
AKTUALNO

Spomenik  
državnega pomena
Ambient Visoške in Debeljakove 
domačije na Visokem pri Poljanah 
so razglasili za kulturni spomenik 
državnega pomena, zato na občini 
računajo na finančno pomoč drža-
ve pri nadaljevanju obnove Tav-
čarjevega dvorca in okolice.
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GORENJSKA

Naprodaj bo  
Pekova tovarna
Celoten kompleks Pekove poslov-
no-proizvodne stavbe v Tržiču bo 
naprodaj, prva izklicna cena bo 
približno 2,3 milijona evrov. Še ve-
dno pa ni rešen spor zaradi do-
mnevno neupravičene uporabe 
imena Peko.
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EKONOMIJA

Pred nami so leta rasti
Družba Merkur trgovina, nasledni-
ca starega Merkurja, ki je od leta 
2014 v stečaju, bo po uspešnem 
poslovanju v 2016 letos še poveča-
la prihodke, napoveduje članica 
uprave Anita Valjavec. V obdobju 
januar–julij je poslovni izid družbe 
znašal 4,6 milijona evrov.

13

GG+

Kava iz vasice  
pod Stolom
Polona in Gaber Burnik, sestra in 
brat iz Smokuča, sta odprla pra-
žarno kave Kolektiv 22. Ime pra-
žarne je poklon stari mami Tončki. 
Praženja kave sta se lotila z enim 
ciljem: ponuditi izvrstno kavo z 
lokalno tradicijo.
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VREME

Danes in jutri bo večino-
ma sončno. Jutra bodo 
hladna, dnevi pa topli.  
V nedeljo se bo čez dan 
zmerno pooblačilo.

5/19 °C
jutri: večinoma sončno

70 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900
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Priloga:

deželne novice
Jasna Paladin

Moravče – Projekta, ki je bil 
sofinanciran iz Kohezijske-
ga sklada Evropske unije, 
so se lotili že leta 2014, in to 
še takrat, ko zaradi zaplete-
ne birokracije še ni bilo ja-
sno, ali bodo evropski de-
nar sploh dobili. Čeprav je 
bil projekt iz ene finanč-
ne perspektive prenesen v 
nasled njo, se je za župane 
razpletlo srečno in v vseh 
petih občinah so skupaj 
zgradili več kot trideset ki-
lometrov novih vodovodnih 
cevi ter s priklopom doda-
tnih uporabnikov pripomo-
gli k povečanju kakovosti pi-
tne vode in skrbi za varova-
nje okolja. Boljšo oskrbo s 

pitno vodo ima zdaj kar 55 
tisoč prebivalcev.

Levji delež pri pripravi 
zahtevne dokumentacije je 

opravila Občina Kamnik, 
vodilna občina v projek-
tu, ključno za uspeh pa je 
bilo tesno sodelovanje vseh 

županov, kar so poudari-
li tudi zbrani predstavniki 
občin na nedavni novinar-
ski konferenci ob zaključku 
projekta, ki so jo pripravili 
na Občini Moravče. 

»Ta projekt je za vse nas 
in naše občane izjemnega 
pomena. Pokazalo se je, da 
se občine tudi pri tako veli-
kih in dragih projektih lah-
ko ne le dogovorijo, ampak 
tudi zelo dobro sodelujejo. 
Dolgo časa smo bili vsi sku-
paj na trnih, ali bo projekt 
sploh uspel in ali bomo pre-
jeli evropski denar, a na kon-
cu se je dobro izšlo,« je po-
nosen na novo infrastruktu-
ro povedal kamniški župan 
Marjan Šarec.

Ključno je bilo sodelovanje
Župani občin Kamnik, Domžale, Mengeš, Moravče in Trzin so uspešno zaključili enajst milijonov evrov 
vreden projekt Oskrba s pitno vodo.

