marquez, Jose Camilo Cela in 
Jose Saramago. Za svoje delo je prejela 
Severjevo nagrado, Sovretovo nagrado, 
Prešernovo nagrado za Gorenjsko, 
Župančičevo nagrado mesta Ljubljana, 
veliko plaketo Občine Radovljica in zla-
to plaketo Javnega sklada za kulturne 
dejavnosti Republike Slovenije. Kot stra-
stna kuharica in zbiralka receptov z vse-
ga sveta je izdala tudi kuharsko knjigo z 
naslovom Kaj je v loncih – Pametno s 
Pametnim od Danske do Toskane.

Alenka Bole Vrabec, 
osemdesetletnica
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Škofjeločan Jure Dolenec je svojo roko-
metno pot začel v domačem klubu. Nje-
gov talent, ki ga je dopolnjevala močna 
levica, je kmalu prepričal selektorje mla-
dih slovenskih reprezentanc, že kmalu 
pa je ponudbe za igranje začel dobivati 
iz slovenskih rokometnih kolektivov. 
Tako je športno kariero nadaljeval v 
velenjskem Gorenju, tam pa so ga opazi-
li Francozi ter povabili v Montpellier. 
Pri dobrih 28 letih sta se mu ob začetku 
letošnjega leta izpolnili dve veliki želji. 
Podpisal je petletno pogodbo s svojim 
sanjskim klubom, špansko Barcelono, le 
malo zatem pa je s slovensko rokometno 
reprezentanco na svetovnem prvenstvu v 
Franciji osvojil bronasto kolajno. V 
neverjetni tekmi za tretje mesto so nam-
reč naši rokometaši premagali reprezen-
tanco Hrvaške in osvojili svojo prvo 
kolajno na svetovnih prvenstvih. Precej 
zaslug zanjo ima tudi Jure Dolenec, ki je 
imel v tem letu še nekaj razlogov za 
veselje. Ob koncu sezone je bil izbran za 
najboljšega desnega zunanjega igralca 
francoskega državnega prvenstva, letos 
poleti pa mu je žena Saša po Marku 
povila še drugega sina Luka. Žal Jure ne 
bo igral za reprezentanco Slovenije na 
januarskem evropskem prvenstvu na 
Hrvaškem. V novembru so mu namreč v 
katalonski prestolnici operirali zunanji 
meniskus desnega kolena, tako da naj bi 
se na igrišča vrnil februarja 2018. 

Jure Dolenec, 
rokometaš

Tekaški trener Klemen Dolenc iz Vrbenj 
je za svoje predano prostovoljno delo 
prejel naziv naj prostovoljec 2016. V 
projektu Pet tekov za pet nasmehov ose-
be z motnjo v duševnem razvoju navdu-
šuje nad tekom, z njimi pa se udeležuje 
povsem običajnih tekaških prireditev, 
celo velikega Ljubljanskega maratona. V 
projekt je bilo prvo leto vključenih šest 
uporabnikov CUDV Matevža Langusa 
Radovljica, že kmalu pa je projekt prera-
sel gorenjske okvire in danes v njem 
sodelujejo osebe z motnjo v duševnem 
razvoju iz vse Slovenije, vsaj tristo jih je, 
ki tečejo in zato bolj zdravo živijo. Lani 
je Klemen s svojo tekaško skupino pri-
pravil tudi dobrodelni koncert na Bledu, 
na katerem so zbirali sredstva za plačilo 
startnin varovancev na Ljubljanskem 
maratonu. Nemalokrat za svoje varovan-
ce prispeva tudi iz svojega žepa. A kot 
pravi, je to malenkost v primerjavi s tem, 
koliko so varovanci vrnili njemu s svojo 
predanostjo, energijo, hvaležnostjo.
Vrbnjan je dolgoletni športnik, tekač, 
kolesar, duatlonec, opravil je tudi s tria-
tlonom ironman. Je trener pri Atletskem 
klubu Radovljica in vodi svojo tekaško 
skupino. Dela na domači kmetiji Dolenc, 
ki se ukvarja s prirejo krav, zadnjih nekaj 
let izdelujejo tudi odlične jogurte in dru-
ge mlečne izdelke. Je oče treh otrok in 
že dvakratni dedek, sicer pa človek z 
veliko začetnico. 

Klemen Dolenc, 
tekaški trener in naj prostovoljec

Peter Florjančič z Bleda je eden najbolj 
znanih slovenskih izumiteljev. Podpisan 
je pod približno štiristo patentov, od tega 
jih je 43 prišlo do faze proizvodnje. Naj-
bolj znane inovacije so tri: ročne polav-
tomatske statve, ki so bile leta 1943 nje-
gov prvi patent, steklenička za parfum z 
razpršilom in okvirček za diapozitive. 
Njegovo življenje je bilo filmsko. Živel 
je v Švici, Monaku, Avstriji, Nemčiji, 
Italiji, Franciji, nekaj časa tudi v New 
Yorku. Družil se je s kraljevimi glavami, 
igralci, umetniki, v življenju je zaslužil 
milijone, a jih tudi nekajkrat izgubil. Od 
leta 1998 spet živi v Sloveniji, do nedav-
nega na Bledu, kjer je bil marca 1919 
tudi rojen v hotelirski družini, njegov 
ded Jakob Peternelj je bil lastnik hotelov 
in blejski župan. Življenje svetovljanske-
ga, drznega in duhovitega moža je že 
pred leti v filmu upodobil Karpo Godi-
na, o njem so bile napisane knjige, več 
knjig je napisal tudi sam. V letu 2017 sta 
bila njegovo življenje in delo predstav-
ljena na pregledni razstavi z naslovom 
Ko ideja postane lastnina, ki so jo pripra-
vili v Tehniškem muzeju Slovenije v 
Bistri v sodelovanju z Uradom za inte-
lektualno lastnino. Florjančič, ki bo mar-
ca 1918 dopolnil 99 let, ima še vedno 
pisarno na Bledu, kjer dela in snuje nove 
inovacije, zadnje mesece pa živi v Domu 
dr. Janka Benedika v Radovljici.

Peter Florjančič, 
legendarni izumitelj
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Edvard Kavčič je v letu 2017 prejel naj-
višje priznanje Občine Žirovnica, naziv 
častni občan, in sicer za dolgoletno pre-
dano prostovoljno delo. Kot dolgoletni, 
zdaj pa častni predsednik Društva upo-
kojencev Žirovnica je v okviru društve-
nega socialnega programa uvedel vsako-
letno srečanje z občani, starejšimi od 
osemdeset let, bil je pobudnik novolet-
nih obiskov v domovih za starejše ter 
obiskov predstavnika društva in občine 
ob rojstnem dnevu starejših od 95 let. 
Leta 2004 se je priključil ideji za vzpo-
stavitev programa Starejši za starejše v 
okviru Zveze društev upokojencev Slo-
venije in žirovniško društvo med prvimi 
vključil v projekt. Postal je pokrajinski 
koordinator za Gorenjsko in to delo še 
danes vestno opravlja. Na Gorenjskem je 
uspel v projekt vključiti 26 društev upo-
kojencev s 379 prostovoljci, ki obiskuje-
jo starejše in jim pomagajo. Programu, 
ki so ga prepoznali kot izjemen primer 
dobre prakse na področju prostovoljstva, 
ki omogoča kakovostnejše življenje sta-
rejših, je Evropski parlament letos pode-
lil nagrado državljan Evrope za leto 
2017. Eden od zaslužnih soustvarjalcev 
programa je prav Edvard Kavčič, ki mu 
je v okviru državnih nagrad za prosto-
voljstvo priznanje za prostovoljstvo za 
leto 2016 podelil tudi predsednik repub-
like Borut Pahor. 

Edvard Kavčič, 
častni občan občine Žirovnica

Za atletom Luko Janežičem iz Vodic je 
izjemno uspešna sezona, v kateri je pos-
tavil nove mejnike slovenske atletike. 
Največji uspeh si je pritekel sredi julija 
na evropskem prvenstvu za člane do 23 
let na Poljskem. V finalu teka na štiristo 
metrov je prepričljivo osvojil zlato 
medaljo. S tem je izpolnil cilj, ki si ga je 
zadal pred prvenstvom. Pred dvema leto-
ma je bil na tem tekmovanju tretji. Letos 
mu je uspelo tudi to, da je bil stalni ude-
leženec na velikih mitingih IAAF World 
Challenge in diamantni ligi, na kateri je 
v Monaku prvič v življenju štiristo met-
rov pretekel v manj kot 45 sekundah 
(44,84). To je tudi nov slovenski rekord. 
Takšni časi mu prinašajo nastope med 
elito svetovne atletike. Kot je dejal, ni 
pričakoval, da bo mejo premaknil že 
letos. Dvaindvajsetletni atlet, ki je svojo 
športno pot začel v atletskem klubu v 
Medvodah, je zadnja leta član Kladivar-
ja Celje, njegov trener pa je Rok Preda-
nič. Vsako leto naredi korak naprej. 
Letos svojih pričakovanj ni izpolnil le na 
svetovnem članskem prvenstvu, kjer bi 
bila realna uvrstitev v polfinale, po pri-
javljenem času je bil zelo blizu celo fina-
la. Uspešen nastop mu je preprečila 
bolezen nekaj dni pred prvenstvom. 
Kljub temu sezono ocenjuje kot vrhun-
sko. Razglašen je bil tudi za slovenskega 
atleta leta 2017. V tem točkovanju je bil 
z naskokom najboljši.

Luka Janežič, 
atlet, evropski prvak do 23 let

V železnikarskem Domelu že vrsto let 
nagrajujejo splošno inovativnost zapos-
lenih, ki s številnimi predlogi izboljšav 
podjetju prinašajo lepe prihranke. Letos 
so zlato priznanje podelili Mirku Gaserju 
iz razvojnega oddelka, pa čeprav je lani 
registriral zgolj eno idejo. Nanašala se je 
na krmiljenje večjega števila motorjev z 
eno elektroniko, za kar je Domel vložil 
tudi patentno prijavo, ki kaže na svetov-
no novost v krmiljenju EC-motorjev. »Ta 
rešitev je pika na i vseh mojih dosedanjih 
predlogov in izdelkov,« je dejal Gaser. 
Priznanje so mu podelili tudi zaradi dru-
gih njegovih registracij na področju 
EC-pogonov v zadnjih letih. Nekaj nje-
govih idej so že realizirali, druge so še v 
fazi uvajanja v proizvodnjo. Gaser se je 
sicer kot izumitelj podpisal že pod enega 
najstarejših Domelovih patentov iz leta 
1989, na katerem temelji EC-program 
sesalnih enot, drugi na temo EC-pogo-
nov pa je bil registriran leta 2002 in je bil 
osnova za sedanji program visoko učin-
kovitih EC-pogonov. Gaser je prepričan, 
da takšnih izboljšav ne bi dosegel v 
nobenem drugem slovenskem podjetju. 
V Domelovem sistemu za registracijo 
predlogov izboljšav je sicer lani sodelo-
valo kar 251 ali skoraj četrtina zaposle-
nih, ki so podali 533 predlogov izbolj-
šav, s katerimi so podjetju prihranili 458 
tisoč evrov.

Mirko Gaser,
prejemnik Domelovega zlatega  
priznanja za inovacije
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Učiteljica Nataša Klinar na Bohinjski 
Beli poučuje že 24 let, pred 17 leti je pre-
vzela vodenje podružnice. Svoje delo 
opravlja na visoki profesionalni ravni in 
ga jemlje kot poslanstvo. Več let je pou-
čevala celo v trojni kombinaciji in s tem 
pridobila izkušnje, ki jih mnoge njene 
sodelavke nimajo. S svojim strokovnim 
delom in zgledom spodbuja kolege h 
kakovostnemu in ustvarjalnemu delu v 
okviru podružnice in matične Osnovne 
šole prof. dr. Josipa Plemlja Bled ter Vrt-
ca Bled, katerega enota je nastanjena v 
šolski stavbi. Njene sodelavke občuduje-
jo njeno odlično organizacijo in preda-
nost podružnici in učiteljskemu poklicu. 
Njeno vestno in uspešno delo, redno izo-
braževanje ter skrb za poklicno in oseb-
nostno rast se odražajo pri vsakodnev-
nem opravljanju učiteljskega poklica. 
Močno se zaveda tudi pomena, ki ga 
imajo takšne šole za kraj. Prizadeva si, 
da je njihova šola prepoznavna in dejav-
na ter zanimiva za starše, kraj in okolico. 
Učenci so močno vpeti v vse dogajanje v 
kraju. Dobro sodelujejo s krajevno sku-
pnostjo ter vsemi tamkajšnjimi društvi 
in organizacijami. Šolo letos obiskuje 38 
otrok od prvega do petega razreda. Pouk 
poteka v kombiniranih oddelkih, in sicer 
letos kombinirajo prvi in tretji ter četrti 
in peti razred, le drugi razred je organi-
ziran samostojno.

Nataša Klinar,
prejemnica priznanja Društva  
učiteljev podružničnih šol 

Upokojeni zdravnik Tone Košir iz Škofje 
Loke, ki je letos dopolnil osemdeset let, 
je spomladi postal dvojni častni član. 
Območno združenje Rdečega križa Ško-
fja Loka ga je imenovalo za svojega 
prvega častnega člana, saj je dolgoletni 
prostovoljec te humanitarne organizaci-
je, v preteklosti je tudi vodil območno 
združenje, veliko je raziskoval delovanje 
Rdečega križa na Škofjeloškem in leta 
2005 izdal knjigo Stoletnica prostovoljne 
dobrodelnosti na Loškem. Pri Rdečem 
križu sodeluje tudi z nasveti pri delu in s 
predavanji o zdravem načinu življenja. 
Za častnega člana pa je Toneta Koširja 
proglasilo tudi Muzejsko društvo Škofja 
Loka, ki je hkrati z njim z laskavim nazi-
vom imenovalo tudi upokojenega zoboz-
dravnika Andreja Ranta. Oba sta se pri-
družila 17 uglednim imenom, ki jih od 
leta 1966 imenujejo s častnim nazivom. 
Obzorja obeh članov iz zdravniških vrst 
sežejo daleč čez njuna poklica, menijo 
njuni društveni kolegi. Tone Košir se 
veliko ukvarja z raziskovanjem in pisan-
jem, zlasti z zgodovino zdravstva na šir-
šem loškem območju, z osebnostmi iz te 
stroke, z domoznanstvom. Napisal je več 
knjig, veliko objavlja tudi članke v Loš-
kih razgledih. Obe letos prejeti častni 
imenovanji sta lepo priznanje ob letoš-
njem Koširjevem življenjskem jubileju.

Tone Košir,
častni član Muzejskega društva in 
Območnega združenja Rdečega 
križa Škofja LokaGlasbenik, glasbeni pedagog in zboro-

vodja Primož Kerštanj je nedvomno 
eden najbolj zaslužnih za zmago Žen-
skega pevskega zbora Carmen manet na 
prvem tekmovanju za Evrovizijski zbor 
leta julija letos v Rigi v Latviji. Že več 
let kot učitelj klavirja in zborovodja 
deluje v Glasbenem centru Do re mi na 
Bledu. V svoji dolgoletni karieri zboro-
vodje je vodil številne zbore predvsem 
na Gorenjskem in v zamejstvu ter z mno-
gimi izmed njih nanizal tudi tekmovalne 
uspehe na različnih zborovskih tekmova-
njih doma in v tujini. Med drugim je več 
let vodil zbore, kot so Vox Carniola z 
Jesenic in APZ France Prešeren iz Kra-
nja, Dekliški pevski zbor Gimnazije 
Kranj, zagotovo eden izmed najuspeš-
nejših zborov, s katerim sodeluje vse od 
njegove ustanovitve leta 2011, pa je Žen-
ski pevski zbor Carmen manet. Z zbo-
rom je prejel številne referenčne nagrade 
na mednarodnih tekmovanjih, med dru-
gim v Guangdžuju na Kitajskem, v 
Montreuxu v Švici, v Rivi del Garda in 
Riminiju v Italiji, Petrinji in Tuhelju na 
Hrvaškem. Kerštanj je dvakrat tudi pre-
jel mednarodno priznanje za najboljšega 
zborovodjo. Odlikuje ga izjemen posluh 
za vokalno glasbo, predvsem pa energija 
in moč ter visoko profesionalni in hkrati 
prijateljski odnos do pevk in pevcev. Na 
področju zborovskega petja zagotovo še 
ni rekel zadnje.

Primož Kerštanj,
zborovodja
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Letalska policijska enota s sedežem na 
Brniku, ki jo trenutno vodi Robert Kralj, 
tudi letalec reševalec in inštruktor letal-
skega reševanja, je letos praznovala pet-
desetletnico delovanja in tako sodi tudi 
med starejše tovrstne enote v Evropi. 
Njeni začetki segajo v leto 1967, ko je 
takratna milica dobila v uporabo prvi 
helikopter. Šlo je za trosedežni helikop-
ter znamke Agusta Bell AB 47/J-2A, 
zaradi dokaj omejenih zmogljivosti tega 
helikopterja so bile njegove naloge spr-
va omejene predvsem na nadzor cestne-
ga prometa in patruljiranje, kljub temu 
pa je ta helikopter že leta 1968 prvič 
sodeloval pri reševanju v gorah. Štiride-
setčlanski kolektiv, v katerem je 21 pilo-
tov, poleg policijskih operativnih nalog 
še danes izvaja humanitarne naloge 
reševanja, prav tako medicinske prevo-
ze. Enota je v petdesetih letih naletela 
okoli 50.500 ur ter prepeljala več kot 
pettisoč obolelih in ponesrečenih oseb 
ter novorojenčkov, ponosno pove Kralj, 
ki pa z manjšim zadovoljstvom glede na 
floto, s katero razpolagajo. Najstarejši 
od šestih helikopterjev namreč šteje že 
častitljivih 37 let, najmlajši pa še vedno 
zavidljivih deset. Želja po novem heli-
kopterju se jim bo morda izpolnila 
kmalu, saj so v predlogu proračuna za 
leto 2019 vendarle namenjena sredstva 
tudi za nakup novega helikopterja za 
policijske dejavnosti.

Robert Kralj,
v. d. vodje Letalske policijske enote

Uroša Kralja, Blejca, ki živi v Radovlji-
ci, je lani prvič zaznamovala številka 
tisoč. Odločil se je preteči tisoč krogov 
okrog Blejskega jezera, pretekel jih je še 
več, sestavil je sestavljanko z motivom 
Blejskega jezera s tisoč koščki in zbral 
tisoč evrov za projekt Botrstvo. Projekta 
se je lotil precej spontano in bolj kot ne 
slučajno. Začel je prakticirati tek v zgo-
dnjih jutranjih urah, že pred službo. V 
mislih je začel malo računati, koliko 
krogov na teden bi bilo treba povprečno 
narediti, da bi jih v enem letu naredil na 
primer tisoč. Leta 2008 jih je naredil 
855, takrat brez kakršnegakoli vnaprej 
določenega cilja, in nato sedem let živel 
v prepričanju, da več se pa ne da. Potem 
je v trgovini naletel na sestavljanko z 
motivom Blejskega jezera s tisoč koščki 
in odločitev je bila na dlani: za vsak krog 
bo dodal en košček – in ni vrag, da ses-
tavljanke ne sestavi v enem letu. Pri 
tisočem krogu so se mu pridružili drugi 
tekači, tudi kolegi iz društva Vitezi dob-
rega teka. S svojim projektom je priteg-
nil veliko ljudi, ki so tako kot on v tem 
prepoznali nekaj več in prispevali za to, 
da so trem fantom, vključenim v projekt 
Botrstvo, zagotovili botrstvo za celo leto 
2017. In Uroš Kralj teče še naprej. Tisoč 
krogov je že pretekel tudi letos in prav 
tako zbira denar za projekt Botrstvo.

Uroš Kralj, 
tekač, ki je pretekel tisoč in več 
krogov okrog Blejskega jezera

Pisateljica in filozofinja Mojca Kumer-
dej je nagrado Prešernovega sklada pre-
jela za svoj drugi roman Kronosova 
žetev. Romaneskni prvenec Krst pod Tri-
glavom je napisala že leta 2001, kasneje 
je objavila še dve zbirki kratkih zgodb 
Fragma (2003) in Temna snov (2011). 
Roman Kronosova žetev je lani kmalu 
po izidu v kritiških krogih prejel številne 
pohvale in je po nekaj mesecih doživel 
tudi prvi ponatis. Avtorica nas v zgodbi 
popelje v čas ob prelomu iz 16. v 17. sto-
letje, v dobo turških vpadov, kuge, vre-
nja množic – in ob hkratnih pripravah na 
protireformacijo v čas, ko so se zažigale 
knjige in so bili tisti, ki niso pokleknili, 
izgnani. Kumerdejeva opisuje središčni 
verski in za tisti čas tudi politični kon-
flikt med protestantskimi deželnimi sta-
novi in katoliško usmerjeno habsburško 
monarhijo na območju notranjeavstrij-
skih dežel. Letošnje leto je njeno leto. Po 
nagradi Prešernovega sklada je aprila z 
romanom osvojila nagrado kritiško sito, 
junija se je s Kronosovo žetvijo uvrstila 
še med pet nominirancev za kresnika, v 
delu so oziroma obetajo pa se tudi pre-
vodi v angleščino, nemščino, hrvaščino 
in srbščino. Sama pa je ob priložnosti 
povedala, da je prostor, v katerem piše, 
svetel in ponuja lep razgled. Živi in 
ustvarja namreč na Bledu.

Mojca Kumerdej,
prejemnica nagrade Prešernovega 
sklada
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Eva Macun je letošnja prejemnica najvi-
šjega kranjskogorskega priznanja zlati 
grb Občine Kranjska Gora. Po poklicu je 
ginekologinja, predstojnica ginekološ-
ko-porodniškega oddelka Splošne bolni-
šnice Jesenice, sicer pa požrtvovalna 
gorska reševalka letalka. Izhaja iz Kranj-
ske Gore, danes pa z družino, možem in 
dvema najstnikoma, živi v Ratečah. 
Na ginekološko-porodniškem oddelku v 
jeseniški bolnišnici so v zadnjih letih 
tudi pod njenim vodstvom v ospredje 
začeli postavljati žensko, njene želje in 
potrebe, prav tako porodnica sodeluje pri 
odločitvah glede poroda. Hkrati so v 
celoti prenovili porodni oddelek, tako da 
imajo porodnice vso potrebno zasebnost, 
zadnji novosti sta apartma za bodoče 
očete in babiška ambulanta, s čimer sle-
dijo najsodobnejšim smernicam. 
Pri koliko porodih je sodelovala doslej, 
Macunova ne beleži, zagotovo jih je bilo 
nekaj tisoč. Kot pravi, je porodniški 
poklic lep, hkrati pa eden najtežjih v 
medicini. Eva Macun pa je že vse od leta 
2002 tudi gorska reševalka, dela v heli-
kopterski enoti na Brniku kot zdravnica 
letalka. Zlasti v sezoni, to je julija in 
avgusta, je to ob zahtevni službi kar veli-
ka obremenitev, v sezoni opravi od pet 
do sedem akcij reševanja. Tudi partner 
Marko, sicer policist, je letalec reševa-
lec, hkrati pa aktiven gorski reševalec in 
načelnik GRS Rateče.

Eva Macun, 
zdravnica in gorska reševalka

Matjaž Mastnak je po izobrazbi gozdar-
ski inženir, doma v Medvodah, ki je vrt-
nicam poklicno zapisan že vsaj petnajst 
let. V Arboretumu je zaposlen že vse od 
leta 1991 in je najbolj zaslužen, da je 
Arboretum spomladi gostil Regionalni 
kongres Svetovne zveze društev ljubitel-
jev vrtnic, ki je bilo prvo tako srečanje 
za vzhodno in srednjo Evropo. Prav tako 
mu lahko pripišemo večino zaslug, da 
ima ta park zavidljivo zbirko vrtnic. V 
rozariju, ki so ga temeljito prenovili lan-
sko leto, raste in cveti namreč kar 910 
različnih sort; zasnova posaditve je nje-
govo delo. Matjaž Mastnak zato dobro 
pozna prav vsako od njih pa tudi zgodo-
vino, gospodarske koristi in različne 
zgodbe, ki spremljajo vrtnice; lahko bi 
mu rekli kar »vrtničarska enciklopedi-
ja«. Rad poudarja, da so vrtnice pomem-
ben del kulturne in narodne zgodovine. 
Je tudi avtor več knjig o vrtnicah, redno 
vodi tudi različna izobraževanja o vzgoji 
teh rastlin.

Matjaž Mastnak,
največji poznavalec in vzgojitelj 
vrtnic, sodelavec Arboretuma  
Volčji PotokAndraž Logar je direktor in soustanovi-

telj kranjskega podjetja 3fs, ki ga je čas-
nik Dnevnik letos prepoznal za gorenj-
sko gazelo, torej najboljše hitro rastoče 
podjetje na Gorenjskem. Podjetje 3fs, 
leta 2005 so ga ustanovili štirje študenti, 
je nišno svetovalno podjetje, katerega 
glavna dejavnost je tehnično svetovanje 
podjetjem na najvišji ravni, kot je na pri-
mer preveritev obstoječih tehničnih in 
poslovno-tehničnih rešitev ter njihova 
izvedba. Kar 99 odstotkov prometa 
ustvarijo v tujini, njihovi naročniki pa so 
predvsem mednarodne korporacije, med 
katerimi je največja Skupina Ericsson. 
Doslej so razvili že štiri produkte, ki so 
prerasli v samostojna (spin-off) podjetja: 
Toshl, Toonia, Tricketribe in Lake. Pod-
jetje s približno petdesetimi zaposlenimi 
je samo v letu 2016 prihodke povečalo za 
štirideset odstotkov na 2,43 milijonov 
evrov, indeks rasti prodaje med letoma 
2011 in 2016 pa je znašal 464. Logar 
poudarja, da taka rast na daljši rok v sve-
tovalnem IT-poslu ni vzdržna in so zato 
že letos zavestno umirili motorje in se 
posvetili razmisleku, kaj naj prinese leto 
2018, s čimer je povezano tudi investira-
nje v razvoj podjetja. »Poskušamo biti 
eni najboljših na svetu, kar se širjenja 
tiče, razumevanja trendov in reakcije na 
podlagi trendov,« je pojasnil.

Andraž Logar,
direktor podjetja 3fs
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Filozof, publicist, urednik in muzejski 
delavec ter dolgoletni sodelavec Gorenj-
skega glasa Miha Naglič se je letos pri-
družil elitni družbi častnih občanov 
Žirov. Naziv častni občan so mu podelili 
ob štiridesetletnici njegovega vsestran-
skega kulturnega delovanja na področju 
Žirov pa tudi zunaj njih, kar je postavilo 
Žiri na slovenski kulturni zemljevid in 
omogočilo, da bo pomemben del žirov-
ske preteklosti za vedno ostal ohranjen. 
Je ustanovitelj in urednik domoznanske-
ga zbornika Žirovski občasnik, okrog 
katerega je zbral ekipo stalnih sodelav-
cev. V 37 letih je izšlo 46 številk Žirov-
skega občasnika, v okviru katerega so 
izdali tudi 22 knjig. Kot predsednik 
Muzejskega društva Žiri je 22 let vodil 
ekipo, ki je v zadnjih desetih letih na 
novo postavila zbirko in štiri stalne raz-
stave v Muzeju Žiri, ki predstavljajo 
jedro Kulturnega središča Stare Žiri. 
Zavzema držo javnega intelektualca, ki 
ni le kritični opazovalec s primerne dis-
tance, ampak v javno dogajanje v svo-
jem okolju tudi dejavno posega, kadar je 
treba. Nazadnje sta s sociologom Zdrav-
kom Mlinarjem sestavila peticijo Naj 
živi Alpina, s katero sta se zavzela za 
nadaljnji obstoj tovarne v Žireh. Med 
drugim jo je podpisalo štirideset ugled-
nih žirovskih osebnosti.

Miha Naglič,
častni občan občine Žiri

Priznani slovenski violončelist Miloš 
Mlejnik je februarja letos dopolnil 
sedemdeset let. Eno najlepših rojstnod-
nevnih daril so mu pripravili njegovi 
učenci z vrhunskim violončelističnim 
koncertom v Sokolskem domu, na kate-
rem je pred polno dvorano in navdušeni-
mi aplavzi someščanov nastopil tudi 
sam. Škofjeločani so izjemnega glasbe-
nika in profesorja počastili še enkrat – 
ob občinskem prazniku s podelitvijo naj-
višjega občinskega priznanja, naslova 
častnega občana. Miloš Mlejnik je na 
Akademiji za glasbo v Ljubljani diplo-
miral leta 1970, v nadaljevanju končal 
tudi podiplomski študij in leta 1979 pos-
tal profesor na Akademiji za glasbo v 
Ljubljani. V letih od 1977 do 1990 je kot 
vodja sekcije violončelov in solist delo-
val v orkestru Slovenske filharmonije. 
Igral je v različnih komornih zasedbah, 
še vedno deluje v Godalnem kvartetu 
Tartini in klavirskem triu Arcadia. Kon-
certiral je domala v vseh državah Evro-
pe, večkrat tudi v ZDA. Leta 1984 je 
prvič prejel nagrado Prešernovega skla-
da, ponovno še leta 2001 kot član Godal-
nega kvarteta Tartini. Kot pedagog je 
vzgojil vrsto odličnih violončelistov, od 
katerih mnogi igrajo v najboljših svetov-
nih orkestrih. Je eden vodilnih sloven-
skih glasbenih umetnikov, violončelist 
izbrušene tehnike, polnega, plemenitega 
tona in elementarne muzikalnosti.

Miloš Mlejnik,
violončelist

Petra Mlinar je več kot dvajset let svoje-
ga življenja posvetila kulturi, svoji veliki 
ljubezni. Že kot študentka je v Kranjski 
Gori organizirala kulturne dogodke, pro-
slave in okoli sebe zbirala podobno mis-
leče in čuteče mlade. Leta 1995 je bila 
izvoljena za predsednico Kulturno-pro-
svetnega društva Josip Lavtižar Kranjska 
Gora, to pa je bilo za oživitev kulturnega 
življenja v Kranjski Gori ključnega 
pomena. Igra v Ta bol teatru, nastopila je 
v številnih predstavah, poleg je bila tudi 
pri uvedbi Lavtižarjevih dni in gledališ-
kega abonmaja amaterskih gledališč. 
Leta 1997 so v Kranjski Gori tako na 
oder postavili prvo komedijo Poročil se 
bom s svojo ženo – in tam je odigrala 
prvo vlogo. Sledile so vsakoletne premi-
ere, leta 2000 celo dve, v številnih je 
sodelovala tudi kot igralka. Po nekajlet-
nem premoru se je lani odlično odrezala 
v predstavi Trikrat da. Na Linhartovem 
srečanju amaterskih gledaliških skupin 
je za svoje delo prejela državno kulturno 
priznanje Linhartova listina.

Petra Mlinar,
predsednica KPD Josip Lavtižar 
Kranjska Gora
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Avgusta je v 85. letu starosti umrl slikar 
Franc Petrič iz Pšenične Police pri Cer-
kljah. Petrič je v zgodnji mladosti zaradi 
hudega prehlada oglušel ter nato veliko 
večino svojega življenja posvetil likovne-
mu ustvarjanju. Bil je samouk in velik 
delavec. Kot odličen mojster nabožnega 
slikarstva in kmečkih podob je precej 
delal po naročilu. Njegova dela krasijo 
domove ne zgolj na Gorenjskem in v Slo-
veniji, temveč tudi v tujini. Naročila za 
slike so namreč prihajala domala z vseh 
koncev sveta, tudi Avstralije in Severne 
ter Južne Amerike. Poleg številnih platen 
pa je v šestdesetih letih ustvarjanja nasli-
kal več kot trideset cerkvenih bander ter 
obnovil še desetine kapelic in cerkva. 
Izmojstril se je bil namreč tudi kot dober 
freskar, ki je različne načine te zahtevne 
slikarske tehnike preizkušal na posebej 
za to pripravljeni steni na domači fasadi. 
Vse življenje je namreč raziskoval barve 
in preizkušal različna razmerja materia-
lov ter na ta način razvil svoje tehnike. 
Kot pravi njegov sin Franc Petrich, ga 
priznanja in nagrade niso nikoli zanimali, 
tudi razstavljal za časa svojega življenja 
ni nikoli. Njegova velika želja v zadnjih 
letih življenja pa je bila, da bi njegova 
dela razstavili. V ta namen njegov sin 
Franc že pripravlja eno izmed sob v 
domači hiši, ki bo kmalu zaživela kot 
galerija v spomin na tega slikarskega 
mojstra iz sveta tišine.

Franc Petrič (1933–2017), 
slikar iz Pšenične Police

Na osmem Svetovnem festivalu avtizma 
septembra v kanadskem Vancouvru so v 
Glasbenem centru Do re mi z Bleda pre-
jeli tri nagrade. Skupina Čudoviti um s 
predstavo Fantom iz opere je prejela tre-
tjo nagrado, Glasbeni center Do re mi je 
za vključevanje otrok z avtizmom prejel 
drugo nagrado, ustanoviteljica omenje-
nega centra glasbena pedagoginja Nuša 
Piber pa je za svoje večletno delo na 
področju glasbenega izobraževanja otrok 
z avtizmom prejela prvo nagrado. Pibro-
vi, ki na Bledu že dolga leta vodi svojo 
glasbeno šolo z javno veljavnim progra-
mom po pedagoških načelih Edgarja 
Willemsa, so otroci z drugačnim pogle-
dom na svet izziv in obogatitev. O tem, 
da je pred enajstimi leti v pouk klavirja 
vključila prvega učenca z motnjo avtisti-
čnega spektra, je povedala: »Preprosto 
zgodilo se je. Običajno ne načrtujem 
življenja, ampak ga sprejmem, takega, 
kot je.« Delo z otroki z avtizmom jo je 
začelo vedno bolj zanimati, zato se je v 
tem skušala čim bolj izobraziti. Hkrati 
so v glasbeni center prišli novi učenci z 
avtizmom, zato se je odločila, da dodat-
no izobrazbo na tem področju poišče 
tudi v tujini pri Adamu Ockelfordu, pro-
fesorju na University of Roehampton v 
Londonu. Uspeh v Kanadi je priznanje 
za dolgoletno načrtno delo Nuše Piber in 
sodelavcev, ki tako odpirajo novo pogla-
vje glasbenega izobraževanja pri nas. 

Nuša Piber,
vodja Glasbenega centra Do re mi

Kranjčan Davorin Preisinger je častni 
član in nekdanji predsednik Društva pri-
jateljev mineralov in fosilov Slovenije 
Tržič (DPMFS), ki letos praznuje štiride-
setletnico. Ob jubileju je bil soavtor stro-
kovne razstave Naših 40 let, za svoje 
delovanje v društvu je prejel priznanje 
tržiškega župana. Že 45 let sodeluje pri 
organizaciji razstave Mineralov, fosilov 
in okolja v Tržiču. Sodeloval je na več 
kot šestdesetih razstavah fosilov in mine-
ralov po Sloveniji, slovenske minerale in 
fosile pa predstavil tudi na razstavi v 
mestu Sainte-Marie-aux-Mines v Franci-
ji. Svoje primerke ima razstavljene v 
rovih pod Kranjem pa na Blejskem gradu 
... S članki sodeluje v novicah DPMFS, 
ki zadnjih šest let izhajajo pod imenom 
Konkrecija. Je soavtor knjige Mineralno 
bogastvo Slovenije, ki jo je izdal Prirodo-
slovni muzej Slovenije. Preisinger je 
častni član Društva za raziskovanje jam 
Kranj, večletni gospodar in predsednik, 
več kot polovico gradiva je prispeval za 
knjigo Kranjski jamarji, 60 let. Občasno 
se z mlajšimi člani še spusti v kako manj-
šo jamo na Jelovici. Štiri leta je bil pred-
sednik Jamarske zveze Slovenije, podel-
jen mu je bil častni znak Gorske reševal-
ne službe Slovenije za 25-letno delo. Je 
tudi svetovni popotnik (z nahrbtnikom), 
bil je krvodajalec in še vedno je aktivni 
prostovoljec pri čistilnih akcijah.

Davorin Preisinger, 
zbiralec mineralov in fosilov, 
jamar, gorski reševalec
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Janez Pšenica je v letu 2017 postal častni 
občan občine Jesenice. Bil je dolgoletni 
predsednik Hortikulturnega društva 
Jesenice in pol stoletja delal na projektu 
ozelenitve Jesenic. Izhaja iz stare jeseni-
ške družine, na Jesenicah je tudi obisko-
val osnovno in srednjo šolo, zatem pa je 
dokončal agronomsko fakulteto v Ljub-
ljani. Najprej je delal kot občinski inšpe-
ktor, nato pa je prevzel mesto zveznega 
obmejnega fitosanitarnega inšpektorja. 
Kmalu se je vključil v delo hortikulturne 
sekcije. Postal je eden bolj zagnanih čla-
nov, društvo pa je kasneje tudi kar četrt 
stoletja vodil. Pripravil je načrt ozeleni-
tve in Jesenice, ki so takrat veljale za 
mesto rdečega prahu, so kmalu začele 
dobivati bolj zeleno podobo. Na Jeseni-
cah tako danes raste toliko različnih vrst 
dreves kot v nobenem drugem gorenj-
skem kraju. Janez Pšenica pa je tudi 
avtor, idejni vodja in realizator Spomin-
skega parka na Plavžu, v katerem danes 
raste več kot dvesto vrst okrasnega dre-
vja in grmovnic. Še do nedavnega je bil 
aktiven v komisiji za nadzor javnih zele-
nih površin, še do svojega 85. leta je 
pomagal z nasveti, strokovnim znanjem 
in dolgoletnimi izkušnjami. Pri osemde-
setih letih se je začel ukvarjati tudi s 
fotografijo in v številnih albumih hrani 
čudovite fotografije jeseniških dreves v 
vseh letnih časih.

Janez Pšenica,
častni občan občine Jesenice

Dr. Mariana Karla Rebernik, direktorica 
družbe Atotech, d. d., Podnart, je preje-
mnica letošnjega priznanja Gospodarske 
zbornice Slovenije za izjemne gospodar-
ske in podjetniške dosežke. Priznanje 
imenujejo kar gospodarski oskarji, 
Rebernikova pa je bila edina nagrajena 
ženska v elitni druščini najboljših slo-
venskih gospodarstvenikov in podjetni-
kov. Od leta 1994 vodi podjetje s 67 
zaposlenimi, ki je lani ustvarilo 31,4 
milijona evrov prihodkov in pozitivni 
poslovni izid v višini 1,4 milijona evrov. 
Dodana vrednost na zaposlenega je zna-
šala 61.300 evrov. A kot poudarja direk-
torica, uspeh niso samo številke, pomem-
ben je tudi odnos do zaposlenih, lokalne 
skupnosti in varstva okolja. Tako podje-
tje že vrsto let podpira lokalna društva, 
pomaga pri dobrodelnih akcijah, sodelo-
valo je celo pri gradnji vodovoda v kraju. 
»Moje načelo je, da dobiš lépo, če lépo 
tudi daš,« pravi uspešna direktorica, ki 
za največji uspeh šteje to, da je okrog 
sebe oblikovala najboljši tim sodelavcev, 
ki čutijo enako pripadnost podjetju kot 
ona. Podjetje ima sprejet tudi kodeks o 
poslovni etiki.
Nagrajenka je aktivna tudi kot občinska 
svetnica v Radovljici ter kot predavatelji-
ca na Višji šoli BC Naklo.

Dr. Mariana Karla 
Rebernik, 
direktorica Atotech Slovenija

Justina Rozman praznuje 21. novembra. 
Rojena je bila v Dolenjem Logatcu v 
veliki družini kot drugorojenka. Odlič-
njakinjo Justino so po osnovni šoli posla-
li v elitno gospodinjsko šolo Felicite 
Kalinšek v Ljubljano, nekaj časa je slu-
žbovala v Vojvodini pri advokatski dru-
žini kot gospodinja. Starša sta se ukvar-
jala z gostinstvom, razmere so tako hote-
le, da so se leto pred drugo svetovno 
vojno preselili v Kranj. Lani ji je za sto 
let župan izročil častno listino Mestne 
občine Kranj. »Veste, je kar treba delati, 
da človek ne zastara. Sicer pravijo, da 
mora pri stotih že biti kaj narobe, ampak 
pri meni razen tega, da mi je malce ope-
šal vid, nič ne gre narobe. Veliko je odvi-
sno od tega, kako sam hočeš, da se poču-
tiš,« je prepričana zdaj že stoenoletnica 
Justina. Družina ji pomeni največ. Ima 
hčerko Miro, vnukinji Ano in Evo ter 
pravnuka Vana in Aneja. Tisti, ki so ji 
blizu, tudi njene mlajše sestre Elči, Duši-
ca in Ivica, povedo, da je svetovna prva-
kinja v vsem – v skrbi za družino, aktiv-
nosti, bistrosti, kuhanju, ročnih delih, 
kegljanju. Justina je bila članica jugoslo-
vanske državne kegljaške reprezentance, 
državna prvakinja (v Varaždinu je posta-
vila državni rekord – 913 kegljev), bila je 
tudi državna prvakinja v parih. Zadnji 
kegelj je vrgla, ko je bila stara 98 let.

Justina Rozman,
stoenoletnica, nekdanja  
reprezentantka v kegljanju
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Dr. Milan Sagadin, arheolog in umetno-
stni zgodovinar, dolgoletni konservator 
arheolog na kranjski enoti Zavoda za 
varstvo kulturne dediščine, je štiri deset-
letja posvetil odkrivanju, raziskovanju in 
predstavljanju arheološke dediščine 
Gorenjske. Slovensko konservatorsko 
društvo mu je letos podelilo najvišje sta-
novsko priznanje, Steletovo nagrado za 
življenjsko delo in vrhunske konserva-
torske dosežke ter pomemben prispevek 
k ohranjanju in predstavljanju kulturne 
dediščine v Sloveniji. Sodeloval je pri 
številnih arheoloških terenskih raziska-
vah in izkopavanjih na področju Gorenj-
ske in Kranja. Z upornostjo, nenehnim 
strokovnim prepričevanjem in zgledom 
je postal vodilni arheolog Gorenjske. Od 
vseh arheoloških najdišč, na katerih je 
delal, mu je k srcu najbolj prirasla Ajdna 
nad Potoki, druga rdeča nit njegovega 
delovanja pa so arheološke raziskave 
Kranja. Je eden največjih poznavalcev 
kranjske zgodovine »od neolita pa do 
Tita«, kot se v zanj značilnem duhovi-
tem tonu rad pošali. »Kamorkoli grem, 
neprestano opazujem konfiguracijo tere-
na, če je kje kakšna gomila, vzpetina, 
naselbinska terasa, obrambni jarek. 
Včasih, ko kaj zaslutiš ali najdeš, te 
odnese ...« je povedal v pogovoru in s 
tem pokazal, da se kljub upokojitvi leto-
šnjo jesen njegovo štiridesetletno pos-
lanstvo nadaljuje.

Dr. Milan Sagadin,
prejemnik Steletove nagrade

Rok Rozman z Lancovega, nekdanji 
olimpijski veslač, ekstremni kajakaš, 
biolog in vodja projekta Balkan Rivers 
Tour, največje akcije ohranjanja rek v 
Evropi, je za svoj naravovarstveni pro-
jekt prejel nagrado zlato veslo, najvišje 
priznanje na področju kajakaštva. Preje-
mniki nagrad so olimpijski in svetovni 
prvaki v tekmovalnem kajakaštvu, 
rekorderji v ekstremnem kajaku in naj-
bolj zaslužni na področju delovanja oza-
veščanja javnosti v povezavi z veslaškim 
športom. Prav na tem področju je bil kot 
prvi Slovenec nagrajen Rok Rozman. V 
projektu je združil ljudi iz 18 držav, ki so 
39 dni veslali na 23 rekah od Save v Slo-
veniji do Vjose v Albaniji. Javnost je 
želel prepričati, da hidroenergija ni zele-
na ter da Slovenija in Balkan ne potrebu-
jeta novih jezov, temveč zavedanje, da 
imamo z rekami bogastvo, ki ga ne pre-
more noben drug del Evrope. Divje reke 
so vir navdiha, povezovanja in možnost 
za sonaravni turizem, poudarja Rok Roz-
man. Veliko boljša izbira od betoniranja.

Rok Rozman, 
prejemnik zlatega vesla

Peter John Stevens sodi med najboljše 
slovenske plavalce zadnjega obdobja, ki 
že posega tudi med najboljše na svetu. 
Konec preteklega leta je plavalec kranj-
skega Triglava, ki trenira in študira v 
Združenih državah Amerike, na svetov-
nem prvenstvu v kratkih bazenih v Win-
dsorju v Kanadi dosegel izjemen uspeh. 
V disciplini petdeset metrov prsno je z 
osebnim rekordom 25,85, ki je tudi slo-
venski rekord, za las pa je zaostal za 
evropskim, postal svetovni podprvak. V 
finalu je bil od njega boljši le svetovni 
rekorder Južnoafričan Cameron van der 
Burgh s časom 25,64. Na tekmovanju je 
bil Stevens zelo motiviran, a hkrati ner-
vozen, vse do uvrstitve v finale, ki pa je 
bil nato zanj velik užitek. Vedel je, da 
lahko preseneti. Svetovna konkurenca ga 
še ni poznala, morda malce le zaradi 
skoka, starta na evropskem prvenstvu 
istega leta, kjer je plavalec iz Pirnič na 
petdeset metrov prsno prav tako osvojil 
drugo mesto. Drugi je bil tudi na prven-
stvu NCAA. Leto 2016 je bilo zanj leto 
drugih mest, v prihodnje pa si želi posta-
ti najboljši na svetu. Je eden tistih, ki jim 
je odhod čez lužo prinesel napredek. Kot 
pravi, mu je Amerika dala vizijo, moti-
vacijo. Še vedno pa je tesno povezan tudi 
s kranjskim klubom in trenerjem Luko 
Berdajsem, ki pravi, da ga napredek pri 
Stevensu ne preseneča. Njuno sodelova-
nje traja že več kot deset let. 

Peter John Stevens, 
plavalec, svetovni podprvak
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Z alpinizmom se je danes šestdesetletni 
Kranjčan Andrej Štremfelj začel ukvar-
jati leta 1972, v zgodovino slovenskega 
alpinizma pa se je z zlatimi črkami zapi-
sal že pet let kasneje z zgodovinskim 
vzponom na vrh Mount Everesta po 
zahodnem grebenu, ko sta z Nejcem 
Zaplotnikom na vrhu sveta stala kot prva 
Slovenca. Enajst let pozneje je znova 
pisal zgodovino na najvišjem vrhu sveta, 
ko sta se nanj povzpela z ženo Marijo in 
tako postala prvi zakonski par, ki je 
osvojil vrh. Pol leta za tem je sledil tudi 
njegov največji uspeh, ko sta skupaj z 
Markom Prezljem preplezala novo smer 
na Južni vrh Kančendzenge, za kar sta 
prejela zlati cepin. Med alpinisti je sila 
cenjen, saj vzdržuje svežino in zrelost 
hkrati, priljubljen je tudi kot športni 
pedagog. »Če me kdo vpraša, ali mi je 
lepše ob prejemu priznanja ali ko pridem 
na neki vrh, ni dvoma, da mi je na vrhu 
lepše. Slava je vendar najbolj pokvarlji-
vo blago, kar ga lahko dobiš, ob prejemu 
priznanja stroke pa se seveda počutiš 
drugače. Od poškodb imam težave z 
obrabljenimi sklepi, zato zdaj bolj izbi-
ram in se ne zapodim v vsako stvar, a še 
vedno neznansko rad plezam,« je pove-
dal ob prejemu priznanja za življenjsko 
delo, ki ga je prejel za svojo izjemno, 
štirideset let trajajočo alpinistično pot.

Andrej Štremfelj,
prejemnik priznanja Planinske  
zveze Slovenije za življenjsko delo 
v alpinizmuErazem Stonič je v začetku leta požel 

precejšnjo pozornost javnosti, ko je z 
modelom rastlinske čistilne naprave s 
solarnim dezinfektorjem na konferenci v 
Pekingu uspešno konkuriral uveljavlje-
nim inovatorjem z vsega sveta ter prejel 
deklaracijo podpore s podpisniki pred-
stavnikov sedmih držav. Mladenič iz 
Lokarij pri Vodicah je takrat še kot dijak 
četrtega letnika viške gimnazije po lastni 
zasnovi izdelal čistilno napravo, ki zgolj 
s sončno energijo vodo očisti do ponovne 
pitnosti. Naprava namreč izloči vidni 
spekter, prepusti pa ultravijoličnega in 
infrardečega. Prvi poškoduje mikroorga-
nizme, drugi pa vodo segreje in s tem 
povzroči, da organizem umre. »Ne zave-
damo se dovolj pomembnosti vode za 
svoj obstoj. Zanimivo je, v kakšne raz-
sežnosti segajo nekatera področja znano-
sti, po drugi strani pa tako ključna veda, 
kot je ekologija, v veliki meri ostaja še 
neraziskana. To je tisto, kar me je najbolj 
gnalo,« je v pogovoru za Gorenjski glas 
povedal Erazem Stonič, ki projekt razvija 
že tri leta in so ga pri njegovem delu 
poleg gimnazijskih profesorjev podprla 
tudi nekatera podjetja. »Veliko je podro-
čij, ki bodo enkrat trčile ob problem, ne 
zgolj etičnosti, temveč različnih intere-
sov, voda pa je tista, brez katere ni življe-
nja, voda je zlato,« se pomembnosti vode 
zaveda Stonič, danes že študent prvega 
letnika na Biotehniški fakulteti.

Erazem Stonič, 
mladi inovator

Nagrado za življenjsko delo na področju 
šolstva je ob letošnjem svetovnem dnevu 
učiteljev prejel dr. Janko Strel, ki ima 
korenine na Breznici pri Žireh. Dr. Janko 
Strel je v več kot štiridesetih letih dela na 
Fakulteti za šport Univerze v Ljubljani s 
svojim raziskovalnim, pedagoškim in 
strokovnim delovanjem pomembno pri-
speval k razvoju predmetnega področja 
didaktike športne vzgoje in gibalnega 
razvoja otrok in mladine. Kot njegovo 
najpomembnejše delo so v obrazložitvi 
nagrade navedli vzpostavitev sistema 
športnovzgojnega kartona, na kar je tudi 
sam najbolj ponosen. V okviru tega sis-
tema se vsako leto sistematično zbirajo 
in analizirajo podatki o telesnem in 
gibalnem razvoju celotne šolajoče se 
populacije. Podatki študije so vključeni 
v najpomembnejše svetovne baze, na 
primer v bazo Svetovne zdravstvene 
organizacije. Od leta 1970 sodeluje ozi-
roma vodi tudi presečno študijo ARTOS 
o razvojnih gibanjih telesnega in gibal-
nega razvoja otrok in mladine ter njiho-
vih življenjskih slogih. Pomembno je 
prispeval k položaju športne vzgoje v 
šolskem sistemu s povečanjem števila ur 
športa, izboljšanjem standardov in nor-
mativov ter učnega okolja pa tudi z izbo-
ljšanjem sistema strokovnega izpopol-
njevanja učiteljev.

Dr. Janko Strel,
prejemnik nagrade za življenjsko 
delo na področju visokega šolstva
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Kranjskogorčanka Neža Žerjav, maturantka Gimnazije Jesenice, je 
dosegla vseh 34 točk na maturi. Pri predmetu slovenščina je dose-
gla sploh najboljši rezultat v Sloveniji, in sicer 97 odstotkov vseh 
možnih točk. Pri kemiji je dosegla 99 odstotkov možnih točk, pri 
fiziki pa 95 odstotkov. Odličnjakinja je bila vsa štiri leta gimnazij-
skega šolanja, odločila pa se je za študij biokemije v Ljubljani.

Neža Žerjav, diamantna maturantka

Kamničan Tadej Medved je maturiral na Gimnaziji in srednji 
šoli Rudolfa Maistra Kamnik. Odličnjak je bil vsa štiri leta gim-
nazije, vpisal pa se je na študij biokemije, saj si želi delati v 
farmacevtski industriji. Poleg naravoslovja mu ležijo tudi tuji 
jeziki, rad ima šport, pred leti je trenira plavanje, zanima pa ga 
tudi grafična obdelava video posnetkov.

Tadej Medved, diamantni maturant

Andrej Šubic po rodu iz Hotovlje je v 
poklicu splošni zdravnik, zasebno 
prakso pa opravlja v Škofji Loki, kjer 
tudi živi z družino. Po duši je velik 
ljubitelj kulture in umetnosti, od mla-
dih let je zavezan ljubiteljskemu gle-
dališču, sprva v Poljanah, kasneje pa 
tudi na drugih gledaliških odrih. V 
središču njegovega kulturniškega 
zanimanja je že dolgo lik in delo pol-
janskega rojaka pisatelja Ivana Tav-
čarja. Ob letošnji stoletnici izida nje-
gove med Slovenci najbolj znane 
povesti Cvetje v jeseni je uredil njeno 
knjižno izdajo v poljanskem narečju. 
Ta je pravzaprav zadnji del knjižne 
trilogije, v vseh treh primerih gre za 
gledališko dramatizacijo Tavčarjevih 
besedil, ki se je začela pred sedmimi 
leti s poljansko izvedbo novele Šarev-
čeva sliva in se leta 2013 nadaljevala 
z ljudsko igro v poljanskem narečju 
Raubarski cesar, ki je nastala po dia-
logih iz petih Tavčarjevih novel 
Holekova Nežika, Kuzovci, Kako se 
mi ženimo, Grajski pisar in Kočarjev 
gospod. Da v teh knjigah govorijo, 
kot je Tavčar pisal, namreč po poljan-
sko, je suveren Andrej Šubic, v zad-
njih letih tudi vsestranski kulturni 
animator, predvsem pa pobudnik raz-
ličnih dogodkov, povezanih z Ivanom 
Tavčarjem, ki jih vsako leto v čast 
pisatelju pripravljajo v Poljanah.

Andrej Šubic, 
splošni zdravnik in kulturnik

Miha Katrašnik iz Verja je z odliko maturiral na Gimnaziji Ško-
fja Loka. Z odličnim uspehom je končal tudi vse štiri letnike 
gimnazije, njegov najljubši predmet je bila fizika. Študij nadalju-
je na fakulteti za elektrotehniko. V prostem času se sprošča v 
naravi in kolesari, rad ima tudi nogomet in pohodništvo.

Miha Katrašnik, diamantni maturant

Dr. Kozma Ahačič, po rodu Tržičan, v mladih letih je živel tudi v Škofji Loki in poučeval 
na tamkajšnji gimnaziji, eden vodilnih slovenskih jezikoslovcev, je idejni oče in urednik 
spletnega jezikovnega portala Fran, ki združuje kar 31 slovarjev in slovenističnih jezi-
kovnih virov, Slovenija pa s slovarskim portalom Inštituta za slovenski jezik Frana Ramo-
vša ZRC SAZU postaja vzor tudi številnim jezikoslovcem v drugih evropskih državah. 
Pred kratkim sta izšli dve Ahačičevi slovnici za šolarje, Kratkoslovnica in Slovnica na 
kvadrat, ki mladim na privlačen način približujeta slovnična pravila. Boštjan Gorenc - 
Pižama, po rodu iz Besnice, je priljubljeni slovenski rapovski glasbenik, komik in preva-
jalec. S svojim prvencem sLOLvenski klasiki 1 je postal največja slovenska literarna 
zvezda, knjiga pa je v letu dni doživela kar tri ponatise. Knjiga ponuja zanimive izzive, 
pri katerih mlajši starejšim lahko razložijo spletne pomene, starejši pa mlajšim literarne. 
S tem je avtor združil dva povsem različna resničnostna svetova in pri tem spletne oblike 
duhovito izkoristil za svoje poudarke, s katerimi zbadljivo obravnava naše ravnanje na 
spletu. sLOLvenski klasiki so se prebili tudi v šole in postajajo zabavno učno pomagalo. 
Avtorja sta si z inovativnim pristopom prislužila letošnje predsednikovo jabolko navdiha.

Dr. Kozma Ahačič in Boštjan Gorenc - Pižama,
prejemnika jabolka navdiha predsednika Boruta Pahorja
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Investicija v sedemsto metrov dolgo 
obvozno cesto mimo Lipc je stala pol 
milijona evrov, obvoznica pa je razbre-
menila promet skozi Lipce in Blejsko 
Dobravo in olajšala dovoz tovornjakov 
v Industrijsko-obrtno cono Črna vas, 
hkrati pa pomeni tudi pomembno pove-
zavo do soteske Vintgar. Leto 2017 je 
bilo zelo pomembno tudi zaradi težko 
pričakovanega začetka prenove dotraja-
ne državne ceste R2 skozi občino, ki ga 
vodi državna Direkcija RS za infrastru-
kturo, poteka pa na odsekih Hrušica–
Splošna bolnišnica Jesenice, križišče 
pri Acroniju–Petrol na Koroški Beli in 
Splošna bolnišnica Jesenice–Zdravstve-
ni dom Jesenice. Občina Jesenice bo v 
sklopu gradnje financirala gradnjo plo-
čnikov in preostale infrastrukture. 
Država je začela graditi tudi krožišče na 
Hrušici ter pločnik za pešce ob magis-
tralni cesti med KS Plavž in KS Hruši-
ca. 
Občina Jesenice je v letu 2017 dobila 
pomemben strateški dokument, celost-
no prometno strategijo, katere cilj je 
razvoj trajnostne mobilnosti s poudar-
kom na človeku in okolju prijaznih 
načinih potovanja, kot so pešačenje, 
kolesarjenje in javni mestni promet. 
Eden od prvih korakov k bolj zelenemu 
in prijaznemu mestu je bila preureditev 
nekdanjega parkirišča ob bivši stavbi 
policijske postaje na Cesti maršala Tita 
iz asfalta v zelenico. 
Na področju obnov šol se je nadaljevala 
energetska sanacija stavbe Osnovne šole 
Toneta Čufarja z zamenjavo strehe, zak-
ljučila pa tudi druga faza prenove elek-
trične napeljave v Osnovni šoli Poldeta 
Stražišarja.
Občina je začela projekt prenove štirih 
otroških igrišč v najbolj urbanizirani 
krajevni skupnosti Plavž, najprej so 
začeli prenavljati igrišče Pika med Cesto 
Cirila Tavčarja in Cesto revolucije.
Na področju komunalne infrastrukture 
sta bila v letu 2017 zgrajena kanalizacija 
na Šmidovi ulici na Koroški Beli in prvi 
del kanalizacije v Trebežu, kjer se je 

začela tudi gradnja druge faze. Novo 
kanalizacijo so začeli urejati tudi na 
Murovi, v Planini pod Golico pa so 
začeli graditi vodovod. Urejena je bila 
nova klančina za invalide pri mostu čez 
Hrenovco.
Na Blejski Dobravi so zaključili drugo 
fazo urejanja vaškega jedra.
Geološki zavod Slovenije je opravil 
terenske raziskave plazovitega območja 
v zaledju Koroške Bele. Rezultati razis-
kav in predlagani ukrepi bodo znani in 
predstavljeni v začetku prihodnjega leta.
Smučišče Španov vrh je dobilo novega 
lastnika, podjetje Športni center Španov 
vrh, d. o. o., v Športnem parku Podme-
žakla pa je bila ob glavnem nogomet-
nem igrišču postavljena nova demontaž-
na tribuna za 285 gledalcev.
Občina Jesenice je v projektu Alpe Adria 
Karavanke pridobila evropska sredstva v 
višini 239 tisoč evrov, s katerimi bo ure-
dila gorsko kolesarsko pot po Karavan-
kah ter obnovila Kurirčkov dom na Pri-
stavi in ob njem vzpostavila gorski učni 
kolesarski center.
V letu 2017 se je Medobčinski inšpekto-
rat in redarstvo Jesenice preselil v nove 
prostore v Upravni enoti Jesenice, kot 
eden prvih v državi pa dobil tudi okolju 
prijazno vozilo na stisnjen zemeljski 
plin. 
Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin je 
obeležila desetletnico delovanja in zače-
la izvajati tudi doktorski študij. Glasbe-
na šola Jesenice pa je s sklopom dogod-
kov obeležila sedemdesetletnico delova-
nja.
Ljudska univerza Jesenice je pridobila 
dodatne prostore in v njih uredila Večge-
neracijski center Gorenjske.
Inovatorji Acronija in Razvojnega centra 
Jesenice so že četrtič zapored prejeli zla-
to nacionalno priznanje za inovacijo, 
tokrat za inovacijo Poletimo z jeklom 
SINOXX 4542.
Jeseniški hokejisti so znova postali drža-
vni prvaki.
Jesenice pa sta polepšali tudi dve novi 
urbani stenski poslikavi, murala.

Občina Jesenice

Urbana stenska poslikava mural

Ena najpomembnejših pridobitev v občini Jesenice v letu 2017  
je obvoznica mimo Lipc, ki so jo namenu predali septembra. 

Župan 
Tomaž Tom Mencinger

Občina Jesenice
Cesta železarjev 6
Jesenice

OBČINSKI SVETNIKI:
Boštjan Smukavec, Miha Rebolj, Eva 
Rebernik, Egon Kepic, Edina Džamas-
tagić, Boštjan Žigon, Andrej Muhar (vsi 
SMC), Branka Stojanović, Elvira Garibo-
vić, Veronika Vidmar, Andrej Lavtar, Edi-
ta Oštraković, Uroš Lakić, Jure Krašo-
vec (vsi Neodvisna lista Za boljše Jese-
nice), Simona Štravs, Vera Pintar, Žiga 
Pretnar, Maja Otovič in Marija Mulej (vsi 
SD), Aleksander Pozvek, Bojan Korbar 
in Maja Križnar (vsi SDS), Stanislav 
Pem, Simona Zarnik (oba DeSUS), 
Boris Grilc, Alma Rekić (oba Delavska 
lista JA Jeseniška alternativa), Helena 
Razingar (SLS) in Andrej Černe (NSi)

OBČINSKI NAGRAJENCI:
Častni občan: Janez Pšenica
Plakete Občine Jesenice: Bojan Dor-
nik, Ivan Prešern in Jože Remar
Plaketa župana: Dejan Pavlović
Priznanja župana za uspehe v času 
šolanja: Neža Torkar, Zala Kobentar, 
Annemarie Lotti Gosar, Andraž Mur, 
Blaž Istenič
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Župan 
Janez Hrovat

Občina Kranjska Gora
Kolodvorska ulica 1b
Kranjska Gora

Ne le v smislu preštevanja gostov, 
nočitev, obiskovalcev in posledično 
dobička, ki so ga ustvarjala turistična 
podjetja in posamezniki, ki se v Zgor-
njesavski dolini ukvarjajo s turizmom. 
Velika je tudi bera nagrad, ki si jih je 
destinacija prislužila z urejenostjo, pri-
jaznostjo in gostoljubnostjo, čudovito 
naravo in dobro izdelano infrastruktu-
ro. Vse kaže, da bo tako tudi v prihod-
nje; ne nazadnje je jeseni medijski 
velikan na področju popotniških vse-
bin prav Julijske Alpe in z njimi Kranj-
sko Goro uvrstil na visoko tretje mesto 
na lestvico desetih regij, ki bi jih popo-
tniki morali obiskati v letu 2018.

Polepšali vse kraje v občini
Kranjska Gora je na turiste pripravljena; 
tudi v iztekajočem se letu je občina 
namenjala sredstva in pozornost za ena-
komeren razvoj vseh krajev v občini, od 
Rateč do Mojstrane. 
Med najpomembnejšimi pridobitvami 
na področju turizma je prav gotovo poči-
vališče Topolino, urejena vstopna točka 
v turistično območje Kranjska Gora, kjer 
je obiskovalcem na voljo nekaj deset 
parkirnih mest, v lični leseni hišici delu-
je turistično-informacijski center, obis-
kovalci pa lahko tudi posedijo in se okre-
pčajo. 
Ob bližnji reki so uredili »mojstransko 
plažo«, že pred časom pa je bil zgra-
jen tudi kolesarski mostiček čez Savo. 
Postavili so tudi tablo z glavnimi 
desetimi znamenitostmi turističnega 
območja Kranjska Gora ter otroška 
igrala in javno stranišče. Tik pred 
začetkom glavne turistične sezone so 
odprli na novo urejeno ferato Hvadnik 
v Gozdu - Martuljku ter trim stezo 
Drčev rut in sprehajalno pot ob Pišnici 
v Kranjski Gori.

Rateče popolnoma prenovljene
Vse leto so po občini izvajali številne 
infrastrukturne projekte, največji je bil 
jeseni zaključen v Ratečah, kjer je 
občina za temeljito obnovo vaškega 

jedra in ceste z vso potrebno infras-
trukturo namenila več kot pol milijona 
evrov. V Podkorenu je bil do jeseni 
obnovljen stari gasilski dom, kjer bodo 
po novem svoje prostore imela tamkaj-
šnja društva in agrarna skupnost, v sre-
dišču Kranjske Gore je rekonstruiran 
del ceste od hotela Larix do odcepa 
proti šoli; projekt se bo nadaljeval v 
letu 2018. V Gozdu - Martuljku je vse 
nared za začetek rekonstrukcije držav-

ne ceste in ureditev pločnika, na Belci 
bo gradnja pločnika in ureditev javne 
razsvetljave zaključena do konca leta.

Zelenci dobivajo novo podobo
Posebej razveseljivo je, da se je Občini 
Kranjska Gora uspelo dogovoriti za dol-
goročni najem parkirišča pred naravnim 
rezervatom Zelenci, kjer so že lani na 
novo uredili sprehajalne poti in v sodelo-
vanju z Zavodom za varstvo narave pos-
tavili nov razgledni stolp. V proračunu je 
že zagotovljen denar za preplastitev in 
javno razsvetljavo, ob parkirišču bodo 
postavili še klopi in otroška igrala. V 
objektu, kjer je bil doslej gostinski lokal, 
bodo urejene javne sanitarije, del pa bo 
služil tudi kot informacijska točka.

Občina Kranjska Gora
V turizmu, glavni gospodarski panogi v občini Kranjska Gora, 
tudi v letošnjem letu lahko govorimo zgolj o presežkih.

Zelenci

OBČINSKI NAGRAJENCI:
Zlati grb Občine Kranjska Gora: Eva 
Macun
Priznanja Občine Kranjska Gora: Turis-
tično društvo Dovje - Mojstrana, Gorska 
reševalna služba Mojstrana in Prostovolj-
no gasilsko društvo Rateče - Planica

OBČINSKI SVETNIKI:
Janja Seljak, Žiga Židan, Katarina 
Štravs, Blaž Lavtižar, Ena Adžajlić, Jože 
Dovžan, Branislava Vovk, Branko Hle-
banja (vsi Alpska lista), Jure Žerjav, Ves-
na Kovačič, Anton Požar (vsi Lista Jure-
ta Žerjava), Sonja Kavalar, Bogdan Jan-
ša (oba SDS), Janja Dolhar (SD), Tjaša 
Prusnik (SMC) in Janez Mlinar (NSi)
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Župan
Peter Torkar

Občina Gorje
Zgornje Gorje 6b
Zgornje Gorje 

Poleti odprta nova pešpot je projekt, ki je 
bil načrtovan že v začetku samostojne 
občine Gorje, vendar ni bilo pridobljenih 
potrebnih soglasij lastnikov zemljišč. V 
letu 2014 je projekt ponovno oživil, 
občina je pridobila soglasja lastnikov, 
Direkcija RS za infrastrukturo pa je 
investicijo financirala. Skupaj z obnov-
ljenim vodovodom, ki ga je financirala 
Občina Gorje, je projekt vreden dobrih 
dvesto tisoč evrov. 
Za varnost peščev, v večini obiskovalcev 
soteske Vintgar, so poskrbeli tudi v Pod-
homu, na Klinarjevem klancu, kjer je od 
jeseni zgrajena nova, prav tako razgled-
na pešpot in obnovljena občinska cesta. 
K ureditvi klanca je finančno prispevalo 
tudi domače turistično društvo, ki uprav-
lja sotesko Vintgar. 
V letu 2013 je bila s pomočjo švicarske-
ga finančnega mehanizma izvedena 
energetska sanacija OŠ Gorje v vredno-
sti skoraj milijon evrov. Z zamenjavo 
strehe v vrednosti skoraj 150 tisoč evrov, 
ki se ta čas izvaja na OŠ Gorje, bo celo-
tna energetska obnova zaključena. Z 
večjimi in manjšimi popravili se je stanje 

strehe zadnja leta vzdrževalo na zadovo-
ljivi ravni, v tem letu pa se je izkazalo, 
da s celovitejšo obnovo ne gre čakati na 
novo proračunsko leto. Potreben je bil 
rebalans proračuna in izvedba postopka 
javnega naročila za izbiro izvajalca, tako 
da so se dela na strehi začela že v času 
novega šolskega leta.
Na občini Gorje je v teku še nekaj velikih 
projektov. Ta čas je v obravnavi občinski 
podrobni prostorski načrt za širše obmo-
čje ob vstopu v sotesko Vintgar. Strategi-
ja občine Gorje vključuje tudi razvoj turi-
zma, ki je ravno v tem delu zadnja leta v 
največjem porastu. Območje je treba 
celostno urediti, kar bi ob sprejemu pre-
dlaganega načrta lahko zagotovilo tudi 
nekaj novih delovnih mest. 
V pripravi je urbanistična zasnova nove-
ga športno-kulturnega središča v Zgor-
njih Gorjah, ki vključuje novo dvorano, 
servisne prostore za domače športno 
društvo in sodobno zunanje igrišče. Prav 
tako je v pripravi projektna dokumenta-
cija rekonstrukcije državne ceste, grad-
nje pločnika in celotne infrastrukture na 
trasi Spodnje Gorje–Fortuna.

Občina Gorje

V občini Gorje so se letos najbolj razveselili nove 
pešpoti ob glavni cesti med Spodnjimi in Zgornjimi 
Gorjami.

Z zamenjavo strehe, ki poteka ta čas, bo končana energetska obnova šole. 

V občini Gorje so se letos najbolj razveselili nove pešpoti ob 
glavni cesti med Spodnjimi in Zgornjimi Gorjami, ki zagotavlja 
večjo varnost domačinom, predvsem otrokom na poti v šolo. 
Obenem je to razgledna pot, s katere se odpirajo pogledi proti 
Julijskim Alpam, Karavankam in Blejskemu kotu. V občini 
Gorje se urejajo še druge pešpoti, ki bodo območje občine 
povezale s sosednjo občino Bled.

OBČINSKI NAGRAJENCI:
Priznanje Občine Gorje so prejeli zlata 
maturantka splošne mature Ana Medja, 
Franci Richter za uspešno in zavzeto 
delo na področju glasbenega izobraže-
vanja ter Jamarsko društvo Simon Zima 
ob 80-letnici začetka jamarske dejavno-
sti v Gorjah. Zlati zvon Občine Gorje je 
prejel Milan Rejc za dolgoletno uspeš-
no delo v Osnovni šoli Gorje.

OBČINSKI SVETNIKI:
Janez Kolenc, Urban Mulej, Ivan Ratek, 
Boštjan Komar, Borut Kunstelj, Dominik 
Piber, Danijela Mandeljc in Jakob Por 
(samostojni svetniki), Ivan Hočevar in 
Branko Banko (SD) ter Janez Poklukar 
st. (SDS)
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Žu pan
Franc Kramar

Občina Bohinj
Triglavska cesta 35
Bohinjska Bistrica

V Bohinju je tudi letošnje leto zaznamo-
vala vrsta investicij. Kot je poudaril 
župan Franc Kramar, so uredili počivali-
šče na Rju, ureja se že ulica v Stari Fuži-
ni, zgradili so del stopnic do cerkve sv. 
Martina v Srednji vasi, razširili cesto v 
Zgornji Bohinjski dolini, kjer so uredili 
tudi bankine, v Bohinjski Bistrici so 
zgradili toplovodno omrežje, uredili Tri-
glavsko cesto, parkirišče pri Trgu svobo-
de 4, uredili pokopališče, kanalizacijo v 
vasi Brod, nadgradili parkirišča z novim 
inteligentnim transportnim sistemom in 
številne druge.
Zelo pomemben je bil tudi nakup dveh 
gasilskih vozil – za prostovoljni gasilski 
društvi na Koprivniku in v Bohinjski Bis-
trici. Pomen gasilcev in njihove opreme so 
Bohinjci na najhujši način izkusili kmalu 
po novem letu s požarom v hotelu Jezero, 
ki se je na srečo končal brez poškodb. Ob 
požaru pa sta se pokazala tudi izjemna 
srčnost in sodelovanje Bohinjcev, saj so za 
goste hotela hitro našli rešitev, hitro pa so 
jo našli tudi lastniki hotela, saj se je le šti-
ri mesece kasneje že vrnil v turistično 
ponudbo Bohinja. Svoj delež k obnovi je 
prispevala tudi Občina Bohinj, ki je hotelu 
odpisala nadomestilo za uporabo stavbne-
ga zemljišča.
Župan Franc Kramar je zelo ponosen, da 
so investicije razporejene po celotnem 
Bohinju, kar je zelo težko zaradi razpr-
šene poselitve v kar 24 naselij, sredstev 
za vse želje občanov pa ni nikoli dovolj. 
Župan je posebno ponosen na dejstvo, 
da jim je investicije uspelo dokončati z 
lastnimi sredstvi brez najemanja novih 
kreditov. Vesel je tudi preporoda bohinj-
ske industrije, npr. podjetij Filbo, Mesni-
ne Bohinja in druge, ki jim je v preteklo-
sti tudi pomagala občina. Pomemben 
uspeh je bil tudi sprejem strategije traj-
nostnega razvoja Občine Bohinj 2025+. 
Pri pripravi strategije je sodelovalo okoli 
štiristo občanov, predstavlja pa okvir za 
razmislek o dilemah in perspektivah raz-
voja ter razvojne ambicije občine, vods-
tvu občine, upravi in javnim zavodom pa 
služi kot vodilo pri delovanju.

Bohinj je letos prejel vrsto uglednih priz-
nanj in nagrad, tudi uvrstitev med tri naj-
lepša kopališča med 21 tisoč kopališči po 
izboru Evropskega parlamenta s prvim 
mestom po čistoči vode, kar je po Kra-
marjevem mnenju dodatna potrditev pri-
zadevanj za čisto vodo z gradnjo kanaliza-
cije in čistilne naprave. Prejeli so tudi 
plaketo zlati kamen za razvojni prodor v 
regiji, sodelovali pri osvojitvi nagrade 
World Legacy Award za trajnostno uprav-
ljanje National Geographica, drugo mesto 
za naj turistično destinacijo 2017, pridru-
žili so se mreži Alpski biseri, za vrhunec 
pa je Julijske Alpe med najboljše destina-
cije za leto 2018 uvrstila še priznana turi-
stična medijska hiša Lonely Planet.
Pomembna pridobitev letos je tudi mreža 
avtomatskih eksternih defibrilatorjev, saj 
so z letos dokupljeno osmerico naprav 
izpopolnili mrežo 15 naprav v Bohinju. 
Občina Bohinj se tudi v leto 2018 podaja 
z izrazito investicijsko usmerjenim pred-
logom proračuna, tako se bo razvoj Bohi-
nja pospešeno nadaljeval, pozitivni pa so 
tudi obeti za rešitve nekaterih težav, za 
katere so si vrsto let prizadevali na Občini 
Bohinj, in sicer izločitev Vogla iz Triglav-
skega narodnega parka oziroma državni 
prostorski načrt, ki bo smučišču omogo-
čil izgradnjo zasneževalnega sistema in s 
tem nujno potrebno snežno garancijo.

Občina Bohinj
Tudi v letošnjem letu so se nadaljevale številne infrastrukturne 
investicije v Bohinju.

V Bohinju so letos že četrtič podelili nagrade najboljšim bohinjskim športnikom. Prejeli so jih: Smučarsko 
skakalni klub Bohinj, Kajak-kanu klub Bohinj, Shotokan karate klub Bohinj in Smučarsko društo Bohinj. Za 
najboljše tri športnike, ki so prejeli tudi finančno spodbudo, pa so izbrali Ajdo Arh, Jako Talerja in Kajo 
Marič.

OBČINSKI SVETNIKI:
Vesna Arh, Jože Sodja, Milena Cesar, 
Pavel Zalokar, Jerica Gašperin, Mirko 
Jeršič, Darja Lazar (Franc Kramar – Lis-
ta za Bohinj), Bojan Traven, Jerneja 
Potočnik, Boštjan Mencinger, Urška 
Preželj, Tomaž Medja (Ekipa za Prihod-
nost), Dušan Jovič (Slovenska ljudska 
stranka), Robert Franjič (Lista za pravič-
nost, enakost, prihodnost), Jožef Cve-
tek (NSi) Marija Ogrin (Slovenska demo-
kratska stranka)

OBČINSKI NAGRAJENCI:
Plakete Občine Bohinj: Barbara Sušel, 
Jožica Arh, Društvo kmečkih žena in 
deklet v Bohinju, posebno priznanje: 
zlati maturant David Cerkovnik 
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Župan 
Janez Fajfar

Občina Bled
Cesta svobode 13
Bled

Načrtovanje obeh obvoznic mimo Bleda, 
ki vodita ena proti Bohinju (južna) in 
druga proti Gorjam ter naprej na Poklju-
ko (severna), se namreč tako kot jara 
kača vleče že desetletja. Trud občine v 
preteklih letih je zdaj vendarle poplačan 
in država je pristopila k sofinanciranju 
izvedenih del na Rečiški in Seliški cesti, 
junija pa je bil na Blejskem gradu slove-
sno podpisan dogovor o novogradnji 
osrednjega dela obvoznice. Gradnja je 
tako v velikem razmahu. Rok za zagoto-
vitev prevoznosti ceste je do začetka 
junija prihodnje leto, zgrajena pa bo tudi 
ločena kolesarska steza od Bleda proti 
Rečici. Po začetni ocenjeni vrednosti 
med 12 in 14 milijonov evrov, s katero je 
razpolagala država, so na koncu vložili 
dobrih osem milijonov evrov. 
Še pred tem je bila v začetku leta izbrana 
najboljša natečajna rešitev za ureditev 
osrednje jezerske promenade. Jezersko 
promenado tako predvidoma čez dve leti 
čaka temeljita prenova, ta čas pa na pro-
menadi urejajo komunalno infrastruktu-

ro, ki vključuje tudi prenovo vodovoda, 
električnih in telekomunikacijskih vodov 
ter zunanjih površin. Takoj po dokonča-
nju del bodo na jezerski promenadi 
dokončno ukinili parkiranje. 
V marcu je bil odprt nov Mercatorjev 
trgovski center na Selišah na območju 
bivše tovarne Vezenine, kjer naj bi v pri-
hodnje gradili tudi nov medgeneracijski 
center s knjižnico. Medtem se je začela 
gradnja oskrbovanih stanovanj. S temi 
projekti se Bledu odpirajo nove razvojne 
priložnosti, ki so dolga leta čakale na 
uresničitev. Z vsako novo naložbo se 
izboljšuje še druga javna infrastruktura, 
ki služi ne samo občanom, temveč tudi 
velikemu številu obiskovalcev.
Še letos bo novo streho dobila najstarej-
ša blejska vila Zora iz leta 1853, v kate-
ri domuje občinska uprava. Občina Bled 
je namreč na razpisu ministrstva za 
infrastrukturo pridobila slabih 65 tisoč 
evrov za celovito obnovo vile. Spomladi 
bo namreč sledila še obnova oken in 
fasade.

Občina Bled

Gradnjo severne obvoznice si je med uradnim obiskom v Sloveniji sredi oktobra ogledal tudi ciprski minister 
za transport, komunikacije in dela Marios Demetriades (tretji z leve) v družbi ministra za infrastrukturo Petra 
Gašperšiča (drugi z leve) ter direktorja občinske uprave Matjaža Berčona (skrajno levo) in blejskega župana 
Janeza Fajfarja (skrajno desno).

Ne samo za Bled, ampak za celoten blejsko-bohinjski kot je ta 
čas najpomembnejši državni infrastrukturni projekt izgradnja 
severne razbremenilne ceste na Bledu. Zato so se na Bledu  
v letu 2011 odločili presekati podajanje žogic med državo in 
občino ter vzeli stvari v svoje roke.

OBČINSKI NAGRAJENCI: 
Zlate plakete so prejeli: Čebelarsko 
društvo Bled - Gorje, Prostovoljno gasil-
sko društvo Selo pri Bledu, Osnovna 
šola prof. dr. Josipa Plemlja Bled in 
Oktet LIP Bled. Županovi priznanji so 
podelili veleposlaniku Republike Indije v 
Sloveniji Sarvajitu Chakravartiju in Otro-
ški šoli slikanja iz pobratene občine 
Vrba na Koroškem. Posebej so odliko-
vali tudi zlato maturantko na mednarod-
ni maturi Petro Piber.

OBČINSKI SVETNIKI:
Anton Mežan, Karmen Kovač, Franc 
Sebanc, Mihaela Pesrl (Lista Tonija 
Mežana), Jakob Bassanese, Aneta Varl 
(Lista Rad imam Bled), Anton Omerzel, 
Dušan Žnidaršič (Turistično – podjetni-
ška lista), Srečko Vernig, Zorica Završ-
nik Črnologar (Lista za kulturo in šport), 
Simon Sirc, Časlav Ignjatović (SMC), 
Janez Brence, Tamara Bertoncelj 
(SDS), Jana Špec (SD), Janez Petkoš 
(DeSUS) in Brigita Šolar (NSi).
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Zmagovalna turistična bera
Turistična bera je bila že tretje leto izra-
zito zmagovalna, kar je povzročilo še 
bolj intenziven pristop k iskanju rešitev 
za obvladovanje tako množičnega obis-
ka. Rekordi so se vrstili na gradu in oto-
ku, kjer so izvedli obširno prenovo not-
ranjosti in zunanjosti objektov. Prvi 
ciklus prenov so zaključili na gradu, kjer 
se pripravljajo na nove projekte: gradnjo 
dvigala, novih večjih parkirišč in muzeja 
sodobne umetnosti. Nove zmogljivosti 
dobiva Festivalna dvorana Bled, ki bo s 
prenovljenim preddverjem in manjšimi 
dvoranami še primernejša za organizaci-
jo različnih dogodkov.
Dobro obiskane so bile tudi številne dru-
ge znamenitosti na Bledu in v okolici, še 
posebno športno-turistični objekti, v 
katere občina prav tako veliko vlaga. 
Potrditev svoje strategije in zavezanosti 
športu je Bled dobil z razglasitvijo za 
najbolj športno turističen kraj na svetu 

za leto 2017 med sto drugimi. V praksi 
pa se je ponovno odrezal kot gostitelj 
največjega svetovnega veteranskega 
prvenstva v veslanju v zgodovini. Skoraj 
pet tisoč tekmovalcev je v nekaj dneh 
izvedlo devetsto štartov s sredine jezera. 
Le mesec dni za tem je bil Bled za leto 
2020 ponovno izbran za prizorišča sve-
tovnega prvenstva, tokrat za neolimpij-
ske in mlajše veslače.

Bled se postavlja na zemljevid gorskega 
kolesarjenja v tem delu Evrope. Uspešno 
je bil izveden prvi kolesarski festival, na 
katerem so udeleženci poudarili uspeš-
nost kolesarskih destinacij, Slovenija pa 
se je med nemškimi kolesarji znašla že 
na 7. mestu. Turizem Bled in Občina sta 
kupila tudi prve avtomatizirane sisteme 
za izposojo koles, tako imenovani 
bike-sharing. V okviru omenjenega sis-
tema imajo ta čas na voljo 24 koles, od 
tega osem električnih. Postajališča s po 
šestimi kolesi imajo pred Infocentrom 
Triglavska roža Bled, v Campingu Bled, 

pred Domom krajanov v Zasipu in Zad-
ružnim domom v Ribnem, v prihodnje 
pa naj bi postajališči uredili še pri Infra-
strukturi Bled in pred Ledeno dvorano. 
V kratkem na občini načrtujejo še nekaj 
novih kolesarskih povezav, predvsem pa 
si jo želijo izpeljati do Bohinja. Občina 
Bled je bila ena izmed tistih slovenskih 
občin, ki so v letu 2017 sprejele celostno 
prometno strategijo, predvsem za spod-
bujanje mehkih oblik mobilnosti.

Rekordi na področju športa  
in kulture
In ne nazadnje, jeseni so se na Bledu 
vrstili še drugi športni in kulturni rekor-
di. Blejec Jaka Blažič je s košarkarsko 
reprezentanco postal evropski prvak, 
njegova sestra Pia ter Ela Pintar pa sre-
brni odbojkarici. Na svetovnem festivalu 
avtizma je zasebni glasbeni center 
DO-RE-MI prejel tri pomembne nagra-
de od štirih nominacij, pred tem pa je 
njihov umetniški vodja Primož Kerštanj 
s kranjskim ženskim zborom Carmen 
manet postal zmagovalec tekmovanja 
Evrovizijski zbor leta 2017.
Bled je letos ponovno obiskalo več zna-
nih ljudi iz sveta politike, gospodarstva 
in 'šovbiznisa', med njimi številni visoki 
predstavniki držav, kronane glave in sve-
tovno znani igralci, kot sta John Malko-
vich in Bill Murray. 
K večji prepoznavnosti Bleda je letos 
pripomogel tudi sladogled – sladoledni 
okus, s katerim je Bled letos osvojil las-
kavi naziv najboljše sladoledne destina-
cije na svetu. Tekmovanje za najboljšo 
sladoledno destinacijo je tretje leto 
zapored organizirala irska marketinška 
agencija Soolnua, blejski slaščičarski 
mojstri pa so mednarodno žirijo prepri-
čali z zgodbo o blejskih razgledih, ujetih 
v kepici sladoleda.
Znani turistični vodnik Lonely Planet je 
objavil seznam najboljših potovalnih 
destinacij za prihodnje leto, na katerem 
med desetimi regijami priporoča tudi 
obisk slovenskih Julijskih Alp. Sloven-
ske gore so uvrstili na tretje mesto med 
desetimi najlepšimi svetovnimi turistič-
nimi regijami, ki jih je treba nujno obis-
kati v letu 2018. Primerjali so jih z nara-
vo v Chamonixu v Franciji in Zermattu 
v Švici, vendar je slovenska različica 
manj znana in z manj gneče, so zapisali. 
Med bisere, ki so vredni obiska, so poleg 
drugih uvrstili Blejsko jezero, Triglavski 
narodni park in Blejski vintgar.

Obisk velikega ameriškega igralca Johna 
Malkovicha na Bledu

Avtomatski sistem izposoje koles so v prvih 
mesecih delovanja posvojili tako domačini kot 
obiskovalci.

Čudoviti um s spremljevalci ter Nušo Piber in Primožem Kerštanjem na podelitvi nagrad v Kanadi
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Župan 
Leopold Pogačar

Občina Žirovnica
Breznica 3
Žirovnica

Kot je povedal žirovniški župan Leopold 
Pogačar, je naselje Breg še zadnje v 
občini, ki bo dobilo novo kanalizacijsko 
omrežje. Poleg kanalizacije bodo obno-
vili tudi vodovod, javno razsvetljavo, 
svoja omrežja bodo posodobili Elektro, 
Telekom in Telemach, na koncu pa bodo 
na novo preplastili vse ulice in zgradili 
še pločnik od Brega do Most. Poldrugi 
milijon evrov vreden projekt v celoti 
financira Občina Žirovnica iz proračuna, 
zaključen pa bo oktobra 2018.
Na Občini Žirovnica zaključujejo tudi 
spremembe občinskega prostorskega 
načrta (OPN), dokument je bil v letu 
2017 javno razgrnjen, začeli pa so tudi 
pripravljati občinski podrobni prostorski 
načrt (OPPN) za zahodno obvoznico 
mimo Vrbe. Četudi se je Občina Žirov-
nica zavzemala za gradnjo vzhodne 
obvoznice, jim o tem ni uspelo prepriča-
ti nosilcev urejanja prostora. Tako so 
sprejeli zahodno varianto, saj je po župa-
novih besedah gradnja obvoznice nujna 
tako z vidika vaščanov, ki trpijo zaradi 
prevelikega prometa skozi vas, kot zašči-
te vaškega jedra Vrbe in Prešernove roj-
stne hiše. Izdelan je bil tudi projekt za 
gradnjo daljinske kolesarske steze med 
Jesenicami in Radovljico (investitor je 
Direkcija RS za infrastrukturo), v izdela-
vi pa je tudi dokumentacija za nadaljeva-
nje rekonstrukcije državne ceste Zabrez-
nica–Breznica, ki se bo začela predvido-
ma v drugi polovici leta 2018, vodila jo 

bo država, Občina Žirovnica pa bo sode-
lovala z gradnjo parkirišč, mešane kole-
sarske steze in pločnika.
V letu 2017 so v Čopovi rojstni hiši 
odprli tudi Muzejsko sobo Ajdna, osred-
nji del razstave pa je hologram znameni-
te ptice z Ajdne. »Muzejska soba je eden 
od načinov, kako javnosti predstaviti 
našo spečo lepotico Ajdno, ki jo je treba 
prebuditi in pokazati javnosti,« je ob tem 
poudaril župan. V Čopovi rojstni hiši 
začenjajo tudi obnovo Čopove spomin-
ske sobe. V letu 2017 je Občina Žirovni-
ca uredila tudi vaško jedro Rodin in 
obnovila čebelnjak Antona Janše na 
Breznici, tako da bo na ogled tudi notra-
njost čebelnjaka. Pridobili so tudi grad-
beno dovoljenje za gradnjo Čebeljega 
parka Breznica, delati pa bodo začeli 
takoj, ko bodo dobili sklep o sofinanci-
ranju s strani LAS Gorenjska košarica. 
Občina Žirovnica je skupaj z Ministrs-
tvom za kmetijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano, Čebelarsko zvezo Slovenije, 
Čebelarskim društvom Antona Janše 
Breznica in drugimi društvi iz občine 
nadaljevala priprave na proglasitev sve-
tovnega dneva čebel. Prvo srečanje slo-
venskih čebelarjev in prva obeležitev 
svetovnega dne bosta 20. maja 2018 na 
Breznici. Naredili so korak naprej v 
čebelarskem turizmu, skupaj s sosednji-
mi občinami pripravljajo turistične pro-
dukte, zaživela je spletna stran www.
beeourguest.eu ... 

Občina Žirovnica

Gradnja kanalizacije v naselju Breg Spominska soba Ajdna

Največja investicija v žirovniški občini v letu 2017 je bila 
gradnja kanalizacije v naselju Breg. 

OBČINSKI NAGRAJENCI:
Častni občan: Edvard Kavčič
Plaketa Občine Žirovnica: Polonca Kus
Nagrada Občine Žirovnica: Franci 
Jamar

OBČINSKI SVETNIKI:
Vanja Resman Noč, Sebastijan Zupan, 
Eva Knez, Zvonko Bulovec, Lidija Dor-
nig, Nino Rejc, Meta Zupan (vsi Neodvi-
sna lista za Žirovnico), Anton Koselj, 
Milana Mežnarec (oba SD), Jurij Dol-
žan, Sonja Zofija Mance (oba NSi), Tat-
jana Mulej, Roman Kozmus (oba SDS), 
Alma Bernik (DeSUS)
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Župan
mag. Borut Sajovic

Občina Tržič
Trg svobode 18
Tržič  

Lepe številke in uspešne zgodbe lahko v 
občini Tržič zapišemo pod iztekajoče se 
leto. Zaključili smo investicije, ki smo 
jih skupaj z občankami in občani načrto-
vali in potrebovali že desetletja. Gospo-
darsko okrevanje se pozna v celotni 
občini, krivulja na zemljevidu turistične 
privlačnosti občine je v porastu. Investi-
rali smo v varnost, napredek in kakovost 
bivanja občanov. Nov vodni sistem Smo-
lekar v Podljubelju pa kraljuje med 
gorenjskimi vodnimi viri. 
Občina Tržič je letos sprejela celostno 
prometno strategijo, ki v ospredje posta-
vlja varnost. Na prometni državni cesti 
skozi Podljubelj smo po štirih desetletjih 
želja in obljub zgradili varno, široko in 
pregledno osrednje križišče v vasi, ki 
dobro služi ljudem.  Enako velja za novo 
cesto nad najpomembnejšim tržiškim 
vodovodom skozi Črni gozd. 
Križe, ki povezujejo štiri krajevne skup-
nosti, so bile tudi letos veliko gradbišče. 
Uredili smo Kriški trg, ki se s povezavo z 
obnovljeno cesto, avtobusnima postajali-
ščema, pločniki, prehodi za pešce in jav-
no razsvetljavo nadaljuje v smeri šole in 
modernejšega centra vasi. Projekt je 
posodobil asfaltni dostop do teniških 
igrišč in naprej proti Pristavi, meteorno 
odvodnjavanje ter novo makadamsko par-
kirišče za velike potrebe vasi in nastajajo-
čega razširjenega športnega parka Križe.
Veseli smo podatka, da je Tržič vse bolj 
zanimiv za turiste. Bogati se tudi ponud-
ba zanje. S petimi novimi namestitveni-

mi objekti je v občini na voljo že več kot 
petsto ležišč, namenjenih turistom. Spo-
mladi bo zaživel nov glamping park nad 
Gorenjsko plažo, ki je letos gostila več 
kot 25 tisoč obiskovalcev. Kot strateško 
turistično usmeritev smo v Tržiču pre-
poznali kolesarjenje in pohodništvo. 
Bogata kulturna dediščina z mestnim jed-
rom ter zanimive etnografske, kulturne, 
glasbene, športne in druge prireditve so 
odlična dopolnitev ponudbe za obiskoval-
ce. Že ob vstopu v Tržič jih pozdravijo srca, 
ki ponazarjajo slogan Tržič – mesto dobrih 
misli in želja. Za spomin na nastanek mesta 
Tržič pa vhod v staro mestno jedro po 
novem krasi skulptura tržiškega zmaja, ki 
so jo izdelali člani KUD Ampus. 
»Složni, sodelujoči in povezani bomo 
zagotovo kos tudi velikim jutrišnjim 
izzivom, ki že trkajo na naša vrata,« ob 
koncu uspešnega leta napoveduje župan 
Občine Tržič mag. Borut Sajovic.

Občina Tržič
Občina Tržič gre uspešno po svoji poti.

V Podljubelju je sodobno in varno križišče.

Prenovljen Kriški trg, ki je dobil varnejši izvoz.

S tržiško verigo srca se je začel projekt Tržič – 
mesto dobrih misli in želja.

OBČINSKI SVETNIKI: 
Marija Lavtar (NSi), David Ahačič (S'm 
Tržičan), Mladen Novković (Lista za razvoj 
športa in kulture), Janez Meglič, Marija 
Mravlje (oba DeSUS), Ana Peharc, 
Dušan Bodlaj, Marta Lukanc, Marjan 
Špehar, Mojca Čadež, Marjan Veternik, 
Nataša Meglič, Matej Slapar (vsi Ekipa 
Boruta Sajovica), Andrej Frelih, Andreja 
Potočnik (oba SMC), Marko Poljanc 
(Nestrankarska lista prava pot), Klemen 
Belhar, Mateja Čadež, Uroš Ribič, Metka 
Gaberc, Uroš Godnov (vsi Zagon – Lista 
Klemena Belharja), Andraž Žitnik, Slavica 
Mežnar, Đuro Hrkalović (vsi SDS)

OBČINSKI NAGRAJENCI: 
Častna občanka Občine Tržič: Jožefa 
Koder, plaketa Občine Tržič: Matjaž 
Potočnik in Društvo Gorska reševalna 
služba Tržič, diploma Občine Tržič: 
Milan Zupančič, direktor podjetja Intec 
MKD, d. o. o., Turistični krožek OŠ Kri-
že, Župnijska karitas Križe, priznanja 
župana: Zdenka Maglica, Davorin Prei-
singer, Ivo Stropnik, Anže Bizjak in KUD 
Ampus, Glasbena skupina Fantje s treh 
bregov, Ženski pevski zbor Društva 
upokojencev Tržič, duhovnik dr. Silvo 
Novak, Gabrijel Smolej, Boštjan P. Str-
nad, Primož Lah, ambasador Občine 
Tržič: Osnovna šola Tržič
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Župan:
Ciril Globočnik

Občina Radovljica
Gorenjska cesta 19
Radovljica

Že nekaj let zapored rezultati turistične 
bere kažejo, da je bila odločitev za veli-
ko podporo turizmu v občini Radovljica 
pravilna. Lanskoletni rezultati so bili 
letos še bolj skokovito preseženi kot leto 
poprej: do konca oktobra je bilo zabele-
ženih skoraj četrt milijona nočitev, kar je 
bistveno več kot v vsem lanskem letu, ko 
jih je bilo skupaj nekaj čez 163 tisoč. 
Večina turistov še vedno prihaja iz tuji-
ne, iz leta v leto več je tudi domačih obi-
skovalcev. Privlačijo jih naravne in kul-
turne znamenitosti, številni v Radovljico 
pridejo tudi zaradi vrhunskih umetniških 
dogodkov, med katerimi sta v samem 
vrhu Festival Radovljica na področju 
klasične glasbe in Avsenikove Begunje. 
Obiskovalce tridnevnega festivala čoko-
lade organizatorji že nekaj let štejejo v 
deset tisočih, med obiskovalci je priljub-
ljen dan keramike, letos je bilo vse pole-
tje posebej živahno v starem mestnem 
jedru Radovljice, jeseni pa so dogajanje 
popestrili tradicionalni in uveljavljeni 
Okusi Radol'ce, ki v gostilne in restavra-
cije po različnih krajih v občini privab-
ljajo predvsem dnevne obiskovalce iz 
Slovenije in tujine.
Pomembno turistično središče so Brezje, 
kamor prihajajo romarji od vsepovsod, 
prav tako se iz vsega sveta ljubitelji 
narodno-zabavne glasbe zgrinjajo v 
Avsenikove Begunje, kjer je turizem z 
nadgradnjo turistične ponudbe in tesnej-
šim sodelovanjem med občino in druži-
no Avsenik letos poleti dobil nov zagon.
Ni naključje, da je Lonely Planet, medij-
ski velikan na področju popotniških vse-
bin, na območju Julijskih Alp izpostavil 
prav Radovljico z Linhartovim trgom in 
čebelarskim muzejem ter jo postavil na 
visoko tretje mesto na lestvici desetih 
svetovnih regij, ki bi jih popotniki mora-
li obiskati v letu 2018.
Sodobno urejeni Vurnikov trg postaja 
pomembno središče in prostor živahne-
ga dogajanja v mestu in občini, na novo 

izbrani izvajalec gradbenih del je bil vse 
leto aktiven na gradbišču nastajajoče 
nove knjižnice. Zapletom, s katerimi so 
se ves čas gradnje soočali tako investi-
torji kot gradbinci, navkljub, dela napre-
dujejo, in kot kaže, bo nova knjižnica 
vendarle odprla vrata že v prvi polovici 
prihodnjega leta.
Intenzivno se nadaljujejo tudi dela na 
področju izgradnje komunalne infrastru-
kture. Po tem, ko je bila lani dokončana 
6,5 milijona vredna investicija v infras-
trukturo v Kropi, se je letošnjo jesen 
začela gradnja primarnega vodovoda in 
kanalizacije Lipnica–Kamna Gorica. 
Občina za investicijo namenja pol milijo-
na evrov; projekt se bo prihodnje leto 
nadaljeval izgradnjo vodovoda in kanali-
zacije v Kamni Gorici. Izvedena je bila 
tudi povečava primarnega vodovoda 
Dvorska vas, ki je bila je nujna predvsem 
zaradi požarne varnosti. Obnova vodovo-
da je v načrtu tudi na Šercerjevi in Lan-
gusovi ulici v Radovljici; v Langusovi 
ulici so dela pretežno že zaključena.
Na področju cestne infrastrukture je 
Direkcija RS za infrastrukturo uredila 
doslej začasno krožišče med Radovljico 
in Lescami. Občina je v območju kroži-
šča sočasno zgradila pločnik in kolesar-
sko stezo, potrebno komunalno opremo 
in prilagodila navezavo obstoječega cest-
nega omrežja na krožišče. Gradnja ploč-
nika od krožišča do CUDV Radovljica je 
načrtovana v prihodnjem letu, v nasled-
nji fazi pa še do Save. Ker gre za državno 
cesto, je začetek del vezan na direkcijo 
za infrastrukturo. Podobno je v Podnar-
tu, kjer bo občina ob državni cesti med 
železniškim prehodom in gasilskim 
domom zgradila pločnik ter vgradila 
komunalne vode. Na pobudo občine je 
bila v sodelovanju z državo urejena tudi 
možnost zavijanja levo na regionalni 
cesti od Radovljice proti Lescam, s 
čimer se je sprostil promet mimo osnov-
ne šole in vrtca. 

Občina Radovljica
Občina Radovljica še naprej ostaja na začrtani poti usmeritve v 
turizem; izjemni rezultati turistične sezone tudi letos kažejo, da 
gre razvoj v pravo smer. Z intenzivnimi vlaganji v 
infrastrukturo je Radovljica iz dneva v dan bolj tudi občina po 
meri ljudi, ki v njej živijo.

OBČINSKI NAGRAJENCI:
Velika plaketa Občine Radovljica: Nuša 
Potočnik; plaketa Občine Radovljica: 
Krajevna skupnost Ljubno in Željko 
Gvozdić; plaketa Antona Tomaža Lin-
harta: Nikolaj Mašukov, Andrej Potočnik 
in Mešani pevski zbor Anton Tomaž Lin-
hart Radovljica; pečat Občine Radovlji-
ca: Mirko Komac, Maj Juvanec, Maja 
Kolar, Družina Kolarič, Robert Žbogar, 
Tomaž Cilenšek, Žarko Petrovič, Martin 
Kočevar: medalja Občine Radovljica: 
Brane Antolin, Matjaž Klemenc, Saša 
Florjančič, Anže Habjan in Mladinski 
pevski zbor Navdih

OBČINSKI SVETNIKI:
Miran Rems, Monika Ažman, Miroslav 
Pogačar, Teodora Beton, Vilko Praprot-
nik, Sabina Felc, Miloš Šter, Neža 
Mezeg, Danijel Kašca (Lista Cirila Glo-
bočnika); Mark Toplak, Nevenka 
Osterc, Jernej Kolman (SDS), Branko 
Fajfar, Anita Vidic, Izidor Arih (Lista kra-
jevnih skupnosti – LKS); Gregor 
Remec, Andreja Šmid (SMC); Simon 
Resman, Avguštin Mencinger (N.Si); 
Gorazd Fajfar, Maruša Šolar Čuden 
(Glas mladih Radovljica), Darko Marolt 
(Lista za šport in prostovoljstvo); Maria-
na Rebernik (SD); Franc Markelj 
(DESUS); Tomislav Kržišnik (Lista za 
šport in rekreacijo); Blaž Trček (Iniciati-
va za demokratični socializem – IDS)
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Rekonstrukcija je bila zaključena tik 
pred koncem počitnic, tako da se je leto-
šnje šolsko leto začelo z bistveno izbolj-
šano varnostjo na šolskih poteh. Občina 
je namreč s prvim septembrom na Leta-
liški ulici v Lescah z novim pločnikom 
dopolnila varno šolsko pot, na odseku 
Begunjske ceste mimo šole pa je po 
novem prepovedan promet za tovorna 
vozila. Na poti iz Kamne Gorice do OŠ 
Staneta Žagarja Lipnica je umeščen nov 
prehod za pešce na priključku za Zgor-
njo Dobravo, kjer je v bližini postavljeno 
tudi pokrito avtobusno postajališče. 
Drugo takšno novo avtobusno postajali-
šče pa je urejeno na Dobrem Polju.
Na Kopališki cesti mimo vrtca in Vurni-
kovem trgu v Radovljici je bila že pred 
poletjem uvedena cona umirjenega pro-
meta, obnovljen je bil odsek Kranjske 
ceste v središču Radovljice, v Novi vasi 
pa sta nameščeni hitrostni oviri. Srednje-
šolci so se najbolj razveselili tlakovane 
pešpoti, ki vodi od upravne enote proti 
Srednji gostinski in turistični šoli Rado-
vljica.
Z mislijo na mlade je bila zaključena 
tudi prenova nogometnega stadiona, ki 
se je je občina lotila tik pred koncem 
lanskega leta. Obstoječe veliko nogo-
metno igrišče z naravno travo je preure-
jeno v sodobno igrišče z umetno travo, 
kar omogoča vadbo prek vsega leta. 
Naložbo je sofinancirala Fundacija za 
šport.
Ob koncu šolskega leta je bilo odprto 
novo otroško igrišče ob bazenu v Kropi, 
v atletskem parku pri Osnovni šoli A. T. 
Linharta Radovljica so uredili metališče 
za met kopja in pristajališče za met kro-

gle in namestili novo tartansko prevleko 
po zaletiščih za skoke na atletski stezi, 
obnova teče v domu športnega društva v 
Ljubnem, v zasnovi pa so tudi načrti za 
prenovo športnega igrišča v Kamni 
Gorici. Letos je bila zaključena energet-
ska sanacija vrtca v Kropi, krajevna sku-
pnost Radovljica pa je pri lipi samostoj-
nosti uredila novo otroško igrišče. Poleti 
je bila zaključena zahtevna sanacija 
vzhodnega opornega zidu Grajskega 
parka v Radovljici, obnovljena sta bila 
tlak in spomenik Josipini Hočevar na 
Linhartovem trgu. 
Med pomembne dosežke na področju 
varovanja kulturne dediščine sodi tudi 
obnova Langusove kapelice v Kamni 
Gorici, nadaljujejo pa se tudi nujna vzdr-
ževalna dela na Gradu Kamen.
Med projekti, ki pomembno vplivajo na 
kvaliteto življenja v občini, ostaja pro-
jekt Narava nas uči, v sklopu katerega je 
občina pred štirimi leti pri Osnovni šoli 
A. T. Linharta uredila biodinamični vrt. 
Otroci, mladostniki, vrtičkarji in drugi 
občani se na vrtu družijo in učijo trajno-
stne samooskrbe po metodi biodinami-
ke. Otroci, mladostniki, vrtičkarji in dru-
gi občani se na vrtu družijo in učijo traj-
nostne samooskrbe po metodi biodina-
mike. Projekt se vseskozi nadgrajuje. 
Radovljica je tako v dogovoru s še neka-
terimi drugimi zgornjegorenjskimi obči-
nami pristopila k projektu pridobivanja 
avtohtonih semen in ustanovila tako 
imenovano Semenjalnico.
Evropski teden mobilnosti je projekt, v 
katerem Občina Radovljica prav z name-
nom izboljšanja kvalitete bivanja inten-
zivno sodeluje že vrsto let. Tudi to je 

eden od razlogov, zaradi katerega je 
društvo Planet Zemlja Radovljici podeli-
lo priznanje zemlji najprijaznejša obči-
na. Ocenjevali so različna področja, od 
učinkovite rabe in obnovljivih virov 
energije do prometa, narave, odpadkov, 
hrupa, trajnostnega turizma do samoos-
krbe, otroških igrišč in komuniciranja. 
Občina je v letošnjem letu sprejela celo-
stno prometno strategijo, v začetku leta 
pa je začel delovati Medobčinski inšpek-
torat in redarstvo občin Radovljica in 
Naklo s sedežem v občini Radovljica.
Prostovoljstvo je eden od pomembnih 
gradnikov kvalitete bivanja v občini, na 
kar kaže tudi letošnje najvišje občinsko 
priznanje, ki ga je prejela zdravnica 
Nuša Potočnik, vrsto let aktivna v radov-
ljiškem Rdečem križu in štabu Civilne 
zaščite. Projekt Oživimo srce sicer uspe-
šno teče drugo leto, v občini je zabeleže-
nih 64 prvih posredovalcev. Tečajev 
temeljnih postopkov oživljanja se je ude-
ležilo že 760 laikov, v občini pa je že 24 
javno dostopnih defibrilatorjev. 
Občina Radovljica ima jasno vizijo pri-
hodnjega razvoja, ta pa vključuje tudi 
številne že pripravljene projekte, ki 
čakajo na primerne pogoje za uresniči-
tev. Eden takih je prostorska programska 
preveritev za umestitev Gorenjske regij-
ske bolnišnice v Radovljici v neposredni 
bližini avtocestnega priključka na jugov-
zhodnem robu mesta; občina je doku-
ment z ugotovitvijo, da gre za optimalno 
lokacijo za izgradnjo gorenjske regijske 
bolnišnice, že posredovala ministrstvu 
za zdravje in predlagala, da preverjeno 
lokacijo upošteva pri načrtovanju mreže 
in umestitve regijskih bolnišnic.

 V letošnji izjemni turistični sezoni v občini Radovljica beležijo četrt milijona nočitev. Šolski učni vrt deluje v sklopu projekta Narava nas uči.
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Župan 
Marko Mravlja

Občina Naklo
Stara cesta 61
Naklo 

Večja naložba je obnova Gorenjske ceste 
‘od Kovača proti Resmanu’ v Naklem. 
Vredna je približno 450 tisoč evrov, 
pomeni pa obnovo kanalizacije, vodovo-
da, meteornih voda, ureditev javne raz-
svetljave in postavitev pločnika. Zelo 
pomembno je, kot pravi župan Marko 
Mravlja, da imajo otroci v tem gosto 
naseljenem območju varno šolsko pot. 
Naslednja velika naložba je gradnja kro-
žišča pred občinsko stavbo v Naklem. 
“Krožišče se mi zdi prava rešitev, ker 
pomeni manj zastojev, predvsem pa 
umirjanje hitrosti. K temu sodi še pove-
zava s pločnikom do Strahinja, varna pot 
do vrtca in medgeneracijskega parka, 
ureditev parkirišča in pa športni park. 
Naložba je vredna približno 350 tisoč 
evrov,” je povzel župan. 
Največja, v letošnjem proračunu potrjena 
naložba pa je obnova Glavne ceste v 
Naklem od Bolera in mimo Osnovne šole 
(OŠ) Naklo skozi naselje Pivka do kroži-
šča z obnovo kanalizacije, vodovoda, 
umestitvijo pločnika ... Pogodba za izved-
bo del prve faze je podpisana, gradnja se 

bo začela takoj spomladi. ”Vsi sekundarni 
kanalizacijski vodi so zdaj na plečih obči-
ne. Letos delamo v Naklem, naslednje leto 
bomo nadaljevali z urejanjem sekundar-
nih vodov v Podbrezjah. Občinski prora-
čun bo v nekaj letih to stalo tri do štiri 
milijone evrov. Potem ostaneta še Okroglo 
in Polica in upam, da bomo lahko kandi-
dirali na kakšnem razpisu, projekte ima-
mo pripravljene,” je pojasnil župan.
Otroška igrišča je Občina Naklo postavi-
la že na več lokacijah; v medgeneracij-
skem parku v Naklem, ob šolah v Dup-
ljah in pa v Podbrezjah, kjer so jih spo-
mladi slovesno predali svojemu namenu. 
Prednostno zdaj razmišljajo o tem, kako 
zagotoviti pogoje za šport in rekreacijo 
najstnikom. Pri OŠ Naklo je koš, je atlet-
ska steza ..., načrtovani športni park nas-
proti občinske stavbe bo nova dodana 
vrednost. Tja bodo umestili kolesarski 
park za najstnike, plezalno steno in pa 
igrišče za hokej, pozimi bo tam drsališče 
v velikosti 15 krat 30 metrov.
Župan je poudaril, da je Občina Naklo 
podjetništvu in potencialnim investitor-
jem prijazna občina, saj občina poskrbi 
tudi za primeren komunalni prispevek in 
ostalo potrebno osnovno infrastrukturo. 
Turistično društvo Naklo je letos nagra-
dilo Občino Naklo s priznanjem za ure-
jenost prometnih križišč.
Praznik Občine Naklo, 29. junija, je bil 
v znamenju tristote obletnice izdelave 
prvega lesenega vodovoda v Naklem, ob 
tem so se spomnili tristote obletnice 
smrti pomembnega Nakljanca dr. Gre-
gorja Voglarja - Carbonariusa. Voglar je 
bil med drugim osebni zdravnik ruskega 
carja Petra Velikega, kot zdravnik se je 
zavedal tudi pomena čiste pitne vode pri 
preprečevanju kuge, zato je v oporoki 
namenil svoji rojstni vasi Naklo za tiste 
čase zelo velik znesek pet tisoč goldinar-
jev za izgradnjo prvega vodovoda. Letos 
je minilo tudi dvajset let od ustanovitve 
Zavoda OŠ Naklo.

Občina Naklo

Novo krožišče pred občinsko stavbo v Naklem

V občini je letos kar nekaj večjih naložb, ki jih bodo zagotovili 
z občinskim proračunom in bodo pomembno prispevale h 
kakovosti bivanja in varnosti v cestnem prometu. Je pa 2017 
tudi leto, ko se v Naklem spominjajo tristote obletnice izdelave 
prvega lesenega vodovoda.

OBČINSKI NAGRAJENCI: 
Srebrna plaketa: Stanislav Koselj (post-
humno), Milan Debeljak
Bronasta plaketa: Damijan Janežič, 
Barbara Pogačnik
Občinsko priznanje: Prostovoljno gasil-
sko društvo Žeje - Bistrica 

OBČINSKI SVETNIKI:
Andreja Prosen, Albin Golba, Maja 
Lukač, Sandi Robida (SDS); Ivan 
Meglič, Katja Bevk, Marjan Babič, Ana 
Jeglič (SLS); Zdravko Cankar, mag. 
Helena Krampl Nikač, Peter Hkavc 
(DeSUS); Jure Renko, Nataša Zaletelj 
(Lista za MOJ kraj); Stane Oman (SD); 
Peter Celar (Nova Slovenija – Krščanski 
demokrati)
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Župan
Jurij Rebolj

Občina Jezersko
Zgornje Jezersko 65
Zgornje Jezersko

Združenje Bergsteigdörfer (Planinska 
vas) združuje turistična naselja v Italiji, 
Avstriji in Nemčiji, ki so zavezana traj-
nostnemu turizmu. Ker tudi Jezersko 
želi na tak način razvijati svoj turistični 
potencial, se je pridružilo tej družini, ki 
je doslej obstajala le na nemško govore-
čih območjih omenjenih držav. Jezersko 
je prvo z nenemškega območja in prvo v 
Sloveniji, ki so ga sprejeli v to družino. 
Maja letos so Jezerjani v Salzburgu 
predstavili svoje videnje turizma po traj-
nostnih načelih in na podlagi dobrega 
programa in odlične predstavitve bili 
tudi sprejeti v združenje. Uradno pa jih 
bodo sprejeli na slovesnosti, ki bo v 
okviru dneva Alpske konvencije v letu 
2018. 
Od turizma, ki naj bi ga razvijali kot 
ekskluzivno butično zgodbo, si na Jezer-
skem veliko obetajo. Nastajajo manjši 
hoteli, penzioni, hostli, kampi ... in drugi 
tipi nastanitev. Hotela Kazina ni več, 
zato pa je bližnji hotel Planinka kupil 
znani slovenski poslovnež Marjan Bata-
gelj, lastnik Postojnske jame.  
V občini pa se ne trudijo biti privlačni le 
za turiste, pač pa želijo, da bi domačini 
živeli čim bolj kvalitetno in bi videli pri-
ložnost in prihodnost v domačem kraju. 
Tako urejajo ceste, se ukvarjajo tudi z 
njihovim lastništvom in urejanjem katas-
tra. Prizadevajo se s spremembami pre-
dlani sprejetega občinskega prostorskega 
načrta, po katerem naj bi gradili v skladu 
z zakonodajo in željo po ohranitvi narav-
ne in kulturne dediščine Jezerskega. Z 
željo, da bi ozavestili ljudi, kako pri 
posegu v prostor upoštevati to jezersko 
dediščino, so v sodelovanju s fakulteto 
za arhitekturo izdali publikacijo Kako 
prepoznati, ohranjati in živeti s tradicijo.
Na Jezerskem tradicijo ohranjajo z najst-
arejšo etnološko prireditvijo v Sloveniji, 
Ovčarskim balom, na novo pa jo gradijo 
s poletnimi dogodki Jezerska štorija. Na 
začetku poletja se Jezersko pridružuje 
tudi dogodkom ob pohodniškem festiva-

lu Kamniško-Savinjskih Alp skupaj z 
drugimi občinami tega gorskega obmo-
čja.  
Del jezerske tradicije so tudi gorski 
športi. Turnosmučarsko tekmovanje 
poteka že 22 let, njegov pobudnik je bil 
Luka Karničar. Turnosmučarskemu tek-
movanju, Luki Karničarju in Radu Mar-
kiču, ki sta pred dvema desetletjema 
izgubila življenji med vajo gorskih reše-
valcev na Okrešlju, so letos v središču 
Jezerskega odkrili spomenik. To se je 
zgodilo ob občinskem prazniku, ki ga je 
letos s svojo navzočnostjo počastil pred-
sednik države Borut Pahor.  
Letos so na Jezerskem občinski praznik 
praznovali še junija v spomin na dogod-
ke v času narodnoosvobodilnega boja. V 
prihodnje se bo to spremenilo, saj so 
občinski svetniki podprli odločitev o 
novem datumu praznika. To naj bi bil 10. 
september v spomin na dan, ko je bila 
leta 1919 podpisana sanžermenska miro-
vna pogodba. Po njej je Jezersko pripa-
dlo slovenskemu ozemlju, zaradi tega je 
danes Jezersko del Slovenije, je svoja 
občina in se tu govori slovensko.

Občina Jezersko
Jezersko je bilo letos sprejeto v turistično združenje 
Bergsteigdörfer (Planinska vas). Ob občinskem prazniku so 
odkrili spomenik umrlima gorskima reševalcema Luki in Radu 
ter turnosmučarskemu tekmovanju.

Ob občinskem prazniku so na Jezerskem odkrili spomenik Luki Karničarju in Radu Markiču ter 
turnosmučarskemu tekmovanju.

OBČINSKI SVETNIKI:
Jurij Markič, Peter Sušnik, Marija (Mija) 
Murovec, Boris Meško, Iztok Tonejec, 
Andrej Drejc Karničar (vsi nestrankar-
ski), Primož Muri (SDS) 
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Župan
Miran Zadnikar

Občina Preddvor
Dvorski trg 10
Preddvor

Precejšen del občine že ima kanalizaci-
jo, deloma tudi po zaslugi evropskega 
denarja. Tega so nazadnje črpali za 
kanalizacijo v petih naseljih, prek kate-
rih poteka magistralni vodovod iz Bašlja 
proti Kranju. Evropski projekt je zgornji 
del Tupalič obšel, so pa lani v skladu s 
sprejeto strategijo začeli urejati ta del 
občine. Letos so nadaljevali z drugo fazo 
in v jesenskem času gradnjo tudi že kon-
čali. Ob tem so uredili tudi cesto skozi 
naselje proti Možjanci in po eni strani 
speljali pločnik, urejena pa je tudi druga 
komunalna infrastruktura. Tudi Tupaliče 
so na trasi magistralnih vodovodov, ki 
napajajo sosednji občini Šenčur in Kranj. 
Zato bo za tretjo fazo gradnje kanalizaci-
je, načrtovane za prihodnje leto, potreb-
no tudi soglasje in sofinanciranje sose-
dov, da ob tej priložnosti obnovijo tudi 
vodovode. Z državo pa je tudi že dogo-
vorjeno, da bo prihodnje leto rekonstrui-
rala regionalno cesto skozi Tupaliče s 
krožiščem pri bencinskem servisu in 
avtobusnim postajališčem. 
Občina Preddvor skrbi tudi za varnost 
šolarjev. Tako so tudi letos nadaljevali 
gradnjo pločnikov, ki otrokom omogoča-

jo varno pot v šolo. Šola pa je letos dobi-
la tudi dvigalo. Uporabljala ga bo gibal-
no ovirana učiteljica, ki jo trenutno 
zaposlujejo v šoli, namenjeno pa je tudi 
gibalno oviranim učencem, če bo kdaj 
kateri obiskoval Osnovno šolo Matije 
Valjavca. 
Ob letošnjem občinskem prazniku so se 
v Preddvoru veselili dejstva, da so po 
več letih sodnih zapletov vendarle dobili 
nazaj planinsko kočo na Sv. Jakobu. 
Sedaj jo upravlja Planinsko društvo 
Preddvor, ki skrbi tudi za obnovo stavbe 
in planinskih poti do nje. Letos so sled-
njič dočakali tudi legalizacijo stavbe, ki 
je bila postavljena na črno, zaradi česar 
ji je grozila rušitev. V sklopu občinskega 
praznovanja so na Sv. Jakobu pripravili 
slovesnost z mašo, na kateri je ob doma-
čem župniku Branku Setnikarju maševal 
kardinal Franc Rode. V Preddvor ga je 
povabil župan Miran Zadnikar, ki se je s 
kardinalom seznanil leto poprej v Vati-
kanu. Ko sta namreč s prijateljem Vla-
dom Žumrom peš romala v Rim, ju je ob 
koncu poti sprejel kardinal Rode. Njegov 
pomladni obisk na Sv. Jakobu je bil že 
drugi v tem letu, najprej je župana obis-
kal ob novem letu, nazadnje pa oktobra 
ob blagoslovitvi del v podružnični cer-
kvi v Kokri. 
V Preddvoru že dolgo načrtujejo gradnjo 
športnega parka Voke. Za izgradnjo 
nogometnega igrišča z vsemi pripadajo-
čimi objekti jim manjka okoli 2000 kva-
dratnih metrov zemljišča, ki ga želijo 
odkupiti od Rimskokatoliške cerkve.  
Želijo pa zgraditi tudi zbirni center za 
odpadke. Zemljišče zanj imajo pri čistil-
ni napravi med Tupaličami in bregom, 
prav tako gradbeno dovoljenje, ne pa 
tudi dovolj denarja. Tako so se dogovori-
li, da bo zbirni center zgradil koncesio-
nar in ga poldrugo desetletje tudi uprav-
ljal, potem pa bo center brezplačno pre-
šel v last občine. 
Letos začenjajo gradnjo vodovoda Bašelj 
–Mače, prva faza bo potekala v Bašlju.

Občina Preddvor

Pred občinskim praznikom so na Sv. Jakobu pripravili slovesnost ob prevzemu planinske koče in mašo, kjer 
je somaševal kardinal Franc Rode.

V občini Preddvor so pred leti sprejeli strategijo urejanja 
kanalizacijskega sistema. V skladu s tem dokumentom in nekaj 
dodatnimi spremembami sedaj poteka gradnja kanalizacije v 
zgornjem delu vasi Tupaliče, kjer je letos končana druga faza.

OBČINSKI SVETNIKI:
Ciril Zorman, Frančiška Rozman, Mir-
jam Pavlič, Janez Brolih, Aleš Drekonja, 
Darja Delavec (vsi Povezane lokalne 
skupnosti), Rok Roblek, Primož Gre-
gorc, Metod Jagodic (vsi SDS), Primož 
Bergant in Miran Perko (oba Združeni 
za Preddvor)
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Župan
Ciril Kozjek

Občina Šenčur
Kranjska cesta 11
Šenčur

Leto 2017 je bilo tudi sicer gradbeno 
zelo intenzivno. V Sajovčevem naselju 
so nadaljevali z gradnjo ločenega kanali-
zacijskega sistema, s čimer so lani začeli 
v Mačkovem naselju. Jeseni so z drugo 
fazo končali, naložbo pa bodo nadaljeva-
li in dokončali prihodnje leto. Z ločenim 
sistemom (in dodatno zgrajeno poniko-
valnico) bosta ulici varnejši pred poplav-
ljanjem fekalnih in meteornih voda, kar 
se je v preteklih letih pogosto dogajalo. 
Gradili so tudi v središču Šenčurja. Tam 
ob Blagneči hiši, ki je kulturni spomenik 
lokalnega pomena, na mestu nekdanjega 
gospodarskega poslopja gradijo nov 
objekt, v katerem bo deloval medgenera-
cijski center. V prihodnje bodo po meri-
lih varovanja kulturne dediščine obnovi-
li tudi osnovno stavbo te spomeniško 
zaščitene hiše. Pred koncem leta je prizi-
dani del dobil streho.
V Šenčurju so zgradili tudi objekt ob 
pokopališču, v katerem so sedaj cvetli-
čarna, skladiščni prostori za potrebe 
pokopališča in sanitarije. Na semanjo 
nedeljo oktobra so objekt uradno odprli, 
blagoslovil ga je šenčurski župnik Urban 
Kokalj.
Velik letošnji proračunski zalogaj v 
občini je gradnja čistilne naprave v Trbo-
jah in kanalizacije na južnem delu obči-
ne. In ne le letošnji, saj naj bi bila grad-
nja končana do leta 2019, trenutno pa se 
lahko zanesejo samo na lastne vire. 
Kanalizacijo na severu občine so gradili 
v okviru projekta Gorki in je bila sofi-
nancirana iz evropskih sredstev. Tudi za 
4,3 milijona evrov vreden projekt želijo 
pridobiti evropski denar, zanj pa bi kan-
didirali skupaj s Mestno občino Kranj. 
Na novo čistilno napravo v Trbojah se 
bodo poleg novo zgrajene kanalizacije v 
vaseh Žerjavka in Trboje najprej priklo-
pili uporabniki iz Vogelj, kjer je kanali-
zacija že zgrajena. 
V občini Šenčur so letos sprejeli celost-
no prometno strategijo in razvojno stra-
tegijo do leta 2030. S prvo začenjajo 

izvajati konkretne ukrepe, ki bodo obča-
nom in obiskovalcem omogočili izbiro 
trajnostnih potovalnih načinov. Razvojna 
strategija pa se poleg prometnega dotika 
tudi drugih področij življenja občanov, 
od gospodarstva do kulturnega, športne-
ga in družabnega življenja prebivalcev. 
Za kakovost njihovega življenja pa že 
zdaj skušajo storiti čim več. Tako so 
denimo spomladi preselili krajevno knji-
žnico, ki ima v najetih prostorih na 
Delavski cesti več prostora in v pritličju 
tudi lažji dostop.

Spomladi so med Šenčurjem in letališ-
čem na Brniku zasadili 13 tisoč sadik 
drevja in grmovnic, ki bodo predstavlja-
le zeleno zaveso pred hrupom z letališča. 
Za to so si prebivalci Šenčurja prizade-
vali že več kot desetletje.
Letos so v občini rekonstruirali tudi ces-
to Šenčur–Voklo s kolesarsko stezo, jav-
no razsvetljavo bodo uredili prihodnje 
leto. Kolesarskim povezavam v občini in 
s sosednjimi občinami namenjajo pose-
bno pozornost. Letos jim je v sodelova-
nju z Mestno občino Kranj uspelo uredi-
ti kolesarsko stezo na relaciji Kranj–Šen-
čur, v prihodnjem letu pa bo kolesarska 
povezava s postavljenim nadvozom nad 
avtocesto še dopolnjena.

Občina Šenčur
V zadnji četrtini leta so v občini Šenčur začeli z največjo 
investicijo v tem in prihodnjem proračunskem letu,  
gradnjo čistilne naprave v Trbojah in kanalizacije na južnem 
delu občine.

Slavnostno odprtje objekta ob pokopališču

Kolesarska povezava med Šenčurjem in Kranjem

OBČINSKI NAGRAJENCI:
Zlata plaketa: Majda Vehovec
Srebrna plaketa: Mojca Gabrijel
Bronasta plakata: Jožica Rekar, Vesna 
Čulig, Drago Prdan
Spominsko priznanje: Jože Koželj, 
Ervin Smajič

OBČINSKI SVETNIKI:
Vanja Umnik, Sebastian Mohar, Tatjana 
Perčič, Urška Dolinar (vsi SLS), Valerij 
Grašič, Vida Tičar Rebolj (oba NSi), 
Aleksander Gašperlin (Nestrankarska 
lista za šport in kulturo), Mirjana Čema-
žar (SD), Simon Kuhar, Slavka Weissei-
sen (oba Lista volje in dejanj ViD), Jan 
Krajger, Anja Pušavec (oba Mladi za 
občino Šenčur), Branko Zorman (SMC), 
Miro Kozelj, Andreja Pintar, Aleš Perič 
Močnik, Nuša Bašelj Jagodic (vsi SDS)
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Župan
Boštjan Trilar 

Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj 

Na kranjski občini se zadnja leta zavze-
majo za pomembne ukrepe trajnostne 
mobilnosti. Tako so letos aprila uvedli 
izposojo koles, sistem pa so poimenova-
li KRsKOLESOM. Sprva so postavili 
šest kolesarnic, novembra pa so jih zara-
di velikega zanimanja občanov dodali še 
pet. Vsaka od enajstih postaj ima deset 
ključavnic in pet koles, skupaj je v upo-
rabi trenutno 55 koles. Sistem KRsKO-
LESOM je na voljo 24 ur na dan sedem 
dni v tednu. V prihodnje se bo širil tudi 
na obrobje Kranja in v njegovo okolico.
Novost v starem Kranju je od letošnje 
pomladi tudi Kranvaj (združeno iz besed 
Kranj in tramvaj). Tudi Kranvaj je eden 
od ukrepov trajnostne mobilnosti za uva-
janje okolju prijaznejših oblik prevoza v 
mestu. Mestna občina Kranj je namreč 
tako prebivalcem mestnega jedra kot 
tudi obiskovalcem ponudila brezplačni 
prevoz na klic. V električnem vozilu je 
prostora za pet potnikov in prtljago. V 
vozilo je možno naložiti tudi invalidski 

in otroški voziček širine do 65 cm. Opre-
mljeno je z električnimi drsnimi potniš-
kimi vrati, ki jih odpira voznik iz kabine, 
kar je zelo pomembno zaradi varnosti 
potnikov pri vstopu in izstopu. Kranvaj 
vozi po prilagodljivem voznem redu, čas 
in relacija vožnje pa se oblikujeta glede 
na potrebe potnikov.
Še en ukrep trajnostne mobilnosti je uve-
dba izposoje električnih avtomobilov, ki 
se je začela letos avgusta, Mestna občina 
Kranj pa jo izvaja skupaj z družbo 
Avant2go. Prav tako je občina poskrbela 
za nakup okolju prijaznih avtobusov za 
javni potniški promet, z novim odlokom 
pa je poskrbljeno za zmanjšanje motori-
ziranega prometa v starem Kranju in 
urejanje prometa na širšem območju 
mesta.
Poleg skrbi za okolje je pomembna tudi 
prometna varnost, zato sta bila letos 
zgrajena nova cestna prehoda pri Trgov-
skem centru Tuš in pri kranjski vojašnici, 
nato pa še novo krožišče pri sodišču. Tal-

Mestna občina Kranj

Sistem KRsKOLESOM je bil med domačini in obiskovalci dobro sprejet, zato se bo v prihodnje še razširil.

V Kranju je bila uvedena vrsta ukrepov trajnostne mobilnosti, 
od Kranvaja do sistema KRsKOLESOM, izposoje električnih 
avtomobilov pa tudi nakup okolju prijaznih avtobusov. Urejajo 
se kolesarske poti, novi cestni prehodi in varnejše poti. Že v 
kratkem se obeta za štirideset milijonov evrov investicij s 
pomočjo evropskih sredstev, Kranj pa se uveljavlja kot 
pomembna turistična destinacija. 

OBČINSKI SVETNIKI: 
Jakob Klofutar, Natalija Polenec, Gorazd 
Copek, Sonja Mašić, Boris Vehovec, 
Darinka Zorko, Damijan Perne, Boris 
Kozelj (vsi VZK), Andrej Šušteršič, Pri-
mož Terplan, Aleksandar Andrić, Tina 
Žalec Centa (vsi SMC), Helena Sitar, 
Drago Štefe, Jožef Rozman (vsi DeSUS), 
Irena Dolenc, Marjan Bajt, Vlasta Saga-
din (vsi NSi), Igor Velov, Milorad Gogić 
(oba Lista za razvoj Kranja), Branko 
Grims, Saša Kristan, Bojan Homan, 
Andreja Valič Zver, Gregor Tomše (vsi 
SDS), Janez Černe, Ana Pavlovski (oba 
SD), Damjana Piškur, Alenka Benčina 
(obe SZNKS), Barbara Gunčar (Lista 
Barbare Gunčar), Zoran Stevanović 
(SNS), Franc Rozman (SLS), Janez Fre-
lih (Povezane lokalne skupnosti)

OBČINSKI NAGRAJENCI: 
Častna občana sta postala dr. Milivoj 
Veličković Perat in dr. Dušan Petrač, 
nagrado MO Kranj je prejel Kolesarski 
klub Kranj, listino o priznanju MO Kranj 
so prejeli: Sandi Murovec, Metka Štok, 
PGD Trstenik in Medgeneracijsko druš-
tvo Z roko v roki, veliko plaketo MO 
Kranj so prejeli: Peter Drinovec, Alpini-
stični odsek Planinskega društva Kranj 
in Nogometni klub Triglav Kranj, veliko 
Prešernovo plaketo je prejel Petar Milić, 
plaketo MO Kranj so prejeli: ŠD Rdeči 
orel, Boris Margeta in Gorenjski glas, 
Prešernovo plaketo pa Kulturno društvo 
Gimnazije Kranj.



ne oznake za umirjanje prometa so bile 
postavljene v Mavčičah, varnejši dostop 
k šoli je bil urejen v Predosljah, nove so 
oznake za varnejšo pot kolesarjev in 
pešcev na Koroški cesti, urejena sta nova 
kolesarnica in prehod za pešce na Oreh-
ku.

Telovadnica v Stražišču
Med novimi investicijami, ki so v kranj-
ski občini najteže pričakovane, je zagoto-
vo telovadnica pri Osnovni šoli v Straži-
šču. Gradnja se je začela v oktobru, njena 
investicijska vrednost je 2,25 milijona 
evrov, vrata pa naj bi šolarjem in vsem 
drugim odprla še pred koncem naslednje-
ga leta. Telovadnica bo zgrajena v jav-
no-zasebnem partnerstvu, pri čemer bo 
Gorenjska gradbena družba kot zasebna 
investitorica telovadnico zgradila ter jo 
15 let tudi upravljala in vzdrževala, obči-
na kot javni partner pa je zagotovila zem-
ljišče in bo 15 let plačevala uporabnino 
za izvajanje šolskega programa.

Nekaj investicij v občini je bilo letos tudi 
že zaključenih. V starem Kranju je od 
junija poskrbljeno za javne toaletne pro-
store, tako imenovano Mestno vstraniše.
S pomočjo kranjskega rojaka in dobrot-
nika Vincenca Drakslerja je bila prenov-
ljena stavba, ki že služi namenom mate-
rinskega doma. Prav tako po zaslugi 
Fundacije Vincenca Drakslerja se je v 
središče mesta vrnila tombola.
Letos pomladi je svoja vrata v bližini 
zdravstvenega doma odprla prva brez-
plačna (pro bono) ambulanta na Gorenj-
skem z imenom Fajdigova ambulanta. 
Obnovljena je bila zdravstvena postaja v 
Stražišču, kranjska občina pa se je zav-
zela, da porodnišnica še naprej ostane v 
Kranju. Od letošnjega leta je defibrilator 
tudi v vozilu redarjev, pomembna prido-
bitev za Gasilsko reševalno službo Kranj 
pa je novo sodobno gasilsko vozilo.
V Kranju je uveden prost dostop do 
interneta, v občini je vzpostavljeno brez-
žično omrežje Wi-Fi. Vse bolj sta 

uveljav ljeni aplikaciji iKranj in Kranj 
open. Tudi vse te novosti so pripomogle 
k odličnim kazalcem obiskanosti turis-
tov, veliko priznanje pa je občina dobila 
z vpisom Kranja med priporočene desti-
nacije Lonley Planeta. Kranj odkrivajo 
avtodomarji, izredno uspešne pa so bile 
letošnje prireditve na čelu s Prešernovim 
smenjem in Kranfestom.
Odmevalo je odkritje časovne kapsule na 
Gimnaziji Kranj, marsikaj se je dogajalo 
na področju izobraževanja in podjetniš-
tva, v Kranju je bil postavljen tudi prvi 
bankomat, ki omogoča nakup kriptovalut.
Za občane je bila v sodelovanju z uprav-
no enoto in občino uvedena pisarna za 
gradnje, mestna uprava pa je za informi-
ranje občanov skrbela tudi na terenu.
Za dobro prakso pri prenovi soseske Pla-
nina je bila občina tudi nagrajena. Priz-
nanje je dobila na festivalu mest 
URBACT v Talinu.

Uspehi v kulturi in športu
Na področju kulture je odmeval evrovi-
zijski uspeh zbora Carmen manet, držav-
no priznanje je dobil arheolog dr. Milan 
Sagadin, Toni Cahunek pa je poskrbel za 
film o Kranju. Naslova državnih podpr-
vakinj so se veselile košarkarice Trigla-
va, odbojkarji Triglava pa so za tretje 
mesto v državi prejeli bronasta odličja, 
odmevala je tudi uvrstitev nogometašev 
Triglava med prvoligaše.
Obeleženi so bili številni jubileji klubov 
in društev, med njimi sto štirideset let 
podružnične šole v Goričah, sto let pod-
ružnične šole v Podblici, sedemdeset let 
Mestne knjižnice Kranj, šestdeset let 
Kolesarskega kluba Kranj in petdeset let 
Kranjskih vrtcev.
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Oktobra se je začela gradnja nove telovadnice v Stražišču, ki naj bi bila dokončana jeseni prihodnje leto.

Nogometaši Triglava so poskrbeli, da je v občini znova nogometni prvoligaš. Gasilsko reševalna služba Kranj ima novo gasilsko vozilo.
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Župan 
Miha Ješe

Občina 
Škofja Loka
Mestni trg 15
Škofja Loka

Med letošnjimi ključnimi naložbami so 
bile načrtovane gradnja vrtca Kamnit-
nik, nakup prostorov v Nami, urejanje 
trga pri upravni enoti, protipoplavno ure-
janje Sore, cestna infrastruktura in rav-
nanje z odpadnimi vodami.

Trg pod gradom in igrišče Zamorc
Urejanje trga pri upravni enoti skupaj z 
otroškim igriščem Zamorc se je začelo že 
ob koncu lanskega leta. Projekt obnove je 
potekal v skladu z leta 2013 sprejetim jav-
nim natečajem Ureditev odprtih javnih 
površin starega mestnega jedra in obrežja 
obeh Sor, ki se je začelo leta 2014 z obno-
vo Cankarjevega trga in sosednjih ulic. Že 
med gradnjo so se morali meščani in obi-
skovalci navaditi na spremenjen parkirni 
režim, saj se je parkiranje umaknilo na 
Pepetov klanec in na druga urejena mest-
na parkirišča. V dveh zimskih mesecih na 
začetku leta, ko so bili vajeni, da sta se na 
grajskem hribu odvijala tekmovanje v 
smučanju po starem in del Pokala Loka, 
pa so ostali tudi brez teh dveh prireditev. 
Zgolj za to leto, kajti že v prihodnjem se 
bosta prireditvi lahko spet vrnili na nekda-
nje mesto, iztek smučanja pa je prav na 

novo urejenem trgu. Spomladi so objavili 
razpis za novo ime trga in že kmalu odlo-
čili, da naj se ta imenuje Trg pod gradom. 
Ko so spomladi loško občinsko vodstvo 
povabili v Maribor na slovesnost ob rezu 
najstarejše trte na Lentu, kjer so dobili v 
dar cepič, so sklenili, da ga bodo zasadili 
ob grajsko obzidje in bo s tem novi trg 
dobil še dodatno vrednost. Ob gradnji trga 
so odkrili vodnjak in sklenili, da ne ohra-
nijo le njegovega oboda, pač pa tudi fun-
kcijo vodnjaka. Z grajskega hriba se nam-
reč stekajo meteorne vode, ki so jih delo-
ma že ukrotili, na trgu pa je velik zadrže-
valnik, ki bo omogočal nemoteno in varno 
odtekanje padavinskih voda.  
Septembra so Trg pod gradom slovesno 
odprli, dogodek je obogatilo tradicional-
no mednarodno srečanje pihalnih orkes-
trov Loka jo piha. Odprli so tudi temat-
sko otroško igrišče Zamorc, ki je dobilo 
ime po znani legendi o črnem možu z 
loškega grba. Igrišče je tudi sicer zasno-
vano v slogu škofjeloških legend, ki jih 
otroci spoznavajo ob igri. Novembra, 
teden dni pred martinovim, pa so ob 
grajsko obzidje zasadili trto z Lenta in z 
veliko prireditvijo zakrožili to pomem-

Občina Škofja Loka

Jeseni so odprli nov Trg pod gradom in otroško igrišče Zamorc.

V 22 milijonov evrov vrednem proračunu občine Škofja Loka 
je letos tretjina denarja namenjena naložbam. Letos 
najopaznejši projekt je bilo urejanje Trga pod gradom in 
gradnja otroškega igrišča Zamorc.

OBČINSKI NAGRAJENCI:
Častni občan: Miloš Mlejnik; srebrna 
grba: Marija Bogataj, Mihael Potočnik; 
bronasta grba: Rajko Krmelj, Marinkina 
knjižnica pri Društvu upokojencev Škof-
ja Loka; posebni priznanji: Muzejsko 
društvo Škofja Loka, Zuhdija Mušedino-
vić

OBČINSKI SVETNIKI:
Bojan Berčič, Marija Demšar, Igor Dra-
kulič, Veronika Hartman, Borjana 
Koželj, Lea Leona Mlakar, Rok Primo-
žič, Tine Radinja,  Melita Rebič (vsi Lista 
Miha Ješe in prijatelji Loke), Anton Ber-
nik, Maja Cankar, Aleš Habjan, Gregor 
Hostnik, Robert Strah (SDS), Marko 
Breznik, Jožita Vavpotič Srakar (SMC), 
Metod Di Batista, Valentin Jesenovec, 
Tomaž Paulus (SLS), Mirjam Jan Blažić 
(SD), Ciril Peternel, David Jezeršek, 
Klemen Štibelj (NSi), Rolando Krajnik, 
Mateja Podlogar (Komunalno ekološka 
lista), Davor Tavčar, Martin Trampuš (Ini-
ciativa za demokratični socializem), Vik-
tor Zadnik (DeSUS) 
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bno škofjeloško naložbo. Navzoči so bili 
tudi predstavniki pobratenega Freisinga, 
ki so spomladi prav tako prejeli cepič 
najstarejše trte na svetu.

Škofjeloški pasijon in digitalizirana 
Romualdova pot
Trg pod gradom je eno od prizorišč Ško-
fjeloškega pasijona, dragocene škofjelo-
ške kulturne dediščine, zato na prireditvi 
ni manjkal niti oče Romuald, ki je z 
zgodbo o vinski preteklosti na Loškem 
segel v njeno dolgoletno zgodovino. 
Lovrenc Marušič, pater Romuald, je 
namreč pred tristo leti v škofjeloškem 
kapucinskem samostanu zapisal besedi-
lo pasijona, ki danes velja za najstarejše 
ohranjeno dramsko besedilo v sloven-
skem jeziku. Že pred leti so ga proglasi-
li za dragoceno nesnovno dediščino 
državnega pomena, tik pred koncem lan-
skega leta pa je z vpisom na reprezenta-
tivni Unescov seznam nesnovne dedišči-
ne človeštva (kot prvi iz Slovenije) pos-
tal tudi priznana svetovna mojstrovina. 
Zgledi vlečejo in na nominacijo za pre-
stižni Unescov seznam se pripravljajo s 
projektom Klekljanje čipk na Sloven-
skem, kjer sodeluje tudi Loški muzej.
V Škofji Loki to srednjeveško dramsko 
igro uprizarjajo vsakih šest let (nasled-
nja uprizoritev bo ob tristoti obletnici 
njenega nastanka znova leta 2021) v 
postno-velikonočnem času. V letih, ko 
ni uprizoritev, „pasijonsko kondicijo“ 
ohranjajo s pasijonskimi dnevi. Letos so 
v tem času od Ministrstva za kulturo 
uradno prejeli listino o vpisu Škofjeloš-
kega pasijona na Unescov seznam. Jese-
ni pa so z odprtjem pasijonske sobe na 
Mestnem trgu, pasijonske razstave na 

Loškem gradu in odprtjem ter digitaliza-
cijo Romualdove poti znova spomnili, 
kako pomemben je ta del škofjeloške 
kulturne dediščine. Škofja Loka je okto-
bra gostila mednarodno srečanje projek-
ta CD-ETA (Interreg Europe), na kate-
rem so sodelovali partnerji iz sedmih 
držav in izmenjevali izkušnje in dobre 
prakse s področja digitalizacije kulturne 
dediščine. Ena teh praks je tudi pravkar 
digitalizirana Romualdova pot s 13 pasi-
jonskimi postajami, ki ob pomoči tablic 
ali pametnih telefonov Pasijon in ostalo 
škofjeloško kulturno dediščino približu-
jejo mlajšim generacijam.

Vrtec Kamnitnik prihodnje leto
Spomladi se je začelo projektiranje nove-
ga vrtca Kamnitnik, ki ga bodo zgradili 
na severnem delu nekdanje vojašnice. 
Jeseni so poskrbeli za selitev najemnikov 
stavb, ki bodo zaradi gradnje vrtca poru-
šene: nekaterih društev, ki so jim našli 
prostor v komandi zahodnega krila nek-
danje vojašnice, zavetišča Mačji dol, ki se 
seli v Puštal, in brezdomcev, ki so bili 
nastanjeni v bivalnikih na tem območju. 
Jeseni se je tudi začelo urejanje vse potre-
bne infrastrukture za prihodnji vrtec, 
zaradi česar je razkopano po okoliških 
cestah in je zaprta Partizanska ulica. 
Sama gradnja vrtca pa se bo začela spo-
mladi in pričakujejo, da bo dograjen v 
letu dni. Medtem je v občini potekala 
polemika o tem, ali bo v vrtcu tudi kuhi-
nja. Načrtovana je, vendar so prvotno 
menili, da bi na začetku še ne delovala v 
polni meri. Občinski svet pa je na jesen-
ski seji sklenil, naj bo v vrtcu tudi kuhi-
nja in naj bo v njej takoj poskrbljeno za 
hrano vseh generacij otrok novega vrtca.

Za boljšo zdravstveno oskrbo 
prebivalstva
Letos so se v Škofji Loki razveselili 
rezultatov raziskave, ki ugotavlja, da 
škofjeloško območje po kakovosti živ-
ljenja sodi v sam slovenski vrh, občina 
Škofja Loka pa je na tej lestvici na viso-
kem petem mestu. Žal pa na vseh podro-
čjih ni tako idealno. Za zdravstveno var-
stvo na Škofjeloškem to že ne drži. 
Zdravstveni dom Škofja Loka se duši v 
prostorski stiski, manjka tudi zdravni-
kov, posledično sta dostopnost in kako-
vost teh storitev okrnjena. Na prostorsko 
in kadrovsko stisko je najprej opozorilo 
osebje zdravstvenega doma, občina pa 
se je na alarm odzvala s pripravo strate-
gije zdravstvenega varstva. Oktobra so 
jo občinski svetniki že potrdili.
To pa ni edina strategija: sprejeli so tudi 
celostno prometno strategijo. Na dan 
sprejetja so na kapucinskem trgu odprli 
polnilnico električnih vozil, kar je že 
eden od ciljev strategije. Ob tednu 
mobilnosti so občinski redarji dobili 
električno vozilo, v duhu trajnostne 
mobilnosti, ki namesto vožnje z motor-
nimi vozili predvideva več kolesarjenja 
in pešačenja, pa je tudi na novo urejena 
pešpot na grad. K mobilnosti sodijo tudi 
urejene cestne povezave. Letošnja kon-
kretna pridobitev na tem področju je 
obnovljena cesta skozi vas Strmica, ki 
škofjeloško občino povezuje s Kranjem. 
Krajani so ob odprtju pripravili prisrčno 
slavje, škofjeloški župan Miha Ješe pa 
se ga je udeležil v mednarodni druščini: 
v Škofji Loki je namreč v tistem času 
zasedalo predsedstvo združenja evrop-
skih mest Douzelage in njegovi člani so 
se z veseljem pridružili vaškemu slavju. 

Gradijo komunalno infrastrukturo do zemljišča, kjer bo stal novi vrtec 
Kamnitnik.

Digitalizirano Romualdovo (pasijonsko) pot je mogoče spoznavati s pametnim 
telefonom ali tablico v roki.
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Župan
Milan Čadež

Občina 
Gorenja vas - Poljane
Poljanska cesta 87
Gorenja vas

Gradnja je ta čas v polnem razmahu, po 
dokončanju del pa bodo v občini prido-
bili sodoben in energetsko varčen šport-
ni objekt s kar 1800 kvadratnimi metri 
uporabne površine in tristo sedeži na tri-
bunah. Nove prostore je letos dobila tudi 
gorenjevaška knjižnica, ki so jo iz utes-
njenih kletnih prostorov preselili v 
Sokolski dom. Nova knjižnica se razpro-

stira na skoraj 240 kvadratnih metrih 
površin. 
Občina, ki je pred petimi leti po korakih 
začela oživljati in postopoma obnavljati 
Tavčarjev dvorec, je za svoj trud dočaka-
la priznanje tudi s strani države. Ambi-
ent visoške in Debeljakove domačije so 
namreč razglasili za kulturni spomenik 
državnega pomena. Ob Tavčarjevem 
dvorcu so se poleti zvrstile številne pri-
reditve, najbolj slovesno pa je bilo zadnji 
konec tedna v avgustu, ko je bilo vse v 
znamenju stoletnice povesti Cvetje v 
jeseni. Med drugim so jo zaznamovali s 
predstavitvijo povesti Cvetje v jeseni v 
poljanskem narečju, odprtjem dopolnje-
ne Tavčarjeve zbirke s knjižnico v dvor-
cu Visoko, muzikalom Cvetje v jeseni in 
pohodom po novi tematski poti na Ble-
goš. V sklopu praznovanja stoletnice 

Cvetja v jeseni so odprli tudi novo teni-
ško igrišče na travi in ob tem pripravili 
teniški turnir dvojic v belem z lesenimi 
loparji, s čimer so zaznamovali tudi 
120-letnico prvega teniškega igrišča v 
Sloveniji, ki ga je na svojem posestvu na 
Visokem leta 1897 zgradil dr. Ivan Tav-
čar, in 30-letnico Teniškega kluba Gore-
nja vas. Sklepno dejanje ob stoletnici 
Cvetja v jeseni so pripravili na Tavčarjev 
rojstni dan, 28. avgusta. V kapelico ob 
dvorcu so ponovno postavili doprsni kip 
Ivana Tavčarja, s čimer so nadomestili 
pred leti ukraden kip.
Tako Tavčarjev dvorec kot tudi Šubičevo 
hišo po novem upravlja Zavod za turizem 
in kulturo Poljanska dolina, ki ga kot 
vršilka dolžnosti vodi Lucija Kavčič. Na 
ta način želijo v občini okrepiti razvoj 
turizma in trženje pod skupno blagovno 
znamko Poljanska dolina, obenem pa na 
inovativen način dvigniti kakovost turisti-
čne ponudbe, nadgraditi turistične pro-
grame ter povečati prepoznavnost Poljan-
ske doline. K temu so zagotovo prispeva-
li tudi člani Turističnega društva Gorenja 
vas, ki so bili letošnji gostitelji 47. sreča-
nja gorenjskih turističnih delavcev.
V občini so ponosni tudi na uspešna 
podjetja, ki delujejo na njihovem obmo-
čju. Med njimi je podjetje Polycom, ki ta 
čas gradi nov poslovni objekt v Industrij-
ski coni Dobje. Novo vsebino bodo dobi-
li tudi doslej zapuščeni objekti nekdanje-
ga Rudnika Žirovski vrh, ki jih je mini-
strstvo za obrambo v začetku aprila 
občini prepustilo v brezplačno uporabo. 
Okoljska ministrica Irena Majcen in 
župan občine Gorenja vas - Poljane 
Milan Čadež pa sta sredi aprila podpisa-
la 3,3 milijona evrov vreden sporazum o 
sofinanciranju projekta poplavne varno-
sti Poljan.
Ob 160. obletnici rojstva so se spomnili 
literarnega zgodovinarja, jezikoslovca in 
bibliotekarja Luka Pintarja in se mu v 
njegovem rojstnem kraju Hotavlje poklo-
nili s postavitvijo doprsnega kipa.

Občina Gorenja vas - Poljane

Po dolgih letih potrpežljivega čakanja so se v Osnovni šoli Ivana Tavčarja Gorenja vas letos razveselili 
gradnje nove športne dvorane. 

V Osnovni šoli Ivana Tavčarja Gorenja vas so se letos razveselili 
gradnje nove športne dvorane. Naložba, ki obsega še ureditev 
nove kotlovnice v prostorih šole ter novega zunanjega športnega 
igrišča in parkirišča, je vredna skoraj štiri milijone evrov.

OBČINSKI NAGRAJENCI:
Naziv častni občan je posthumno prejel 
nekdanji gorenjevaški župnik Alojzij 
Oražem. Plakete so podelili Andreju 
Šubicu ter župnijama Leskovica in Pol-
jane, prejemniki priznanj pa so: Tone 
Košir, KUD Sovodenj, Podružnična šola 
Javorje in uredniški odbor knjižnih izdaj 
Moj kraj skozi čas, 1. in 2. del.

OBČINSKI SVETNIKI:
Anton Debeljak, Irena Tavčar, Ciril Alič, 
Stanko Bajt, Štefka Jeram, Lucija Kav-
čič, Žan Mahnič (SDS), Janez Pelipen-
ko, Zvonko Dolinar (SLS), Dunja Škofic 
(SMC), Tilka Vučko, Helena Gorjan 
(Peter Trček in skupina volivcev), Janez 
Arnolj, Marija Jereb, Mirjana Možina 
(NSi), Jurij Krvina (SD) in Franci Fortuna 
(DeSUS)
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Župan  
Janez Žakelj

Občina Žiri
Loška cesta 1
Žiri

Pomembne korake naprej so naredili 
tudi pri projektu gradnje doma za starej-
še s podelitvijo stavbne pravice za okrog 
1900 kvadratnih metrov veliko zemljišče 
v bližini zdravstvenega doma podjetju 
Orphea, d. o. o., ki bo na omenjenem 
zemljišču zgradilo Dom Žiri – središče 
za kakovostno sožitje, v okviru katerega 
naj bi med drugim zagotovili vsaj petde-
set postelj za starejše. 
Gasilci Prostovoljnega gasilskega društva 
Dobračeva so se ob praznovanju 115-let-
nice delovanja razveselili novega gasil-
skega vozila. Gre za hitro tehnično reše-
valno vozilo, ki je zasnovano tako, da ga 
bodo lahko uporabljali pri večini posredo-
vanj v občini, tudi ob prometnih nesre-
čah. Za nakup novega vozila so odšteli 
120 tisoč evrov, pri čemer jim je slabih 
petdeset tisoč evrov zagotovila občina.
Letošnje leto je zaznamovalo še nekaj 
pomembnih obletnic. Sedemdesetletnico 
delovanja so praznovali v podjetju Alpi-
na. Na osrednji slovesnosti v maju so 
med drugim gostili predsednika držav-
nega zbora Milana Brgleza ter najuspe-
šnejša slovenska biatlonca Jakova Faka 
in Klemena Bauerja. Visokemu jubileju 
podjetja je bila posvečena tudi Glasova 
preja v Žireh, na kateri so o Alpini spre-
govorili smučarska tekačica Petra Maj-
dič ter nekdanji in sedanji direktor Bojan 
Starman in Bojan Gantar. Z Alpino je že 
sedemdeset let povezan tudi Pihalni 
orkester Alpina Žiri, pri katerem ta čas 
sodeluje okrog trideset godbenikov. Za 
uvod v praznovanje obletnice so konec 
lanskega leta izdali zgoščenko z naslo-
vom Žirokenrol, posebej zanje pa je 
nastala tudi Žirovska simfonija. V zna-
menju okrogle obletnice je bil tudi letoš-
nji pohod ob nekdanji rapalski meji, na 
katerega se je sredi septembra podalo 
okrog sto pohodnikov. Na jubilejni 
pohod ob rapalski meji so pohodniki 
najbolj množično krenili iz Žirov, prid-

ružili pa so se jim še pohodniki s Sovod-
nja, iz Idrije, Spodnje Idrije in Ledin. 
Vsi so se srečali v bližini glavnega mej-
nika številka 38 na nekdanji italijan-
sko-jugoslovanski meji pred planinsko 
kočo na Mrzlem vrhu, kjer so pripravili 
slovesnost ob 70. obletnici vrnitve Pri-
morske k matični domovini.
Podjetje Poclain Hydraulics pa je zazna-
movalo desetletnico poslovanja v okviru 
mednarodne skupine Poclain, ki je pod-
jetju omogočila nov zagon. Skupina 
Poclain je po prevzemu Kladivarja v 
Žireh leta 2007 poskrbela za organizacij-
ske spremembe ter obsežna vlaganja v 
nove tehnologije in razvoj proizvodov. 
Naložbe so v zadnjem desetletju dosegle 
vrednost 17 milijonov evrov. Po dodani 
vrednosti se ta čas uvrščajo v sam vrh 
najuspešnejših žirovskih podjetij. 
V Osnovni šoli Žiri in njeni okolici so v 
maju pripravili prvi ŽirFit, na katerem 
so občani s pomočjo strokovnjakov s 
področja zdravstva in športa lahko pre-
verili svoje telesne zmogljivosti. Testira-
nje je vključevalo test hoje na dva kilo-
metra, preverjanje telesne zmogljivosti 
in po želji še tek na šeststo metrov. Testi-
ranje je bilo namenjeno starejšim od 
dvajset let, udeležilo pa se ga je več kot 
tristo Žirovcev.

Občina Žiri
Enega največjih finančnih zalogajev bo v prihodnjih letih 
predstavljala gradnja nove športne dvorane. Letos so zagotovili 
denar za gradnjo atletske steze ter premik košarkarskega in 
odbojkarskega igrišča, saj bo na mestu sedanje atletske steze 
tekla prometna povezava do načrtovane obvoznice.

V bližini zdravstvenega doma bo podjetje Orphea, d. o. o., zgradilo Dom Žiri – središče za kakovostno 
sožitje.

OBČINSKI NAGRAJENCI:
Naziv častni občan so podelili Mihu 
Nagliču za njegovo štiridesetletno vse
stransko kulturno delovanje na področ
ju Žirov in tudi širše. Podelili so še štiri 
priznanja Občine Žiri, ki so jih prejeli 
Branko Mrak, Pihalni orkester Alpina 
Žiri, Nejko Podobnik in Milan Kopač, 
županovi priznanji pa člana razvojne 
skupine M Sora Barbara Šubic in Aleš 
Ugovšek ter Boris Pečelin.

OBČINSKI SVETNIKI:
Matej Gregurovič, Ida Filipič Pečelin, 
Primož Tavčar, Petra Leben Seljak, Dra
go Kramperšek in Maja Justin Jerman 
(Neodvisna lista za napredek Žirov), 
Sašo Pečelin, Mateja Velkavrh in Viljem 
Eržen (NSi), Matjaž Oblak, Mija Jenko 
Mrak, Boris Novak (SDS), Branko Jese
novec (SD), Angela Jezeršek (DeSUS) 
in Martin Oblak (SLS).
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Župan  
Anton Luznar

Občina Železniki
Češnjica 48
Železniki

V Železnikih so se letos razveselili nazi-
va naj občina, saj je analiza statističnih 
podatkov revije Moje finance pokazala, 
da se v tej slovenski občini živi najbolje. 
Izpeljali so za 2,4 milijona investicij, od 
tega so osemsto tisoč evrov vložili v 
cestno infrastrukturo. Uredili so slab 
kilometer ceste Sivar–Logar proti Megu-
šnici, ki je bila s 189 tisoč evri tudi naj-

večja letošnja občinska investicija. Na 
strmi cesti Gotnar–Kovač v Podlonku so 
z rekonstrukcijo in delno prestavitvijo 
trase znižali naklon, v kar so vložili 170 
tisoč evrov, dodatnih 137 tisoč evrov pa 
še v ureditev lokalne ceste Ravne–Šurk. 
Sprejeli so celostno prometno strategijo, 
ki v ospredje postavlja trajnostno mobil-
nost in zmanjšanje pritiskov na okolje. 
Še vedno si prizadevajo, da bi država 
čim prej poskrbela za celovito poplavno 
varnost Železnikov. Septembra je minilo 
že deset let od katastrofalnih poplav. 
Upajo, da bodo prihodnje leto vendarle 
začeli izvajati protipoplavne ukrepe in 
da bo sledila še gradnja obvoznice. 
V spodnjem delu Studenega so nadalje-
vali gradnjo kanalizacije v dolžini dob-
rih petsto metrov. Tam so pridobili tudi 
280 metrov pločnika ob regionalni cesti 

vključno z na novo urejenima avtobusni-
ma postajama in javno razsvetljavo. Plo-
čnika v dolžini 150 metrov so se razve-
selili še na Jesenovcu. Obnovili so 450 
metrov vodovoda na Logu do ribogojni-
ce. Plavalni bazen ima prenovljene gar-
derobe in vhodno avlo, v kar so vložili 
148 tisoč evrov. Na Osnovni šoli Želez-
niki so obnovili jedilnico in njeno dotra-
jano streho, v osrednjem delu šole pa 
zamenjali okna in dokončali fasado. 
Obnovili so še streho na šoli v Davči. V 
PGD Davča so prevzeli novo, 180 tisoč 
evrov vredno vozilo s cisterno, za katero 
je občina namenila 97 tisoč evrov. 
Sedemdeset tisoč evrov so prispevali sel-
škim gasilcem, ki so začeli graditi nov 
dom. PGD Selca je praznoval 120-letni-
co delovanja. Omeniti velja še 110-letni-
co Planinskega društva za Selško dolino. 
V Železnikih so letošnje leto razglasili 
za Krekovo leto in pripravili številne 
dogodke v počastitev stoletnice smrti 
pomembnega rojaka dr. Janeza Evange-
lista Kreka. Krekovo leto so sklenili 
oktobra s slavnostno akademijo in bla-
goslovom prenovljene spominske plošče 
na njegovem domu v Selcih. Že 55. Čip-
karski dnevi so ponudili bogat petdnevni 
program, saj je občina zanj pridobila 
evropska sredstva. V Davči so priredili 
tradicionalni Dan teric, na Zalem Logu 
pa tretji Praznik zelja. V Sorici so izpel-
jali jubilejni, 30. Groharjev teden, ki ga 
je zaznamovala 150. obletnica rojstva 
Ivana Groharja. Nanj so se spomnili še 
na prireditvi Pozdrav jeseni.
Posvečali so se tudi mednarodnemu 
sodelovanju, predvsem poglabljanju sti-
kov z italijanskim Innichenom, od koder 
so se prebivalci v 13. stoletju začeli 
naseljevati na območje Sorice z okolico. 
Junija je prišlo do prvega uradnega obi-
ska iz te tirolske občine. Gostili so župa-
njo Rosmarie Burgmann, septembra pa 
so Soričani in predstavniki Občine Žele-
zniki z županom na čelu obiskali Innic-
hen.

Občina Železniki

Prenovili so garderobe in vhodno avlo ob plavalnem bazenu.

V Železnikih so letos največ denarja vložili v ceste, nadaljevali 
so tudi prenovo plavalnega bazena. Zvrstili so se številni 
dogodki ob Krekovem letu, izpeljali so vsebinsko zelo bogate 
Čipkarske dneve in poglobili stike z občino Innichen.

OBČINSKI SVETNIKI:
Matej Šubic, Tomaž Weiffenbach, Mirko 
Berce, Jernej Bešter, Julijana Prevc, 
Božo Prezelj, Primož Pintar, Jurij Dem-
šar, Erika Drobnič (vsi SLS), Miran 
Šturm, Tomaž Demšar, Branka Krek 
Petrina (vsi SDS), Jože Prezl, Peter 
Gortnar, Leopold Nastran (vsi SD), 
Roman Megušar (NSi), Matej Markelj 
(Premik)

OBČINSKI NAGRAJENCI:
Častni občan: Janez Ferlan
Občinska plaketa:  
Franc Čufar, Janez Triler
Priznanje za izjemne dosežke:  
Andrej Bogataj, Franc Bogataj
Priznanje za življenjsko delo prostovolj-
cev: Sonja Čenčič in Antonija Galjot
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Župan  
Nejc Smole

Občina Medvode
C. komandanta Staneta 12
Medvode

Evropska komisija je odobrila financira-
nje velikega kohezijskega projekta, ki 
vključuje tudi gradnjo kanalizacijskega 
omrežja v občini Medvode v dolžini 22 
kilometrov. Na novo bo na javno kanali-
zacijo priključenih okrog 3600 prebival-
cev. Vrednost investicije je okrog 16,5 
milijona evrov, od tega jih bo okrog 
sedem milijonov morala zagotoviti obči-
na sama. Kanalizacijsko omrežje se bo iz 
drugih virov gradilo na območju Sore. 
Brez finančne rešitve pa občina ostaja za 
gradnjo kanalizacije na območju KS 
Smlednik in KS Zbilje. Leta 2011 je 
enostransko izstopila iz projekta Gorki, 
za kar sta jo sosednji občini Kranj in 
Šenčur tožili. Oktobra letos je bila skle-
njena poravnava, Občina Medvode jima 
je nakazala skupaj nekaj manj kot 350 
tisoč evrov. Na področju komunalne 
infrastrukture so minulo leto zaznamo-
vale še investicije obnove ceste, gradnja 
hodnika za pešce in avtobusnih postaja-
lišč v Zbiljah, obnova dveh cest na 
Golem Brdu, gradnja pločnika na Bizan-
tovi cesti v Preski, ceste v Zavrhu, kroži-
šča na Senici, obnove Medvoške ceste, 
nov je most v Sori. Ustanovljen je bil 
režijski obrat, ki je prevzel tudi skrb za 
vsa pokopališča.
Korak naprej je bil narejen na področja 
turizma. V začetku leta se je v nove pro-
store – v Železniško postajo Medvode – 
preselil Turistično-informacijski center 
Medvode. Gre za skupni projekt Občine 
Medvode in Slovenskih železnic, ki je 
prvi takšen v slovenskem prostoru. 
Lokalna skupnost je investirala v obnovo 
dotrajane železniške postaje, Slovenske 
železnice pa so jo v skrbništvo predale 
Javnemu zavodu Sotočje, katerega usta-
novitelj je občina. Z novimi vsebinami v 
TIC Medvode beležijo velik porast obi-
skovalcev. Postajajo informacijsko sredi-
šče v občini. K vedno večjemu obisku 
Medvod svoje dodajo še številne priredi-
tve. Prvič je letos potekal festival športa 
Medvode v gibanju.

Občinski svet je sprejel celostno promet-
no strategijo, ki je naravnava k trajnostni 
mobilnosti. V njenem duhu je bila s sep-
tembrom uvedena podaljšana linija šte-
vilka 15 Ljubljanskega potniškega pro-
meta, ki ima po novem končno postajo v 
Sori in je s centrom povezala kraje na 
desnem bregu reke Sore. Drugo leto 
zapored je potekal Teden mobilnosti. 
Občina Medvode je tudi na podlagi 
omenjenih aktivnosti oktobra prejela 
nagrado za energetsko najbolj prodorno 
občino v kategoriji srednje velikih občin. 
Na področju prometa je bil sprejet nov 
parkirni režim vključno s cenami parki-
ranja. 

Izboljšana poplavna varnost,  
vaja Potres 2017
Na področju družbenih dejavnosti je bil 
s pomočjo državnih sredstev prenovljen 
pod v telovadnici OŠ Simona Jenka 
Smlednik, odprli so prenovljeni Športni 
park Pirniče in novo otroško igrišče v 
Goričanah ter vgradili osebno dvigalo na 
OŠ Medvode. 
Maja je občino stresel močan potres. Šlo 
je za dvodnevno vajo sil za zaščito, reše-
vanje in pomoč z naslovom Potres 2017. 
Na njej je bilo prvi dan 37 dogodkov in 
341 sodelujočih, drugi dan pa 33 dogod-
kov in 298 sodelujočih. Gasilci so se 
letos razveselili tudi nekaj novih prido-
bitev. Največja je gasilsko vozilo za 
PGD Zg. Pirniče, s čimer se je zaključil 
prvi cikel nakupa gasilskih vozil za pro-
stovoljna gasilska društva v občini. Voz-
ni park so posodobili tudi v PGD Smle-
dnik z enim novim in enim rabljenim 
vozilom.
Investicije potekajo tudi na področju 
poplavne varnosti. Večje protipoplavne 
ukrepe izvaja država (sanacija pragu na 
na sotočju na reki Sori, končana so dela 
na odseku struge vodotoka Ločnica v 
naselju Sora) in tudi občina (izvedeno je 
bilo čiščenje nekaterih padavinskih jar-
kov).

Občina Medvode
Medvoška občina je v iztekajočem se letu bogatejša za nekaj 
pomembnih investicij predvsem na področju komunalne 
infrastrukture, v znamenju katere bo tudi prihajajoče leto,  
saj se bo začela kohezija, največji projekt v zgodovini občine.

Maja je v občini Medvode potekala velika 
dvodnevna vaja Potres 2017.

OBČINSKI SVETNIKI:
Vito Klavora, Anže Šilar, Darinka Verov-
šek, Ladislav Vidmar, Cvetka Židan Val-
javec (GLAM), Katarina Galof, Mojca 
Jeraj, Sašo Šulc, Matejko Trampuš, 
Stanislav Ulanec (NLNKOM), Leon Mer-
jasec, Roman Robas, Saša Rožič 
(SDS), Luka Kajtna, Iztok Krasnik, Alen-
ka Žavbi Kunaver (SMC), Zvonka Hoče-
var, Franc Šušteršič (DeSUS), Mirko 
Javeršek, Stanko Okoliš (NSi), Štefan 
Čebašek (SLS), Dragan Djukić (ZKO), 
Gorazd Šturm (SD)

OBČINSKI NAGRAJENCI:
Medalja: PGD Spodnje Pirniče - Vikrče 
- Zavrh, plaketa: Kmetijska zadruga 
Medvode, Agata Trojar, Franc Bonča, 
Jahalni center Kmetija Janhar
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Župan
Aco Franc Šuštar

Občina Vodice
Kopitarjev trg 1
Vodice

Več kot deset tisoč vozil, od tega več sto 
tovornjakov, vsak dan pelje po Kamniški 
cesti skozi središče Vodic in s tem uniču
je cesto, kali mir stanovalcev in ogroža 
pešce. Sodu je izbila dno prometna nes
reča, v kateri jo je osnovnošolec na srečo 
odnesel brez večjih poškodb in je bila 
povod za sestanek s predstavniki države 
ter proteste, ki jih je organizirala civilna 
iniciativa.
Ob pritiskih občinske uprave in množič
ni udeležbi na protestih, so prvi rezultati 
spodbudni in že vidni. Direkcija RS za 
infrastrukturo je sanirala Kamniško ces
to, prehode za pešce so dvignili na nivo 
pločnikov, posodobili semaforsko signa
lizacijo, na način, da zaustavlja prehitro 
vožnjo, ter obnovili in zgradili pločnike, 
dovoljeno hitrost pa zmanjšali na štiride
set kilometrov na uro. 
Končna rešitev pa je le izgradnja obvoz
nice. Pod pritiski se je zganila tudi drža
va. Sklad kmetijskih zemljišč je umaknil 
tožbo zoper komasacijo, s katero so v 
Vodicah zagotovili zemljišča za obvoz
nico, ki je neuradno že umeščena v šest
letni investicijski plan vlade. Dela naj bi 
se začela v letu 2019.
Občina je poleti prejela odločbo o dode
litvi nepovratnih kohezijskih sredstev za 
izgradnjo kanalizacije. Od EU bo prejela 
3,57 milijona evrov, dodatnih 630 tisoč 

pa bo prispevala država. Na območju 
Vodic bodo tako proti Ljubljani zgradili 
nove fekalne kanale ter navezovalne 
kanale od Bukovice in Utika v skupni 
dolžini devet kilometrov, na katere bo 
priključena tudi že delujoča sanitarna 
kanalizacija v dolžini 13,4 kilometra. Na 
kanalizacijski sistem se bo tako priklju
čilo približno 2600 prebivalcev Vodic, 
Bukovice, Utika, dela Kosez in Polja, 
kasneje pa še Skaručna in Vojsko ter 
nekatera druga naselja, za katera so veči
noma že izdelani projekti in pridobljena 
gradbena dovoljenja. Dela bodo potekala 
v naslednjih dveh letih.
Začeli so tudi z razširitvijo Vrtca Škra
tek Svit. Z investicijo v vrednosti 1,3 
milijona evra, pri čemer so 190 tisoč 
evrov pridobili na razpisu Eko slada, 
bodo pridobili dva nova oddelka, telova
dnico, razširili in preuredili pa bodo tudi 
kuhinjo. Dela bodo predvidoma končana 
poleti.
Na odseku ceste od Sela proti Šinkove
mu Turnu so obnovili hidrantni in vodo
vodni sistem, hišne vodovodne priključ
ke ter javno razsvetljavo ter skupaj s 
Telekomom Slovenije tudi telekomuni
kacijske napeljave. Obnovili so primarni 
vodovodni sistem med farmo pri Vodi
cah proti Repnjam, za kar so del sredstev 
pridobili s strani ministrstva za gospo
darski razvoj in tehnologijo. 
Za 72 tisoč evrov, od katerih so jih 21 
tisoč pridobili od Fundacije za šport, je 
Utik bogatejši za igrišče z umetno trav
nato površino. S sosednjimi občinami so 
preko projekta LAS Za mesto in vas 
izbrali projekte, namenjene ustvarjanju 
novih delovnih mest, varstvu okolja in 
ohranjanju naravne dediščine ter razvoju 
novih storitev na podeželju v skupni vre
dnosti 520 tisoč evrov. Projekti izpolnju
jejo vse pogoje za sofinanciranje, do 
potrditve pa je treba počakati še na potr
ditev Agencije RS za kmetijske trge in 
razvoj podeželja ter Ministrstva za go
spodarski razvoj in tehnologijo.

Občina Vodice

Letošnji občinski nagrajenci z županom Acom Francem Šuštarjem

Leto so v Vodicah zaznamovali protesti občanov za ureditev 
prometnih razmer na Kamniški cesti. Občina je pridobila več 
kot štiri milijone evrov nepovratnih sredstev za izgradnjo 
kanalizacije, začeli pa so tudi dozidavo Vrtca Škratek Svit.

OBČINSKI SVETNIKI:
Žiga Janežič, Mija Cankar, Marjan Pod-
goršek, Andraž Hönigsman (vsi Lista 
SRCE Občine Vodice), Rok Cankar, 
Miran Vertačnik, Anton Kosec, Marga-
reta Barle (vsi Lista neodvisnih kraja-
nov), Anton Aljaž, Peter Podgoršek, 
Damijan Repnik (vsi SDS), Mojca Ločni-
škar, Jože Podgoršek, Anton Kokalj (vsi 
NSi), Anton Logar (SD)

OBČINSKI NAGRAJENCI:
Plakete Občine Vodice: Športno-planin-
sko društvo Gams, Kulturno društvo 
Matije Koželja Utik, Športno društvo 
Victoria Club, Mešani pevski zbor Biser
Priznanja župana: Ana Tofant, Erazem 
Stonič in Hedvika Rosulnik
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Župan
Franc Jerič 

Občina Mengeš
Slovenska cesta 30
Mengeš

Eno pomembnejših investicij zadnjih let 
v Mengšu je bila izgradnja prizidka k 
Osnovni šoli Mengeš, s katerim zagotav-
ljajo prostore za naraščajoče število 
osnovnošolcev. Z novimi prostori, ki so 
bili dokončani in opremljeni še pred 
začetkom šolskega leta, so pridobili šest 
novih učilnic, kabinete, skladišče, urejen 
prezračevalni sistem ter posebni učilnici 
za tehnični pouk in gospodinjstvo. Vred-
nost celotne investicije, v katero so vklju-
čena tudi arheološka izkopavanja pred 
začetkom gradnje, je znašala 892 tisoč 
evrov. Zunanja podoba objekta je bila 
dokončana novembra lani, januarja pa so 
začeli z notranjimi deli. V poletnih mese-
cih pa so 826 kvadratnih metrov površin 
tudi opremili z najsodobnejšo opremo.
Območje šole bo tudi v prihodnje še 
doživljalo spremembe. Moči občinske 
uprave so usmerjene v načrtovanje Špor-
tne dvorane Mengeš. Po večletnih priza-
devanjih se bo želja številnih Mengšanov 
kmalu uresničila. Športno dvorano v 
vrednosti 4,85 milijona evrov bodo zače-
li graditi drugo leto, namenjena pa bo 
učencem Osnovne šole Mengeš, šport-
nim društvom ter drugim občanom. Za 
2800 kvadratnih metrov velik športni 
objekt se nadejajo tudi nepovratnih sred-
stev Eko sklada v višini od 860 tisoč do 
1,1 milijona evrov. Sredstva za največji 
projekt občine v naslednjih letih so že 
zagotovili v sprejetih proračunih.
Na podlagi dolgoletnih prizadevanj 
župana Franca Jeriča in občinske uprave 
se bo Mengšanom kmalu izpolnila še 
ena velika želja. Januarja naj bi bilo 
namreč izdano gradbeno dovoljenje za 
manjkajoči del mengeške obvoznice. 
Kot zagotavljajo predstavniki družbe 
DRI in države, so sredstva za poldrugi 
kilometer dolg odsek ceste do Most 
zagotovljena, gradnja pa se bo začela v 
začetku gradbene sezone drugo leto. 
Novice so se razveselili predvsem stano-
valci središča Mengša, skozi katerega 
vsak dan hrumi tranzitni promet proti 

Gorenjski in jim onemogoča normalno 
bivanje.
V Občini pa so vse leto potekala tudi dru-
ga vzdrževalna in investicijska dela. Na 
430-metrskem odseku Ropretove ulice so 
v času poletnih počitnic zamenjali vodo-
vod z vsemi hišnimi priključki ter zgradili 
kanalizacijo. Gradbena dela so jeseni 
potekala tudi na Prešernovi cesti, kjer so 
zgradili dobrih dvesto metrov novega 
vodovoda, javno razsvetljavo, na novo pa 
so asfaltirali tudi 75-metrski odsek maka-
damske ceste. Tudi na Trubarjevi ulici, 
kjer bo prihodnje leto sledila še gradnja 
novega kanalizacijskega sistema, so 
zamenjali 245 metrov vodovodnega omre-
žja. Skupaj s hišnimi priključki so zame-
njali tudi dotrajan vodovod na Dalmatino-
vi ulici, investicijska dela so potekala še v 
drugih delih Mengša, v Loki pa so razši-
rili in preplastili odsek ceste na Dobeno. 
Tako kot v prejšnjih letih so tudi letos 
nadaljevali z urejanjem brežine Pšate.
Pestro je bilo tudi na društvenem podro-
čju. Novembra je dvajsetletnico prazno-
vala Gasilska zveza Mengeš. Sedemde-
set let je letos dopolnilo Prostovoljno 
industrijsko gasilsko društvo Lek, dvaj-
set pa Likovno društvo Mengeš. Oktobra 
pa je Kulturno društvo Svoboda Mengeš 
proslavilo 65-letnico delovanja ter 45. 
obletnico ustanovitve folklorne skupine 
in pevskega zbora.

Občina Mengeš
V Mengšu so dokončali prizidek k osnovni šoli, prihodnje leto 
pa načrtujejo gradnjo športne dvorane. Po več letih čakanja je 
na vidiku tudi dokončanje obvoznice, ki bo središče mesta 
razbremenila prometa. Gradnja se bo začela prihodnje leto.

Drugo leto bodo v Mengšu začeli graditi težko pričakovano športno dvorano. / Vir: Občina Mengeš

OBČINSKI NAGRAJENCI:
Zlato priznanje: Jožef Vahtar
Srebrno priznanje: Peter Sitar, Nataša 
Vrhovnik Jerič
Bronasto priznanje: David Orešnik
Trdinova nagrada za študente in dijake: 
Lucija Podboršek

OBČINSKI SVETNIKI:
Bogo Ropotar, Tina Jamšek, Matjaž 
Loboda, Nataša Skok, Robert Ručigaj, 
Urška Mehle (vsi Lista za Občino Men-
geš), Aleš Janežič, Katja Jamšek, Peter 
Gubanc, Marija Sitar, Boštjan Skok (vsi 
SMO – Skupaj za mengeško občino – 
Skupaj zmoremo več), Matevž Bolta, 
Urša Posavec (oba NSi), Matej Hribar, 
Urška Tavčar (oba SDS), Franc Hribar, 
Jožef Vahtar (oba SLS), Tomaž Štebe 
(CIM – Civilna iniciativa – Radi imamo 
Mengeš, Loko, Topole, Dobeno) in Mir-
jan Trampuž (SD)
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Župan 
Franc Čebulj

Občina Cerklje na Gorenjskem
Trg Davorina Jenka 13
Cerklje na Gorenjskem

»Pred dobrimi dvajsetimi leti smo bili 
po razvitosti na 136. mestu med 154. 
občinami. Danes nas številni kazalci 
uvrščajo med najboljših pet, smo v 
samem državnem vrhu,« je ob letošnjem 
občinskem prazniku za Gorenjski glas 
povedal cerkljanski župan Franc Čebulj. 
Tak rezultat pa ne pride sam od sebe. V 
občini namreč že vseskozi izdatno inve-
stirajo v izgradnjo javne infrastrukture 
in tudi letos ni bilo nič drugače. Ob tem 
pa so se spopadali s številnimi izzivi in 
celo nesrečami. Spomladi je namreč 
zgorelo gospodarsko poslopje župnišča 
v Cerkljah, kjer so imeli svoje prostore 
tudi otroci Marijinega vrtca. Sredstva za 
obnovo, ki v tem času že poteka, so pri-
spevali številni občani, obrtniki pa tudi 
Občina Cerklje in ljubljanska nadškofi-
ja.

Obnovili več kilometrov cest
Dokončali so tudi glavni vodni kolektor 
od Velesovega proti Praprotni Polici, ki 
je namenjen za vodooskrbo letališča, 
delno pa lahko tudi občini Šenčur. Ob 
tem so obnovili del ceste, ki je bila z vasi 
proti letališču zgrajena leta 2002, sočas-
no pa na željo vaščanov asfaltirali tudi 
dober kilometer makadamske poljske 

poti, ki se iz Praprotne Police navezuje 
na cesto proti Šenčurju. Skupaj so na 
tem delu obnovili ali na novo preplastili 
dobre tri kilometre poti. Celotna investi-
cija je skupaj z izgradnjo kolektorja zna-
šala sedemsto tisoč evrov.
Dobra cestna infrastruktura je še 
pomembnejša v hribovitem območju 
pod Krvavcem. Tam je občina v zadnjih 
letih obnovila osem kilometrov ceste, po 
zadnjih zaključenih delih pa so jo s kraj-
šo slovesnostjo odprli septembra. Izvaja-
lec Gorenjska gradbena družba je tako 
preplastil 1,8-kilometrski odsek Stiška 
vas–Škrjančevo, preplastili pa so tudi 
1,7-kilometrski odsek Kuhar–Slatnar ter 
krajši odsek Kuhar–Martinjak v izmeri 
približno tristo metrov. Že lani so asfal-
tirali šeststo metrov ceste v Viženško 
dolino ter poldrugi kilometer na relaciji 
Ravne–Stiška vas. Pred štirimi leti so 
obnovili kilometer in pol ceste na odse-
ku Škrjančevo–Kuhar, kjer pa je bila 
občina na podlagi uveljavljanja reklama-
cije upravičena do tisoč ton asfalta, ki so 
jih porabili za letošnja dela.
Vseskozi pa si župan Franc Čebulj in 
občinska uprava prizadevata za vzposta-
vitev aglomeracije na hribovitem obmo-
čju občine pod Krvavcem, s čimer bi 

Občina Cerklje
V občini Cerklje so letos nadaljevali obnove cest in izgradnjo 
cestne infrastrukture ter gradnjo kanalizacije in vodovodnega 
sistema. Prizadevajo si za evropska sredstva za obnovo sistema 
krvavškega vodovoda, v načrtu pa imajo tudi gradnjo manjšega 
zdravstvenega doma.

OBČINSKI NAGRAJENCI:
Veliko plaketo Občine Cerklje na 
Gorenjskem je prejel Borut Belehar, 
malo plaketo pa Aleksandra Česen. 
Priznanja so prejeli: Gasilska zveza Cer-
klje na Gorenjskem, Avgust Starovaš-
nik, Janez Glastovec, Martin Dobnikar 
ter Janez Kuhar. Nagrado so podelili 
Župnijski karitas Cerklje na Gorenj-
skem, spominsko plaketo pa Orglarstvu 
Močnik.

OBČINSKI SVETNIKI:
Janez Korbar, Marija Slemc, Andreja 
Bogataj, Rajko Rozman, Klavdija Frelih 
(vsi Lista za razvoj vasi pod Krvavcem), 
Matevž Bohinc, Marija Remic, Peter 
Preložnik (vsi SDS), Marko Bolka, Jaka 
Ciperle, Irena Ropret (vsi Lista za vas), 
Rok Mihelčič Potočnik (Lista Tudi mi 
smo del vas), Luka Štumberger (Lista 
obrti, podjetništva in turizma), Stane 
Bernard (SD), Jože Ipavec (NSi Krščan-
ski demokrati), Miha Zevnik (SLS)

Letošnji občinski nagrajenci z županom Francem Čebuljem
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upravičili tudi gradnjo kanalizacije na 
tem delu občine.
Uredili so tudi infrastrukturo v vasi Češ-
njevek, kjer so poleg izgradnje pločnika 
in ureditve cest v središču vasi poskrbeli 
tudi za odvodnjavanje meteorne vode, 
postavili zaščitne ograje in položili opti-
čno ter obnovili električno omrežje. 
Celotna investicija je stala približno 
osemdeset tisoč evrov (brez DDV).

Gradnja kanalizacije v nižinskem 
delu občine
V prejšnjih letih so s primarnimi kanali-
zacijskimi vodi opremili približno 90 
odstotkov naselij v nižinskem delu obči-
ne, preostanek del pa so opravili letos ali 
pa jih bodo v prihodnjem letu. Do konca 
leta so zaključili največji projekt v Gradu. 
Uredili so tudi kanalizacijski sistem v 
osrednjem delu Zaloga s kompletnim 
vodnim primarnim in sekundarnim 
omrežjem ter ostalo infrastrukturo vklju-
čno z izgradnjo pločnikov.
V jesenskih mesecih je potekala tudi 
gradnja kanalizacijskega sistema v Cer-
kljah. Najprej na območju Ulice Janeza 
Mežana, Stare ceste in Ulice Josipa 
Lapajne, nadaljevali pa so na Ulici 4. 
oktobra. V prihodnjem letu nameravajo 
dela nadaljevati v osrednjem delu Cer-
kelj, od Krvavške ceste do križišča s 
Cesto v Polico. Prav na tem mestu bodo 
prihodnje leto začeli gradnjo krožišča, ki 
ga bo sofinancirala Direkcija RS za 
infrastrukturo. 
Kanalizacijska dela pa občinsko upravo 
čakajo še prihodnje leto, in sicer na obmo-
čju celotne Pšenične Police, delu Dvorij, 
severnem delu Poženika, na dveh krajših 
odsekih v Lahovčah ter Cerkljanski Dob-
ravi s priklopom na Zalog. Zgradili bodo 
tudi prečrpališče Češnjevek–Dvorje.

Prizadevanja za krvavški vodovod
V občini so si prizadevali tudi za obnovo 
krvavškega vodovoda, za katerega si pri-
zadevajo pridobiti evropska sredstva. Da 
bi bil projekt upravičen do sofinancira-
nja, sta županu Francu Čebulju potrdila 
tudi državna sekretarka Eva Štravs Pod-
logar in direktor direktorata za regional-
ni razvoj Marko Drofenik, ki sta skupaj 
z delegacijo ministrstva za gospodarski 
razvoj in tehnologijo poleti obiskala Cer-
klje. V krvavški vodovodni sistem je 
sicer vključenih več občin – Cerklje, 
Kranj, Šenčur, Komenda in Vodice. 
Letos so opravili novelacije projektne 

dokumentacije in se dogovorili o količi-
nah prevzema vode iz sistema. Občina 
Cerklje bo prevzela 43 odstotkov vode, 
ki je v največji meri potrebna za oskrbo 
brniškega letališča. To se bo namreč v 
naslednjih letih po izgradnji obvoznice, 
ki je v zaključni fazi, precej razširilo. 
Prav usklajevanju razvoja poslovnih con 
ob letališču so na občinski upravi v leto-
šnjem letu namenili precej časa.
V proračunu so zagotovili sredstva tudi 
za vodovod na Štefanji Gori, ki je še zad-
nji vaški vodovod v občini. Občina bo 
obnovila in na novo zgradila vodno zaje-
tje ter vodohran, celotno komunalno 
infrastrukturo pa bodo prenesli v last 
občine in upravljanje komunalnemu 
podjetju. Trenutno so v fazi iskanja izva-
jalca, delati pa bodo začeli v začetku 
prihodnjega leta.

Prihodnje leto začetek gradnje 
zdravstvenega doma
Ena izmed pomembnejših pridobitev, ki 
si jo v Cerkljah lahko obetajo v nasled-
njem obdobju, pa je nov zdravstveni 
dom, katerega gradnja se bo predvidoma 
začela prihodnje leto. Kot je povedal 
župan Franc Čebulj, bodo v zdravstve-
nem domu pod isto streho združili dva 
splošna zdravnika, pediatra, zobozdrav-
nika, fizioterapevta, najverjetneje pa tudi 
lekarno. Idejo podpirajo tudi v Zdravs-
tvenem domu Kranj ter Osnovnem 
zdravstvu Gorenjske. Idejna zasnova za 
nov zdravstveni dom je že v izdelavi, 
objekt pa bo stal v neposredni bližini 
Kmetijske zadruge Cerklje, na križišču 
med Slovensko cesto in Cesto v Polico. 
Zemljišče je občina že odkupila. 

V neposredni bližini bodo drugo leto 
umestili tudi krožišče. Usklajevanja z 
državo so že v teku, krožišče pa bo v 50 
odstotkih financirala tudi občina. Ob 
tem pripravljajo tudi dokumentacijo za 
izgradnjo krožišč v Lahovčah in na Trati.
Občina je pristopila tudi k izgradnji špor-
tnega šotora v velikosti malega nogomet-
nega igrišča v Nogometnem centru Vele-
sovo, ki bo na voljo nogometašem in osta-
lim rekreativnim športnikom v občini.
Med pomembnejše projekte, ki se jih 
bodo lotili prihodnje leto, spadajo tudi 
otroška igrišča v Češnjevku, Lahovčah, na 
Štefanji Gori ter v Cerkljah, za katera 
bodo v okviru projekta LAS dobili tudi 
občinska sredstva. Drugo leto bodo v 
okviru projekta Temno nebo na Ambrožu 
namestili javno razsvetljavo, v Petrovčevi 
hiši pa načrtujejo dopolnitev muzejske 
zbirke. V teku pa je tudi že projekt za 
obnovo in dograditev poslovilnih mrliških 
vežic v Cerkljah.

Najboljši projekt je Dom Taber
Junija je bil v okviru akcije EU projekt, 
moj projekt, za najboljši projekt na 
Gorenjskem izglasovan Socialnovarstve-
ni zavod Taber. Akcija je potekala med 
posameznimi projekti, ki so bili podprti 
s strani Evropskega socialnega sklada, 
Evropskega sklada za regionalni razvoj 
ali Kohezijskega sklada. V mesecu in 
pol je bilo za posamezne projekte odda-
nih več kot 63 tisoč glasov, v gorenjski 
regiji pa jih je največ, 10.846 prejel prav 
Dom Taber, kjer so letos dokončali težko 
pričakovani povezovalni del med obema 
traktoma in olajšali delo osebju in življe-
nje stanovalcem.

Uradno odprtje ceste na Ambrožu
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Župan
Marjan Šarec

Občina Kamnik
Glavni trg 24
Kamnik

Občina je prenovo Glavnega trga izvaja-
la celo poletje, zaradi česar se je festival 
Kamfest letos preselil v Keršmančev 
park, a rezultat naložbe je v celoti pre-
novljena komunalna infrastruktura in 
nove površine za pešce in kolesarje ter 
dogodke. Svoje delo so opravili tudi 
arheologi, ki so odkrili ostanke nekdan-
jega mestnega zidu.
V drugi fazi je bila izvedena rekonstruk-
cija ceste skozi Podgorje, in sicer na 
odseku od tehničnih pregledov do gostil-
ne pri Slavki, prenovljena je bila tudi 
Murnova ulica. V Šmartnem v Tuhinju 
so svojemu namenu predali enajst kilo-
metrov novega kanalizacijskega omrežja 
in prenovljeno cesto skozi vas, ki ima 
zdaj vso potrebno infrastrukturo.
Prenovljena je bila spodnja etaža stavbe 
na Starem gradu, ki je po več letih pro-
padanja zdaj spet gostišče z novim 
najemnikom. Opravljena je bila sanaci-
ja obzidja na Malem gradu. Občina je 
odkupila še preostale prostore v pritli-
čju rojstne hiše Rudolfa Maistra na Šut-
ni in pred kratkim začela z obnovo pro-
storov, ki bodo namenjeni predstavlja-
nju Maistrovega življenja in dela. 
Obnovljena je bila tudi kavarna Veroni-
ka, ki je prav v teh dneh po skoraj letu 
dni zaprtja zaživela z novim najemni-
kom. Kljub številnim gradbenim delom 
v središču mesta se Kamnik letos lahko 
pohvali z rekordno turistično poletno 
sezono.

Občina Kamnik je prejela nagrado zlati 
kamen 2017 za razvojno najbolj prodor-
no občino Slovenije, znova pa tudi naziv 
prostovoljstvu prijazno mesto. S podpo-
ro občine je zaživel Večgeneracijski cen-
ter Ljubljana – VGC Kamnik. Občina je 
sprejela Celostno prometno strategijo in 
pristopila k projektu CityWalk. 
Župan Marjan Šarec je kandidiral za 
predsednika države in se uvrstil v drugi 
krog. Po občini so namestili deset zbiral-
nikov elektronskih odpadkov. V Mekin-
jah je občina uredila športno igrišče. 
Vodenje Doma kulture Kamnik je prevzel 
Zavod za turizem, šport in kulturo Kam-
nik. Poleti je svoja vrata odprl Kulturni 
vrt Katzenberg, na Maistrovi ulici je zaži-
vela Galerija Dika. Že 47. Dnevi narodnih 
noš in oblačilne dediščine so bili letos 
krajši za en dan, saj so bili organizatorji 
zaradi slabega vremena primorani odpo-
vedati celotno nedeljsko dogajanje, vklju-
čno s povorko narodnih noš.
Krajani in gasilci PGD Motnik so se raz-
veselili novega gasilskega vozila.
Konec januarja je pogorela gostilna Pod 
žičnico ob spodnji postaji nihalke na 
Veliko planino, lovci pa so septembra 
ustrelili medveda, ki je poleti delal ško-
do na kamniških pašnikih.
Člani KGT Papež so na Veliki planini 
gostili 16. evropsko prvenstvo v gorskih 
tekih. Kegljači KK Calcit Kamnik so 
postali državni prvaki, odbojkarji pa 
pokalni prvaki in državni podprvaki.

Občina Kamnik

... in po njej

Ena najpomembnejših naložb letošnjega leta je bila temeljita 
prenova najožjega središča mesta, ki je prijaznejše pešcem, ima 
pa tudi popolnoma novo komunalno infrastrukturo.

OBČINSKI NAGRAJENCI:
Zlato priznanje: dr. Marija Klobčar in 
Janez Uršič, srebrno priznanje: Danijel 
Bezek in Enota za protokol Slovenske voj-
ske, bronasto priznanje: Alenka Juvan in 
KUD Hiša keramike, zakaj pa ne majolka

OBČINSKI SVETNIKI:
Mag. Urban Bergant, Vida Čermelj, 
Cvetko Emeršič, Mateja Gradišek, Nina 
Irt, Anton Iskra, Lara Jemec, Nives Mat-
jan, Marjan Novak, Martina Strmšek, 
Marko Šarec, Karla Urh, Damjan Zlatnar 
in Igor Žavbi (vsi Lista Marjana Šarca), 
Milena Klemen, Duško Papež, Edis 
Rujović in Žaklina Zdravković (vsi Lista 
Dušana Papeža), dr. Damjan Hančič, 
Bogdan Pogačar, Matej Slapar in mag. 
Matej Tonin (vsi NSi), Damjan Hribar in 
Matija Sitar Močnik (oba SDS), Mojca 
Jončeska Malovrh in Roman Maligoj 
(oba DeSUS), Jože Korošec (SLS), Aleš 
Lipičnik (SMC) in Anton Tone Smolnikar 
(LTS – Lista za Kamnik)

Glavni trg med obnovo ...
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V socialističnem obdobju našega časni-
karstva in medijev nasploh so bili novi-
narji in uredniki tudi družbenopolitični 
delavci. Poročali so o dogajanju in ga 
hkrati razlagali. Tomo Martelanc, ki je 
bil sam novinar in dopisnik JRT iz Lon-
dona, je pozneje kot profesor novinars-
tva študentom, med katerimi je bila 
takrat tudi naša sedanja direktorica, raz-
ložil, da sta v zahodnem žurnalizmu 
temeljni novinarski zvrsti poročilo in 
komentar strogo ločeni. Ali poročaš ali 
komentiraš, prvo je objektivno, drugo 
zavestno subjektivno, tretje možnosti ni. 
V socializmu pa so iznašli sintezo obeh 
buržoaznih zvrsti – »komentirano poro-
čilo«. Bila so seveda tudi »zgolj« poroči-
la in »zgolj« komentarji, a sinteza oboje-
ga je bila žlahtnejša in je služila gradnji 
novega družbenega reda. V nadaljevanju 
navajam sijajen primer komentiranega 
poročila v našem časopisu.

GG v službi »nove dobe«
»S prireditvijo Novoletne jelke, ki so se 
je udeležili otroci v vsem okraju, po mes-
tih in vaških šolah, je bil storjen prelom s 
klerikalskim miklavževanjem, ki je mis-
tično varal naše otroke in jih odtujeval 
stvarnosti. Najboljša je bila organizacija 
Novoletne jelke v Tržiču. Priredili so jo 
na več krajih, v tovarnah in v mestu. Bilo 
je tu lutkovno gledališče pa partizanski 
tabor, kjer so partizani pripovedovali 
našim malčkom prigode iz NOB. K vsem 
pa je prišel dedek Mraz v spremstvu 

Osrednje glasilo Gorenjske  
že sedemdeset let
V sedemdesetih letih razvoja Gorenjskega glasa (GG) je mogoče poudariti tri 
obdobja: socialistično obdobje (1947–1987), leta odpiranja časopisa 
demokratičnim spremembam v družbi (1987–2001) in obdobje finančne 
osamosvojitve in lastniških sprememb v GG (po 2001). Slednje zaznamuje tudi 
izdajanje številnih lokalnih časopisov pod vodilom Lokalna novica je kraljica.

Prva stran glasila Naše delo, ki je prvič izšlo oktobra 1947 in velja za neposrednega predhodnika 
Gorenjskega glasa. Edini nam poznani izvod hrani Univerzitetna knjižnica v Mariboru. / Foto: arhiv GG

Miha Naglič                                                                                                                

Naslovnica oziroma glava prve redne številke Gorenjskega glasa, ki je izšla 1. oktobra 1948.
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Gost promet v turistični sezoni po stari gorenjski cesti – skozi vas Podbrezje, julija 1966  
/ Foto: GG, hrani Gorenjski muzej

škrata in delil darove. Dedek Mraz je 
delil darove vsem enako, dočim je škrat 
delil tistim, ki so mu razvozlali razne 
postavljene uganke. Najboljši pionirji pa 
so razen tega dobili kot nagrado še vsak 
po eno lepo knjigo. V Tržiču so tovarne 
stopile v medsebojni stik ter porazdelile 
stvari tako, da so otroci po vseh tovarnah 
dobili enaka darila. Razen vseh otrok so 
bili povabljeni tudi starši in so malčke 
razen daril še pogostili. Tako so mladi 
kot stari občutili, da je to res nov otroški 
praznik. V Škofji Loki je prireditev 
Novoletne jelke prav tako dobro uspela. 
Partizani so pripovedovali razne zgodbe 
in doživetja iz partizanskih let. Dedek 
Mraz je v spremstvu palčkov obšel 700 
otrok in jih vse obdaroval. V Kranju je 
bila ta otročja prireditev organizirana na 
več mestih, ali nikjer ne tako, kot bi bilo 
potrebno. Če je bila v kakšni tovarni 
obdaritev večja, so bili obdarjeni samo 
otroci, katerih starši delajo v tisti tovar-
ni. Centralna obdaritev pa je bila več ali 
manj borna, ker so otroke samo pogosti-
li. V nedeljski prireditvi je ta stvar le 
bolje uspela. Napake, ki so se zgodile v 
Kranju, pa bodo za bodoče v svarilo 
vsem organizacijam, kako se k takšnim 
prireditvam ne pristopa.« 
Sledi nadaljevanje pod mednaslovom 
Novoletna jelka v Naklem. »Odprtih ust 
so strmeli pionirji iz Nakla, ko so na 
novo leto popoldne vstopili v dvorano 
prosvetnega doma. Na sredi lepo okraše-
ne dvorane je stala ogromna jelka, okoli 
nje pa so, kot v pravljici, mize in stoli in 
na mizah kupi dobrot. Za vsakega pio-
nirja posebej kupček, za vse enako, nih-
če ni bil pozabljen. Prišle so tudi parti-
zanske in ostale sirote, prišle so matere 
in se radovale z otroki. Vsak obdarova-
nec je dobil čez 1,5 kg sadja, peciva in 
sladkarij, na jelki pa je visel velik okra-
sek — pionirski boben, darilo AFŽ pio-
nirskemu odredu. Razen tega so članice 
AFŽ delile pionirjem tudi salamo s kru-
hom in radodarno nalivale čaj. Pionirji 
so kar žareli od veselja in glasno čeblja-
nje ni hotelo ponehati. Nakljanska sku-
pnost pa se je tudi res izkazala. Nabiral-
na akcija in darovi množičnih organiza-
cij so znašali 9575 dinarjev, precej sadja 
in jajc ter nekaj masti in moke. Denar se 
je porabil za nabavo sladkarij in jestvin 
za pogostitev, ostanek je dobil pionirski 
odred za povečanje svoje knjižnice. 
Posebno požrtvovalne pri pripravah pa 
so bile tov. Marinškova in Poljšakova, 

Gorenjski glas je beležil čas tudi v sliki: množični obisk Gorenjskega sejma v Kranju.  
/ Foto: Gorenjski glas, hrani Gorenjski muzej
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Gradnja nove valjarne na Koroški Beli, Jesenice, 2. 10. 1969 / Foto: Franc Perdan, GG, hrani Gorenjski muzej

Šivalnica gornjih delov obutve, obrat (TOZD) kranjske Planike na Breznici, 24. 6. 1980  
/ Foto: Stojan Saje, GG, hrani Gorenjski muzej

kakor tudi nekatere druge članice AFŽ. 
Čez 200 mladih src je hvaležno utripalo, 
ko se je Nace, odredni načelnik, zahvalil 
množičnim organizacijam in vsem, ki so 
pripomogli k tako lepemu prazniku. In 
mlade glavice so ugotovile, da je bil 
skrajni čas, da smo ''upokojili'' starega 
pristranskega svetnika Miklavža, ki je 
nosil le bogatim in se je izogibal revnih 
koč. Veliko večje in čistejše je veselje, če 
vidiš, da so s teboj enako srečni vsi tvoji 
tovariši. Pionirji iz Nakla so ta dan pose-
bno živo občutili pravo vsebino socializ-
ma in sklenili, da bodo čvrsto stopali po 
njegovi poti. Tudi v Naklem namreč raste 
nov rod.« (Novoletna jelka – veselje 
naših otrok, GG 1949 (13. 1.), št. 2, str. 2)
Navedeni članek je napisal A. K., iz nje-
govega pisanja pa je jasno razvidno, da o 
prireditvah ni le poročal, ampak jih je 
tudi komentiral. Tako, denimo, razloži, 
da je bil z Novoletno jelko »storjen pre-
lom s klerikalskim miklavževanjem, ki 
je mistično varal naše otroke in jih odtu-
jeval stvarnosti«. Pravi biser nove zvrsti 
pa so zadnji stavki članka. Omenjena 
posebnost socialističnega novinarstva je 
seveda le ena od mnogih. Če bi mene 
vprašali, kaj v vseh takratnih letnikih 
GG najbolj cenim, bi še bolj poudaril 
dokumentarno vrednost časopisa za naš 
čas. Doslej so bili stari letniki GG v 
kompletu dostopni le v nekaterih večjih 
javnih knjižnicah. Pred leti so bili v celo-
ti digitalizirani in zdaj so dostopni tudi 
na naši spletni strani, le poiskati je treba 
znati. Na navedeni članek sem postal 
pozoren že pred leti, ko je krajši odlo-
mek iz njega citiral dr. Janez Bogataj v 
knjigi Slovenija praznuje. Po podatku, ki 
ga je navedel v opombi, sem cel članek 
zlahka poiskal na naši spletni strani 
www.arhiv.gorenjskiglas.si ali v Digital-
ni knjižnici Slovenije www.dlib.si. To 
praktično pomeni, da je GG zdaj ves čas 
dostopen vsem Zemljanom, ki imajo 
dostop do interneta. Osrednji slovenski 
časnik se za tak pogumni korak naprej še 
ni odločil in je še vedno dostopen le v 
knjižnicah in na papirju.

Gorenjski glas se odpira
»Na pokušino vam tokrat ponujamo 
novo prilogo Gorenjskega glasa Odprte 
strani, ki bo prihodnje leto izhajala 
enkrat na mesec na štirih straneh. Zami-
slili smo si jo tako, da bi v njej objavlja-
li poglobljene, polemične, kritične in 



GORENJSKA 2017 / ZGODBA LETA 2017

76

spodbudne prispevke iz najrazličnejših 
področij. Kot že ime pove, priloge ne 
bomo pisali le sami, temveč bomo njene 
strani odprli vsem dobromislečim in 
pišočim Gorenjcem in vsem drugim, ki 
se bodo želeli skozi Gorenjski glas odzi-
vati na dogodke na Gorenjskem, v Slo-
veniji in Jugoslaviji. Posebno bomo 
veseli kritičnih in spodbudnih besed tis-
tih naših rojakov, ki so se uveljavili na 
različnih področjih dejavnosti v kulturi, 
umetnosti, politiki, znanosti. Želimo, da 
bi vas ob branju Odprtih strani zagrabi-
lo, da bi sami vzeli pero v roke in napi-
sali odgovor, mnenje ali kritiko k dolo-
čeni obravnavani temi in ga nam poslali. 
Prav tako bomo veseli, če vas bodo napi-
sane vrstice spodbudile k razmišljanju, 
kaj bi v prilogo lahko sami prispevali ...« 
Z navedenimi besedami so bile 30. 
decembra 1986 osrednje štiri strani 
Gorenjskega glasa odprte javnosti. Zato 
Odprte strani. Podpisala jih je Leopoldi-
na Bogataj, ki jih je urejala in za njih 
vsebino odgovarjala. Odprte strani so 
bile pridobitev tako za časopis kot za 
javnost. Časopisu so prinesle nova pere-
sa in ga obogatile, boljši časopis pa je bil 
že kot tak pridobitev za gorenjsko jav-
nost, kot njen osrednji lastni medij. GG 
je bil dotlej predvsem novičar in zapisni-
kar. Javnost je seznanjal z novicami o 
dogajanjih v družbi – tako, da jih je zapi-
soval, objavljal in nekoliko tudi poko-
mentiral. Ni pa jih kaj dosti razlagal in 
se ob njih spraševal, ni jih poskušal ume-
stiti v širši lokalni, nacionalni in medna-
rodni družbeni kontekst.
Odziv na pobudo urednice je bil spodbu-
den. »Tisto, kar je za Gorenjski glas 
važen konceptualen premik, je njegovo 
odprtje časopisnih strani tudi za avtorske 
prispevke zunanjih sodelavcev. Ne glede 
na to, kakšne tako dobljene Odprte strani 
potem tudi so. Vzpostavljena je razlika 
med poklicnim, dolžnostnim pisanjem 
člankov z vseh področij, ki jih uredniš-
tvo sicer bolj ali manj pokriva, in pisan-
jem, ki izhaja iz nepredvidenih pobud in 
s strani nepričakovanih sodelavcev. Gre 
za takšen premik, ki ga ne bi kazalo pre-
tirano hvaliti, saj pomeni samo neko 
normalizacijo, kakršna bi morala biti že 
zdavnaj dosežena. Odprte strani gotovo 
pomenijo več tveganja, več javnosti in s 
tem več demokracije. Glasilo, ki sicer 
izhaja v imenu družbene organizacije 
oziroma institucionalizirane politike, je 
v nekem svojem delu odprto za neinsti-Močan izvir vode ovira gradnjo Karavanškega predora, 1989. / Foto: Franc Perdan, GG, hrani Gorenjski muzej

Čakalna vrsta za plin v Plinarni Kranj na Primskovem, 12. 11. 1982 / Foto: GG, hrani Gorenjski muzej

Gradnja HE Mavčiče, 24. 1. 1986 / Foto: Franc Perdan, GG, hrani Gorenjski muzej
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tucionalizirano tekstovno ustvarjalnost, 
z več individualnega sloga, z večjim šte-
vilom tem in obravnavanih problemov. 
Tudi kompetence pišočih so pri tem 
spremenjene. Zunanji prispevki sicer 
podlegajo uredniškemu rešetu, priloga 
ni namenjena samo dokazovanju pisme-
nosti. To rešeto je spleteno tudi iz ured-
niške korajže in podobno. Odgovornost 
za objavljena stališča, mnenja, kritiko pa 
je predvsem na strani podpisnika prispe-

vka. Takšen sodelavec Glasa je skorajda 
bolj odgovoren pred bralci kot pa pred 
tradicionalno oblastjo. Bralci so tisti, ki 
lahko obsodijo ali podprejo njegova sta-
lišča ali pa jih mirno dopuščajo.« Tako 
je Odprte strani na njih samih pokomen-
tiral pesnik in publicist Franci Zagorič-
nik (1933–1997), 29. aprila 1987.
Ključna oseba obdobja odpiranja GG je 
Leopoldina Bogataj (1946–2013), odgo-
vorna urednica v letih 1986–2001. To so 

bila leta tranzicije, velikih družbenih 
sprememb, ki so se po svoje odražale 
tudi v časopisu. Razlika je v tem, da so 
se mnogi mediji tem spremembam le 
pasivno prirejali, naš časopis pa jih je 
»sourejal«, z njimi se je pod vodstvom 
urednice soočal aktivno, se odpiral spre-
membam in ni naključje, da je izhajal 
pod njenim geslom Več kot časopis. 
Odpiranje časopisa pa je potekalo tako-
le: že 1986 je nova urednica odprla strani 
Gorenjskega glasa pismom bralcev in 
odmevom, ki so bili že pluralno obarva-
ni. Leta 1987 začno, kot rečeno, izhajati 
Odprte strani, namenjene poglobljeni 
obravnavi takratne problematike, poleg 
Glasovih hišnih peres jih pišejo tudi 
ugledni slovenski avtorji. Leta 1988 se 
začne Glasova preja, ciklus javnih inter-
vjujev, ki še vedno traja, ima že 124 
ponovitev in najdaljšo tradicijo te vrste v 
državi; istega leta začno ponovno izhaja-
ti Snovanja, z ambicijo, da postanejo 
gorenjska kulturna revija. Leta 1989 
pomaga Gorenjski glas shoditi Demo-
kraciji, prvemu neodvisnemu politične-
mu časopisu v Jugoslaviji; prve štiri šte-
vilke izidejo pod dežnikom in ob logisti-
čni podpori Gorenjskega glasa, nasled-
nje samostojno. Gorenjski glas je v tistih 
letih večkrat objavil tudi drzne Mladin-
ske strani. Za vse to je bilo treba na polo-
žaju odgovorne urednice veliko poguma, 
nekateri so se temu upirali, tudi grozili 
so ji in ni ji bilo zmeraj lahko.

Pisatelj Boris Pahor je bil gost Glasove preje na Gimnaziji Kranj, 9. 9. 2010. / Foto: Gorazd Kavčič

Legendarna fotografija: Istega dne, kot je padel berlinski zid, 9. 11. 1989, je bila v Hotelu Ribno pri Bledu 
Glasova preja z nadškofom dr. Alojzijem Šuštarjem, najbolj obiskana od vseh, prišlo je okrog tristo ljudi! Na 
sliki so (z leve): Leopoldina Bogataj (odgovorna urednica), voditelj Viktor Žakelj, gost Preje, Adi Križanič 
(direktor hotela) in Štefan Žargi (direktor GG). / Foto: Franc Perdan

Dr. Janez Drnovšek je bil kot predsednik vlade gost 
Glasove preje pri Avseniku v Begunjah, 12. 6. 1997. 
/ Foto: Janez Pelko
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Nadgradnja osnovnega časopisa se je 
nadaljevala v novi državi. Leta 1994 
dobijo Odprte strani ime Gorenjska, 
izhajajo trikrat na mesec; leta 1995 prvič 
izide Glasov almanah, zdaj mu rečemo 
Letopis. Leta 1997, ob Glasovi 50-letni-
ci, izide zajetna jubilejna številka časopi-
sa na 152 straneh, tej sledi proslava v 
veliki hali Gorenjskega sejma; istega leta 
začne izhajati Kranjčanka, prva od naših 
lokalnih prilog, v naslednjih letih ji sledi 
še več kot deset drugih. Leta 1999, pred 
začetkom novega tisočletja, izide monu-
mentalna knjiga na 712 straneh z naslo-
vom Gorenjska 1900–2000, knjiga 
gorenjske samozavesti. Vsi ti podvigi so 
bili rezultat individualnih prispevkov in 
skupinskih naporov, skupni imenovalec 
pa jim je bila naša urednica, ki je vse to 
spodbujala in povezovala v celoto pod 
firmo Gorenjskega glasa, ki je dejansko 
postal več kot časopis. Kot urednica je 
bila zahtevna, veliko smo morali delati 
že takrat, ko so kolegi v drugih redakci-
jah delali bistveno manj. Poznalo se je 
seveda tudi pri zaslužku. Večkrat je pou-
darila, da je urednikovanje kot gospodar-
jenje na veliki kmetiji ali kot delo gospo-
dinje, pri katerem pa je ta nemočna, če 
nima dobrih »poslov«, pomočnikov in 
pomočnic ali pa jim ne pusti razviti nji-

hovih sposobnosti. Urednica je to znala: 
znala je naložiti delo, hkrati pa sodelavce 
spodbujati in jih povezovati v ekipo. Sko-
zi njeno šolo so šli tudi tisti, ki časopis in 
podjetje vodijo danes, s takšnim načinom 
dela nadaljujejo in ga še nadgrajujejo.

Gorenjski glas se povsem 
osamosvoji
Osamosvojitev Gorenjskega glasa je 
potekala sočasno z osamosvojitvijo 
države. Kot smo videli, se ni začela leta 
1991, ampak že prej, okrog 1987. Šlo je 
najprej za vsebinsko osamosvajanje 
osrednjega gorenjskega tiskanega medi-
ja od nadzora politike pod dežnikom 
SZDL. Ko ta ni bila več v funkciji 
direktnega nadzornika, tudi ni več skr-
bela za sredstva, potrebna za redno 
izhajanje. Zato se je moral časopis tudi 
finančno osamosvojiti in tako se je sre-
čal s kapitalizmom. V tem pa so nastale 
nove preizkušnje, zlasti ob vprašanjih 
lastninjenja. Že v prvi fazi lastninjenja 
so delni lastnik postali zaposleni in 
upokojenci z vlaganjem certifikatov, 
solastnik pa paradržavni skladi. V drugi 
fazi je bilo vprašanje, komu bodo prvi 
lastniki prodali svoje deleže. Bila je 
objektivna nevarnost, da se večinskega 

deleža polasti Gorenjemu glasu in 
zaposlenim sovražni prevzemnik. Tu je 
imel časopis srečno roko. Direktorici 
Mariji Volčjak, ki je po upokojitvi Leo-
poldine Bogataj postala tudi odgovorna 
urednica, je uspela »velika kombinaci-
ja«: prepričala je Zlatka Kavčiča, pred-
sednika uprave Gorenjske banke, da je 
časopis kupila ta. Osrednja gorenjska 
banka je tako postala lastnica osrednje-
ga gorenjskega medija. Ko je pozneje 
banka sama zašla v težave, se je poka-
zalo, da bo morala tudi ona GG nekomu 
prodati. In tako se je lastniška fronta na 
novo odprla. V tem spoprijemu z nevar-
nimi konkurenti je ekipa GG pod vods-
tvom »selektorice« Marije Volčjak leta 
2013 odigrala še eno drzno partijo, ki je 
najbrž ni nihče zares pričakoval: po 
zgledu in ob finančni pomoči družbe 
Domel Holding iz Železnikov smo 
časopisno podjetje od Gorenjske banke 
odkupili kar zaposleni sami! Sicer pa je 
Marija Volčjak vse to dogajanje povze-
la v svojem slavnostnem nagovoru na 
jubilejnem srečanju Glasovih sodelav-
cev in naših partnerjev v gostišču Avse-
nik v Begunjah 12. oktobra 2017. Govor 
v nadaljevanju objavljamo v celoti in z 
njim sklepamo to poglavje zgodbe, ki 
se seveda nadaljuje.

Rojstnodnevna torta za novinarje, dopisnike, fotografe, lektorje, oblikovalce, komercialiste in druge zaposlene, zaradi katerih je Gorenjski glas vedno svež, aktualen 
in berljiv. / Foto: Primož Pičulin
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Dobrodošli na praznovanju 
70-letnice Gorenjskega glasa. 
Dovolite mi, da se za gostoljub-
je najprej zahvalim družini 
Avsenik in Ansamblu Saša 
Avsenika. Z Avseniki nas pove-
zuje dolgoletno prijateljstvo, 
kakor je pred kratkim zapisal 
Jože Košnjek, ko je spomnil, da 
je na 30-letnici igral ansambel 
Slavka Avsenika.
Prvi časopis je na Gorenjskem 
izšel natančno leta 1900, ime-
noval se je Gorenjec. Z današ-

njimi časi lahko potegnemo dve vzporednici. Najprej pri ime-
nu, saj Gorenjskemu glasu še danes mnogi pravijo Gorenc. 
Druga vzporednica pa je način dela. Primož Lampret je vse 
naredil sam: pisal, urejal, stavil, popravljal, tiskal in odprav-
ljal časopis, kar je edinstven primer v zgodovini slovenskega 
časnikarstva. Takšne »one man bande« danes pozna digital-
no novinarstvo, tudi pri nas jih je že nekaj.
V 117-letni tradiciji časnikarstva na Gorenjskem pripada 
sedemdesetletnemu Gorenjskemu glasu prvo mesto in težko je 
verjeti, da bi ga še kdo prehitel, saj časopisi danes spadamo 
med klasične medije. Prva številka je izšla oktobra 1947 z ime-
nom Naše delo, po letu dni, prav tako oktobra, se je časopis 
preimenoval v Gorenjski glas. Vsi stari časopisi so danes dosto-
pni v arhivu našega spletnega časopisa in ob jubileju nam ni 
treba ponatisniti starih člankov, kakor smo naredili ob 50-let-
nici, ko je časopis izšel na 152 straneh, kar je bil brez dvoma 
tiskarski vrhunec Gorenjskega glasa. Doslej nam je v arhivu 
manjkal prvi letnik, torej Naše delo, pred dnevi pa ga je Jana 
Zeni Bešter iz kranjske knjižnice našla v arhivu Univerzitetne 
knjižnice v Mariboru in naš arhiv bo tako kmalu popoln. Mes-
tna knjižnica Kranj bo gostila tudi Glasovo prejo, ki bo posve-
čena naši sedemdesetletnici, voditelj Glasov prej Miha Naglič 
pa mi je pred dnevi dejal, da bi kazalo izpostaviti tri obdobja: 
najprej socialističnega, nato leta odpiranja časopisa demokra-
tičnim spremembam v družbi in nazadnje leta finančne in 
lastniške osamosvojitve ter postavitve mreže lokalnega tiska 
pod geslom Lokalna novica je kraljica. Kot urednik Snovanj pa 
me je spomnil, da letos mineva tudi 50 let, odkar je prvič izšla 
kulturno-umetniška priloga Snovanja, vmes namreč nekaj 
časa ni izhajala. 
Prvo obdobje Gorenjskega glasa slabo poznam, saj sem ga uje-
la za rep. Zelo dobro pa se spomnim obdobja odpiranja časo-
pisa, to je bil čas legendarne, žal že pokojne urednice Leopol-
dine Bogataj. Gorenjski glas se je takrat z Odprtimi stranmi 
pogumno odprl zunanjim avtorjem, kot so bili Dimitrij Rupel, 
Janez Janša, France Bučar in drugi osamosvojitelji. Pri Gorenj-
skem glasu so izšle prve štiri številke časopisa Demokracija, 
Washington Post je zapisal, da je izšel prvi neodvisni časopis 

za železno zaveso. Sodelavec Odprtih strani je bil tudi diplo-
mat Ignac Golob z Bleda, ki je z akreditacijo Gorenjskega gla-
sa v palači OZN lobiral za samostojno Slovenijo. 
Če smo takrat segali po zvezdah, smo nato treščili na trda tla 
kapitalizma. Sledila so trda leta finančne osamosvojitve, ki so 
se pred tremi leti nadaljevala z lastniško osamosvojitvijo in 
danes je Gorenjski glas v lasti zaposlenih. Naša lastniška zgod-
ba je bila zelo odmevna, dotaknila se je celo umetnikov in 
intermedijska umetnica Sanela Jahić iz Škofje Loke je v vizu-
alni projekt povezala Domelovo in našo lastniško zgodbo.
Drugi udarec je digitalna revolucija, ki je za tisk še najbolj 
podobna potresu osme stopnje po Mercalliju. Še pred dobrim 
desetletjem so naši medijski strokovnjaki napovedovali, da 
bodo najprej propadli lokalni mediji. Vsaj za Gorenjsko lahko 
rečem, da se to na področju tiska ni zgodilo in da smo se pred 
13 leti pravilno odločili, ko nismo prešli na dnevno izhajanje 
časopisa, temveč smo se obrnili navzdol in postavili mrežo 
lokalnega tiska, ki ga danes sestavlja 24 prilog v revijalni in 
časopisni obliki. Lani se je prvič zgodilo, da so imele priloge 
večje število strani kot Gorenjski glas. S sodelovanjem občin 
pripravljamo vse časopisne in 32 odstotkov revijalnih prilog. 
Vse odlikuje profesionalno delo, ankete kažejo, da ljudje lokal-
ne časopise in revije radi berejo. Gorenjski glas ima torej zelo 
veliko otrok, nekateri so že polnoletni in obetajo se torej vnuki, 
ki bodo nemara elektronski, saj je digitalizacija neminljivo na 
pohodu.
Kakšna je prihodnost tiskanih medijev? Kako dolgo bomo še 
brali časopise? V današnji poplavi slabih in lažnih novic (Boš-
tjan Gorenc - Pižama bi dejal: veliko pofla, premalo žmohta) je 
za Gorenjski glas najbolj pomembna dobra, resna vsebina. 
Novinarsko delo je na prvi pogled preprosto, pravila je moč 
napisati na eno stran papirja. Zato je razumljivo, da marsikdo 
misli, da je lahko biti novinar. Toda za resnim novinarstvom je 
veliko dela, znanja, izkušenj, dobre presoje, natančnosti, prever-
janja podatkov, predvsem pa je treba obvladovati svoj ego, ki ga 
moraš pustiti ob strani, da le opazuje, kaj si napisal, ne pa, da 
ti narekuje članke. Digitalni svet je dodal še vsestransko tehnič-
no usposobljenost, saj sodobni časopisni novinar najprej napiše 
nekaj vrstic za mobilno aplikacijo, nato nekaj več za spletni 
časopis in nazadnje poglobljen članek za tiskano izdajo. Sam 
tudi fotografira in morda posname celo video. Zaradi naglice 
vse pogosteje preskoči urednika, lektorje vse bolj nadomeščajo 
avtomati, novinarji pišejo naravnost na časopisno oziroma 
revijalno stran v avtomatiziranem uredniškem sistemu. Skrat-
ka, le člankov roboti ne znajo narediti in prepričana sem, da bo 
še dolgo tako, tako v tiskani kot v elektronski obliki.
Pri Gorenjskem glasu smo doslej okrogle obletnice praznovali 
na preskok: 30-letnico, 50-letnico in sedaj 70-letnico. Nasled-
nja bo torej najbrž 100-letnica, zaželimo si, da jo bomo pra-
znovali vsi skupaj. Če pa nekaterim izmed nas to ne bo uspelo, 
bomo morda izdajali Nebeške novice … 
Hvala vsem za vašo pozornost

Govor Marije Volčjak ob sedemdesetletnici Gorenjskega glasa

Dame in gospodje, poslovni partnerji, sodelavci prijatelji ...
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Cveto Zaplotnik                                                                                                                 

Po podatkih državnega statističnega ura-
da je Slovenija 1. januarja 2017 imela 
2.065.895 prebivalcev, število je bilo na 
ta dan za 1707 večje kot leto prej. Med 
prebivalci je bilo več žensk kot moških 
– žensk je bilo 1.040.770, moških pa 
1.025.125. Število tujcev je še naraslo – 
1. januarja letos jih je bilo 114.438, lani 
na enak dan 107.766. Med 24 občinami 
na širšem gorenjskem območju je v 14 

občinah število prebivalcev v letu 2016 v 
primerjavi z letom prej poraslo, v 10 pa 
se je zmanjšalo. Razlike v enem letu 
niso velike, primerjava s popisoma pre-
bivalstva v letu 2002 pa kaže, da se je v 
občinah Bohinj, Jesenice, Tržič, Želez-
niki in Žiri v zadnjih petnajstih letih šte-
vilo prebivalcev celo malenkostno zma-
njšalo, ob tem pa se je v nekaterih dru-
gih občinah (Kamnik, Vodice, Medvode, 

Mengeš, Kranj, Cerklje ...) občutno 
povečalo. (Tabela: Število prebivalcev 
po občinah)

Starost mater ob rojstvu prvega 
otroka se še zvišuje
V letu 2016 se je v Sloveniji rodilo 
20.345 živorojenih otrok. Že deveto leto 
zapored se je rodila generacija z več kot 

Vse več delovno aktivnih in 
vse manj brezposelnih
Po hudi gospodarski in finančni krizi se tudi na širšem gorenjskem območju 
povečuje število delovno aktivnih prebivalcev, tako zaposlenih kot 
samozaposlenih, hkrati pa se znižuje tudi število brezposelnih. Neto plače 
zaposlenih so se lani zvišale skoraj v vseh občinah. V sedmih občinah je bil lani 
naravni prirast negativen.

Skoraj v vseh občinah na širšem gorenjskem območju se je lani povečalo število delovno aktivnih prebivalcev.
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20 tisoč otroki, vendar je številka z vsa-
kim letom nižja. Lani se je v primerjavi 
z letom 2015 rodilo 296 otrok manj. 
Ponovno se je zvišala povprečna starost 

mater ob rojstvu. Ženske, ki so v letu 
2016 rodile prvič, so bile povprečno 
stare 29,4 leta, kar 43 odstotkov pa je 
bilo starih več kot 30 let. Očetje so obi-
čajno v povprečju tri leta starejši od 
mater, tako je bilo tudi v letu 2016, ko 
so bili povprečno stari 33,5 leta. Med 
njimi je bilo 14 očetov, ki so bili stari 60 
let in več, 55 pa je bilo mlajših od 20 
let. V zakonski zvezi je bilo rojenih 
8429 otrok ali 41,4 odstotka vseh, kar je 
doslej najnižji delež. Za 301 otroka oče 
(še) ni znan.
In še nekaj zanimivosti: dvakrat so se 
lani rodili trojčki, 387-krat pa dvojčki. 
Na dan se je rodilo povprečno 56 otrok, 
in sicer od ponedeljka do petka pov-
prečno 59, ob koncu tedna (v soboto in 
nedeljo) pa 46 na dan. 65 otrok se je 
rodilo na mamin rojstni dan, 71 otrok 
pa na očetovega.

Luka osemnajstič, Zala prvič
Leto 2016 je bilo že osemnajsto zapore-
dno leto, ko je največ novorojenih deč-
kov dobilo ime Luka, prvič pa se je zgo-
dilo, da je največ novorojenih deklic 
dobilo ime Zala. Poleg Luka so bila lani 
najpogostejša imena še Filip, Jakob, Nik 
in Žan, Zali pa so po pogostnosti imena 
delale družbo Eva, Ema, Mia in Lara. 
(Tabela: Najpogostejša imena v letu 
2016 živorojenih otrok)

Prebivalci Slovenije imajo po podatkih z 
začetka letošnjega leta 54.600 različnih 
imen. Najpogostejše žensko ime je še 

vedno Marija, število žensk s tem ime-
nom se je sicer v enem letu zmanjšalo za 
1700, vendar jih je še vedno 56.971, tako 
da v vrhu najpogostejših ženskih imen 
še dolgo ne bo spremembe. Med dekli-
cami, rojenimi v zadnjih letih, je Marij 
čedalje manj, po letu 2011 je ime Marija 
dobilo le 97 novorojenk. Najpogostejše 
moško ime ostaja Franc, njihovo število 
se je v enem letu zmanjšalo za 750, na 
24.330. 

Umrli moški v povprečju  
stari triinsedemdeset let
V Sloveniji je lani umrlo 19.689 prebi-
valcev, od tega 9673 moških in 10.016 
žensk. Povprečna starost umrlih se iz 
leta v leto počasi zvišuje, v letu 2016 je 
bila 77,3 leta. Umrli moški so bili pov-
prečno stari 73 let in umrle ženske 81,4 
leta, razlike je bilo torej 8,4 leta. Delež 
prezgodnje umrljivosti, to je starih do 65 
let, se je še znižal, v letu 2016 je znašal 
18,1 odstotka - pri moških je bil 25,7 
odstotka in pri ženskah 13,8 odstotka. 
Med moškimi je bil delež najvišji v 
koroški, pomurski in podravski statistič-
ni regiji, najnižji pa v goriški, gorenjski 
(22,8 odstotka) in v obalno-kraški regiji. 
Med umrlimi je bilo tudi 41 dojenčkov, 
to je dva na tisoč živorojenih, kar Slove-
nijo v Evropski uniji uvršča med države 
z najnižjo vrednostjo.

Preddvor z največjim negativnim 
naravnim prirastom
Naravni prirast v Sloveniji je bil v letu 
2016 že enajsto leto zapored pozitiven, 
rodilo se je 656 prebivalcev več, kot jih 
je umrlo. V primerjavi z letom 2015 je 
bil prirast za 151 oseb manjši, vendar še 

Število prebivalcev po občinah 
Občina Popis 2002 1. 1. 2016 1. 1. 2017

SLOVENIJA 1.964.036 2.064.188 2.065.895   

Bled* 10.899 8035 7981

Bohinj 5222 5139 5149

Cerklje  
na Gorenjskem

6369 7506 7569

Domžale 29.902 35.278 35.513

Gorenja vas 
- Poljane

6877 7429 7500

Gorje* - 2822 2816

Jesenice 21.620 20.858 20.754

Jezersko 624 634 625

Kamnik 26.477 29.362 29.416

Komenda 4451 6001 6108

Kranj** 51.225 56.115 56.081

Kranjska Gora 5247 5294 5286

Medvode 14.161 16.032 16.236

Mengeš 6662 7708 7752

Naklo 4899 5283 5350

Preddvor 3200 3582 3597

Radovljica 18.164 18.816 18.822

Šenčur 8531 8580 8557

Škofja Loka 22.093 22.927 22.935

Tržič 15.151 14.872 14.870

Vodice 3872 4804 4831

Železniki 6811 6705 6675

Žiri 4868 4870 4841

Žirovnica 4071 4381 4392

* posledica ustanovitve samostojne občine Gorje
** posledica priključitve Hrastja h Kranju

Vir: Statistični urad RS

Najpogostejša imena v letu 2016  
živorojenih otrok

Dečki Deklice

Ime Število Ime Število

 1. Luka 290 Zala 292

 2. Filip 257 Eva  263

 3. Jakob 240 Ema 222

 4. Nik 212 Mia 207

 5. Žan 195 Lara 200

 6. Mark 187 Maša 197

 7. Tim 172 Sara 188

 8. Jan 167 Ana 187

 9. Vid 158 Julija 185

10. Jaka 153 Neža 173

Vir: Statistični urad RS

Lani se je že deveto leto zapored rodila generacija z več kot dvajset tisoč otroki.
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vedno pozitiven. Med 24 občinami s šir-
šega gorenjskega območja je bil prirast 
pozitiven v 17 občinah, v sedmih 
(Bohinj, Jesenice, Kranjska Gora, Men-
geš, Preddvor, Radovljica in Tržič) pa je 
bil negativen. Najbolj pozitiven je bil v 
občinah Komenda (87 živorojenih, 27 
umrlih) in Gorenja vas - Poljane (109 
živorojenih, 40 umrlih), najbolj negati-
ven pa v občinah Preddvor (33 živoroje-
nih, 69 umrlih) in Mengeš (71 živoroje-
nih, 103 umrlih). V občinah Bled in Gor-
je se je rodilo prav toliko ljudi, kot jih je 
umrlo. (Tabela: Živorojeni, umrli in 
naravni prirast po občinah, 2016)

Več porok, a tudi več razvez
Po podatkih statističnega urada je bilo v 
Sloveniji lani sklenjenih 6667 zakonskih 
zvez, kar je bilo 218 ali 3,4 odstotka več 
kot leto prej. Največ zakonskih zvez je 
bilo v pomladno-poletnih mesecih, naj-
več junija, ko jih je bilo 1009. Pari so se 
poročali vse dni v tednu, a kar tri četrtine 
se jih je poročila v soboto, največ prav v 

soboto, 18. junija, ko je sklenilo zakon-
sko zvezo 234 parov. 69 ženinov in 80 
nevest je sklenilo zakonsko zvezo na 
svoj rojstni dan. Največja razlika v staro-
sti med ženinom in nevesto je bila 50 let.
Prvo zakonsko zvezo je sklenilo 5918 
ženinov in 5955 nevest. Pri 5557 parih je 
bila to za oba prva zakonska zveza. 
Ženini, ki so se poročali prvič, so bili v 
povprečju stari 31,9 leta, neveste, ki so se 
poročale prvič, pa so bili od njih v pov-
prečju dve leti mlajše (30 let). Štiri pe-
tine zakonskih zvez je bilo sklenjenih 
med državljani Republike Slovenije. Pri 
603 porokah je bil ženin državljan Slo-
venije, nevesta pa je bila državljanka 
kake druge države, največkrat Bosne in 
Hercegovine. Pri 616 porokah je nevesta 
državljanka Slovenije sklenila zakonsko 
zvezo z ženinom, ki je bil državljan dru-
ge države, tudi med temi so bili najšte-
vilnejši državljani Bosne in Hercegovi-
ne. Pri 121 zakonskih zvezah sta bila 
oba, ženin in nevesta, prebivalca s tujim 
državljanstvom. Lani je bilo v Sloveniji 
registriranih tudi 29 istospolnih partner-

skih skupnosti, od tega jih je bilo 20 med 
moškima in devet med ženskama.
Razvez zakonskih zvez je bilo lani 2531, 
kar je 4,1 odstotka več kot leto prej. Mož 
je bil ob razvezi povprečno star 46,3 
leta, žena pa 43,4 leta. Že v prvem letu 
zakona je bilo razvezanih 33 zakonskih 
zvez, v povprečju pa je zveza trajala 13,9 
leta. V polovici zakonskih zvez ob raz-
vezi ni bilo vzdrževanih mladoletnih 
otrok, v preostalih pa je bilo 1984 otrok. 
Nekaj manj kot tri četrtine teh otrok je 
bilo dodeljenih materam, šest odstotkov 
očetom, preostali pa obema staršema.
In kako je bilo na Gorenjskem? Največ 
zakonskih zvez so glede na število prebi-
valcev sklenili v občinah Naklo (5,1 na 
tisoč prebivalcev), Gorenja vas - Poljane 
(4,1) in Cerklje na Gorenjskem (4,1), 
najmanj pa v občinah Kranjska Gora 
(1,3) in Jezersko (1,6). Med 24 občinami 
s širšega gorenjskega območja je bilo 
največ razvez glede na število prebival-
cev v občinah Gorje (2,5) in Žirovnica 
(1,8), najmanj pa v občinah Železniki 
(0,4), Vodice (0,8) in Naklo (0,8). V 

Živorojeni, umrli in naravni prirast po občinah, 2016

Občina Živorojeni Umrli
Naravni 
prirast

Naravni prirast 
na 1000 

prebivalcev

SLOVENIJA 20.345 19.689 656 0,3

Bled 65 65 0 0,0

Bohinj 40 60 - 20 - 3,9

Cerklje na Gorenjskem 87 72 15 2,0

Domžale 386 262 124 3,5

Gorenja vas - Poljane 109 40 69 9,2

Gorje 32 32 0 0,0

Jesenice 210 213 - 3 - 0,1

Jezersko 9 6 3 4,9

Kamnik 288 228 60 2,0

Komenda 87 27 60 9,9

Kranj 593 407 186 3,3

Kranjska Gora 44 67 - 23 - 4,3

Medvode 156 134 22 1,4

Mengeš 71 103 - 32 - 4,1

Naklo 55 53 2 0,4

Preddvor 33 69 - 36 - 10,0

Radovljica 182 191 - 9 - 0,5

Šenčur 89 56 33 3,8

Škofja Loka 244 175 69 3,0

Tržič 131 132 - 1 - 0,1

Vodice 43 30 13 2,7

Železniki 75 47 28 4,2

Žiri 56 50 6 1,2

Žirovnica 44 29 15 3,4
Vir: Statistični urad RS Povprečna starost umrlih se iz leta v leto počasi zvišuje.
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občini Kranjska Gora je bilo celo več 
razvez kot sklenitev zakonskih zvez. 
(Tabela: Sklenitve in razveze zakon-
skih zvez po občinah, 2016)

Več zaposlenih in več 
samozaposlenih
V Sloveniji je bilo avgusta letos 847.903 
delovno aktivnih prebivalcev, od tega je 
bilo 757.524 zaposlenih v podjetjih in 
ustanovah in 90.379 samozaposlenih, to 
je samostojnih podjetnikov, kmetov in 
ljudi, ki opravljajo osebno poklicno 
delo. Število delovno aktivnih se je v 
enem letu, med lanskim in letošnjim 
avgustom, povečalo za 29.167, pri tem pa 
je število zaposlenih poraslo za 24.462 
in število samozaposlenih za 4705. In 
kako je bilo v 24 občinah na širšem 
gorenjskem območju? Število delovno 
aktivnih prebivalcev se je povečalo v 22 
občinah, zmanjšalo se je le dveh – v 
občinah Gorje in Jezersko. Število zapo-
slenih v podjetjih in ustanovah je poraslo 
v 21 občinah, znižalo se je le v občinah 

Sklenitve in razveze zakonskih zvez po občinah, 2016

Občina
Sklenitve zakonskih zvez Razveze zakonskih zvez

* število
*na 1000 

prebivalcev
* število

* na 1000 
prebivalcev

SLOVENIJA 6667 3,2 2531 1,2 

Bled 21 2,6 11 1,4 

Bohinj 14 2,7 5 1,0

Cerklje na Gorenjskem 31 4,1 9 1,2

Domžale 119 3,4 51 1,4

Gorenja vas – Poljane 31 4,1 8 1,1

Gorje 9 3,2 7 2,5

Jesenice 73 3,5 31 1,5

Jezersko 1 1,6 1 1,6

Kamnik 101 3,4 51 1,7

Komenda 19 3,1 8 1,3

Kranj 196 3,5 75 1,3

Kranjska Gora 7 1,3 9 1,7

Medvode 57 3,5 24 1,5

Mengeš 19 2,5 7 0,9

Naklo 27 5,1  4 0,8

Preddvor 11 3,1 6 1,7

Radovljica 59 3,1 17 0,9

Šenčur 20 2,3 13 1,5

Škofja Loka 75 3,3 22 1,0

Tržič 56 3,8 20 1,3

Vodice 13 2,7 4 0,8

Železniki 24 3,6 3 0,4

Žiri 19 3,9 6 1,2

Žirovnica 10 2,3 8 1,8

Vir: Statistični urad RS

Delovno aktivno prebivalstvo po občinah delovnega mesta

Občina
Delovno aktivno  

prebivalstvo
Zaposleni Samozaposleni

*8/2016 *8/2017 *8/2016 *8/2017 *8/2016 *8/2017

SLOVENIJA 818.736 847.903 733.062 757.524 85.674 90.379

Bled 2949 3018 2461 2535 488 483

Bohinj 1405 1535 1092 1173 313 362

Cerklje na Gorenjskem 3351 3461 2910 3021 441 440

Domžale 10.846 11.207 9250 9480 1596 1727

Gorenja vas - Poljane 1561 1773 1157 1295 404 478

Gorje 462 429 294 276 168 153

Jesenice 6519 6717 6076 6272 443 445

Jezersko 119 115 79 78 40 37

Kamnik 7633 7951 6468 6672 1165 1279

Komenda 2482 2663 2187 2362 295 301

Kranj 23.295 24.093 21.109 21.840 2186 2253

Kranjska Gora 1482 1483 1274 1278 208 205

Medvode 4085 4272 3448 3618 637 654

Mengeš 2187 2380 1863 2052 324 328

Naklo 2280 2306 2025 2051 255 255

Preddvor 720 759 533 553 187 206

Radovljica 6554 6842 5682 5882 872 960

Šenčur 2472 2623 2050 2202 422 421

Škofja Loka 8954 9337 7935 8284 1019 1053

Tržič 3044 3266 2486 2651 558 615

Vodice 925 1026 717 778 208 248

Železniki 2674 2719 2425 2416 249 303

Žiri 2215 2254 2003 2031 212 223

Žirovnica 696 720 526 537 170 183

Vir: Statistični urad RS

V sedemnajstih občinah s širšega gorenjskega območja je bil lani naravni prirast pozitiven, v sedmih pa 
negativen.
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Gorje, Jezersko in Železniki. Število 
samozaposlenih je poraslo v 17 občinah, 
zmanjšalo se je v občinah Bled, Cerklje 
na Gorenjskem, Gorje, Jezersko, Kranj-
ska Gora in Šenčur, v občini Naklo pa je 
bilo enako. (Tabela: Delovno aktivno 
prebivalstvo po občinah delovnega 
mesta)

Brezposelnost višja v treh občinah
V Sloveniji je bilo ob osamosvojitvi 1991. 
leta registriranih 91.161 brezposelnih, šte-
vilo se je nato zaradi izgube trgov naglo 
povečevalo in doseglo vrh dve leti kasne-
je, ko je preseglo 137 tisoč. Potlej je zače-
lo upadati, tako da je bilo ob koncu leta 
2008 brezposelnih le še 66 tisoč. Gospo-
darska kriza je povzročila nova odpušča-
nja, število je spet preseglo sto tisoč, a se 
je nato spet spustilo pod to mejo. Avgusta 
letos je bilo v Sloveniji 83.843 brezposel-
nih, kar je bilo 14,4 odstotka manj kot v 
enakem lanskem mesecu. V 20 občinah s 
širšega gorenjskega območja je bilo 
avgusta letos manj brezposelnih kot v 
enakem lanskem mesecu, v treh jih je 

bilo več – v občini Cerklje na Gorenj-
skem za štiri, v občini Gorje za deset in v 
občini Preddvor za tri odstotke, v občini 
Jezersko pa jih je bilo enako kot lani. Sto-
pnja registrirane brezposelnosti je bila 
avgusta letos v vseh gorenjskih občinah 
pod državnim povprečjem: najvišja je 
bila v občinah Tržič (7,6 odstotka), Gorje 
(7,3), Kranj (7,2) in Medvode (7,2), naj-
nižja pa v občinah Železniki (3,4), Gore-
nja vas - Poljane (3,8), Žiri (4,3) in Bohinj 
(4,4). (Tabela: Registrirana brezposel-
nost po občinah)

Le v dveh občinah so se plače 
znižale
Po podatkih državnega statističnega ura-
da je lani v Sloveniji povprečna neto pla-
ča znašala 1030 evrov in je bila nekaj 
manj kot 17 evrov višja kot leto prej. Med 
24 občinami s širšega gorenjskega obmo-
čja so državno povprečje presegli v obči-
nah Cerklje na Gorenjskem (1405 evrov), 
Komenda (1099), Škofja Loka (1056), 
Kranj (1044) in Jesenice (1036), povpre-
čje nad tisoč evrov so dosegli še v obči-

nah Gorenja vas - Poljane (1009) in Šen-
čur (1014), najnižje plače pa so beležili v 
občinah Bohinj (828), Vodice (873), 
Tržič (900), Kranjska Gora (900) in Gorje 
(908). V primerjavi z letom prej so se lani 
neto plače znižale le v občinah Cerklje na 
Gorenjskem in Jezersko. (Tabela: Pov-
prečna mesečna neto plača (v evrih) po 
občinah)

ZUUM in Monsun najhitreje rastoči 
podjetji v Sloveniji
V Sloveniji vsako leto izberejo zlato 
gazelo leta, hkrati pa sestavijo tudi sez-
nam najhitreje rastočih podjetij v posa-
meznih regijah in v Sloveniji. Iz sloven-
ske lestvice povzemamo podatke o naj-
hitreje rastočih podjetjih na širšem 
gorenjskem območju, ki vključuje 
gorenjsko in del osrednjeslovenske regi-
je. Podjetji ZUUM in Monsun, obe sta iz 
kranjske občine, sta najhitreje rastoči 
podjetji na Gorenjskem, hkrati pa zase-
data tudi vrh slovenske lestvice. (Tabe-
la: Najhitreje rastoča podjetja na šir-
šem gorenjskem območju, 2016)

Povprečna mesečna neto plača (v evrih) po občinah
Občina 2015 2016

SLOVENIJA 1013,23 1030,16

Bled 940,96 963,03

Bohinj 798,95 828,48

Cerklje na Gorenjskem 1431,88 1404,53

Domžale 950,58 963,41

Gorenja vas - Poljane 977,52 1009,01

Gorje 890,62 907,81

Jesenice 1013,75 1036,17

Jezersko 1007,57 925,39

Kamnik 926,54 948,70

Komenda 1059,70 1098,88

Kranj 1034,31 1044,37

Kranjska Gora 884,13 900,34

Medvode 948,37 973,11

Mengeš 947,68 947,73

Naklo 941,90 960,39

Preddvor 890,14 925,36

Radovljica 921,70 946,97

Šenčur 1006,03 1014,19

Škofja Loka 1045,01 1055,94

Tržič 881,48 899,64

Vodice 864,12 873,54

Železniki 954,39 982,69

Žiri 931,57 935,21

Žirovnica 963,12 994,11

Vir: Statistični urad RS

Registrirana brezposelnost po občinah

Občina
Število registriranih brezposelnih Stopnja registrirane brezposelnosti

Avgust 2016 Avgust 2017 Avgust 2016 Avgust 2017

SLOVENIJA 97.895 83.843 10,7 9,0

Bled 216 189 6,4 5,5

Bohinj 129 99 5,9 4,4

Cerklje na Gorenjskem 168 172 4,9 4,9

Domžale 1330 1141 8,1 6,8

Gorenja vas - Poljane 145 130 4,4 3,8

Gorje 78 88 6,5 7,3

Jesenice 670 607 7,4 6,6

Jezersko 14 14 5,2 5,2

Kamnik 1111 922 8,3 6,7

Komenda 164 150 5,8 5,1

Kranj 2210 1858 8,7 7,2

Kranjska Gora 138 127 6,4 5,9

Medvode 599 534 8,3 7,2

Mengeš 281 235 8,2 6,6 

Naklo 139 109 5,9 4,6

Preddvor 84 87 5,3 5,4

Radovljica 535 450 6,6 5,3

Šenčur 229 206 5,9 5,2 

Škofja Loka 656 569 6,4 5,5

Tržič 645 512 9,7 7,6

Vodice 148 116 6,5 4,9

Železniki 138 108 4,4 3,4

Žiri 99 98 4,4 4,3

Žirovnica 117 98 6,1 5,1

Vir: Zavod za zaposlovanje RS
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Število osebnih avtomobilov 
poraslo v vseh občinah
Po podatkih iz matičnega registra vozil in 
listin je bilo ob koncu leta 2016 v Slove-
niji registriranih skoraj 1.470.000 cestnih 
vozil, od tega je bila 1.097.000 osebnih 
avtomobilov, to je vozil z vsaj štirimi 
kolesi, ki imajo poleg voznikovega sede-
ža še največ osem sedežev. Število tovr-
stnih vozil je od leta 2001 poraslo skoraj 
za četrtino, v letu 2016 pa za dva odstot-
ka. Po zadnjih podatkih je 53 odstotkov 
vseh registriranih osebnih avtomobilov 
vozilo na bencin, 46 odstotkov na dizel-
sko gorivo, en odstotek pa na utekočinjen 
naftni plin. Število »bencinarjev« se je v 
letu 2016 v primerjavi z letom prej zma-
njšalo za 2 odstotka, število »dizlov« pa 
povečalo za 6 odstotkov. Število osebnih 
avtomobilov na utekočinjeni naftni plin 
in na stisnjeni zemeljski plin ter na kom-
binacije obeh goriv se je povečalo za 10 
odstotkov, število avtomobilov na hibri-
dni pogon je poraslo za 40 odstotkov, 
število tistih na električni pogon pa za 59 
odstotkov. Vsak deveti registrirani osebni 
avtomobil je bil v letu 2016 star manj kot 
tri leta, vsak tretji pa 12 let in več. 

V vseh 24 občinah na širšem gorenj-
skem območju se je število osebnih 
vozil v obdobju 2001–2016 povečalo, 
izjema je občina Bled, kjer pa je zmanj-
šanje posledica nastanka nove občine 
Gorje. Število tovrstnih vozil se je 
povečalo tudi v občinah, kjer se je šte-
vilo prebivalcev od popisa 2002 celo 

zmanjšalo ali je ostalo na približno ena-
ki ravni. Število osebnih avtomobilov 
se še naprej povečuje, lani se je v pri-
merjavi z letom prej povečalo prav v 
vseh 24 občinah na širšem gorenjskem 
območju. (Tabela: število osebnih 
avtomobilov po občinah na dan 31. 
december) 

Število osebnih avtomobilov po občinah (na dan 31. 12.)
Občina 2001 2015 2016

SLOVENIJA 881.487 1.078.737 1.096.523

Bled 5104 4386 4434

Bohinj 2170 2661 2697

Cerklje na Gorenjskem 3178 4283 4422

Domžale 14385 18583 18757

Gorenja vas - Poljane 3031 4063 4149

Gorje - 1482 1514

Jesenice 8131 9616 9773

Jezersko 302 364 372

Kamnik 11.707 15.164 15.410

Komenda 2238 3435 3468

Kranj 23.613 28.761 29.202

Kranjska Gora 2302 2799 2858

Medvode 6904 8477 8626

Mengeš 3147 3946 4032

Naklo 2558 2885 2959

Preddvor 1428 1925 1929

Radovljica 8076 9960 10.002

Šenčur 4265 4880 4982

Škofja Loka 9798 11.843 11.970

Tržič 6493 7789 7890

Vodice 1906 2626 2674

Železniki 2803 3529 3583

Žiri 2106 2596 2630

Žirovnica 1920 2450 2473
Vir: Ministrstvo za infrastrukturo, SURS

Število osebnih avtomobilov Sloveniji se še povečuje, od leta 2001 je poraslo skoraj za četrtino.

Najhitreje rastoča podjetja na širšem gorenjskem območju, 2016

  Kratko ime podjetja Občina
Čisti prihodki
od prodaje  

(v €)

Čisti poslovni
izid (v €)

Indeks rasti 
prodaje

2016/2011

 1. ZUUM, d.o.o, Kranj Kranj 7.195.683 1.071.713 3080,4

 2. Monsun, d.o.o., Kranj Kranj 17.976.895 223.718 3066,8

 3. Domel Holding, d.d. Železniki 7.277.079 1.375.265 998,5

 4. Sterk, d.o.o. Komenda 2.519.456 1.260.271 849,0

 5. Lipar, d.o.o. Cerklje 3.221.152 251.043 806,1

 6. Družina Krumpak, d.o.o. Domžale 11.087.084 64.889 745,7

 7. Conditus, d.o.o. Bled 3.038.483 424.455 741,9

 8. Dr. Duhovnik, d.o.o. Medvode 2.981.827 16.303 707,7

 9. Dental Market, d.o.o. Škofja Loka 1.709.710 115.801 701,5

10. Albomay, d.o.o. Jesenice 6.817.979 424.781 656,9

11. Transles, d.o.o. Železniki 2.373.167 113.388 616,6

12. Gradnje Bitići, d.o.o. Šenčur 1.402.572 38.890 599,2

13. Plamtex Int., d.o.o. Komenda 5.520.958 237.433 582,1

14. Rolnet, d.o.o. Jesenice 8.060.005 307.096 581,5

15. 3fs, d.o.o. Kranj 2.435.407 624.277 464,3

16. Junik-M, d.o.o. Kranjska Gora 1.008.908 26.931 436,8

17. Floro, d.o.o. Jesenice 3.416.350 256.644 431,5

18. Assa Abloy Slovenija, d.o.o. Šenčur 4.191.572 127.566 430,6

19. Sagles, d.o.o. Železniki 1.238.255 29.053 421,0

20. BT transport, d.o.o. Kranj 1.934.402 90.519 420,6

Vir: Dnevnik