Mengeški župan Franc Jerič, kamniški župan Marjan Šarec, 
moravški župan Martin Rebolj, trzinski župan Peter Ložar in 
vodja projekta na Občini Domžale Krištof Zupančič 49. stran

Danica Zavrl Žlebir

Kranj – V nedeljo bomo gla-
sovali o zakonu o izgradnji, 
upravljanju in gospodar-
jenju z drugim tirom žele-
zniške proge Divača–Ko-
per. Zakon je sprejel držav-
ni zbor, civilna pobuda Dav-
koplačevalci se ne damo pa 
je dosegla, da je bil o njem 
razpisan referendum. V re-
ferendumski kampanji se 
je pojavilo 32 organizator-
jev, ki so zadnje tedne nago-
varjali javnost s svojimi ar-
gumenti za in proti zakonu. 
Vladna stran je prepričana, 
da je drugi tir strateško po-
memben projekt, ki ga je po-
trdilo več dosedanjih vlad, 

sedanja pa ga je po dveh de-
setletjih premaknila z mr-
tve točke. Nasprotniki zako-
na pa razmišljajo, da bi se 
drugi tir dalo zgraditi cene-
je, hitreje, brez korupcije in 
z manj škode za okolje, za 
optimizacijo projekta pa bi 
bilo treba po njihovem spre-
meniti traso. Eni in drugi si-
cer menijo, da drugi tir po-
trebujemo, saj je sedanja 
železniška infrastruktura 
iztrošena, nova, modernej-
ša pa bo omogočila večjo in 
hitrejšo pretočnost blaga in 
potnikov, z njim bomo kos 
tudi vse večji konkurenci na 
področju logistike. Podrob-
neje o argumentih za in pro-
ti zakonu si lahko preberete 

na 18. in 19. strani, kjer o 
njih govori šest sogovorni-
kov, po trije zagovorniki in 
nasprotniki. 

Čigavi so prepričljivej-
ši, se bo pokazalo v nedeljo. 
Za zavrnitev zakona mora 
na referendumu več voliv-
cev glasovati proti zakonu, 
poleg tega mora po ustav-
ni ureditvi proti zakonu gla-
sovati najmanj petina vseh 
volilnih upravičencev, torej 
okoli 340 tisoč volivcev. Ta-
kšna ureditev je v veljavi od 
sprememb ustave leta 2013 
in zagotavlja strožje pogoje 
za zavrnitev zakona. Refe-
rendum o drugem tiru bo že 
tretji referendum doslej, iz-
peljan po teh pravilih. 

V nedeljo bo referendum o drugem tiru
Prvi volivci so lahko od torka do včeraj že oddali svoj glas za ali proti zakonu 
o drugem tiru, referendum bo sicer v nedeljo, 24. septembra.

Nekateri volivci in volivke so o drugem tiru glasovali že na predčasnem glasovanju. 
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E-naslov: marketing.hise@jelovica.si

ODPIRAMO VRATA
PRVE AKTIVNE HIŠE 

Na Trsteniku

V soboto 23.9. 2017

Udeležba je brezplačna, prijava pa 
priporočljiva preko E-naslov-a ali 
po telefonu 04 2750 324.

Več: www.jelovica-hise.si
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme MARTIN BERNARD z Bohinjske Bele.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Čudežna terapija

V Kulturni hram Ignacija Borštnika ponovno prihajajo znani 
in priznani gledališki obrazi. Z oktobrom se namreč začenja 
jubilejna, peta sezona gledališkega abonmaja Nasmejmo se, 
v kateri bo ljubitelje dobre komedije nasmejalo šest predstav 
poklicnih gledaliških ustvarjalcev. Prva gledališka zgodba z 
naslovom Čudežna terapija prihaja iz Mestnega gledališča 
ljubljanskega. V njej bo uglajena in obupana psihoterapevtka 
(Tanja Ribič) poskušala rešiti zavožen zakon zakoncev Dorek 
(Tjaša Železnik, Uroš Smolej). Bodo njene metode uspešne? 
Predstava bo na sporedu v četrtek, 5. oktobra, ob 20. uri. Vpis 
gledališkega abonmaja je možen še do 30. septembra, na voljo 
je tudi nekaj vstopnic za izven, podrobnosti pa najdete na sple-
tni strani www.nasmejmo.se in telefonski številki 051 606 220.

Enemu naročniku Gorenjskega glasa podarjamo dve vstopni-
ci za ogled predstave Čudežna terapija, drugemu naročniku 
podarimo dve pici v Gostilnici in piceriji Pod Jenkovo lipo, 
Cerklje. V žrebu boste sodelovali, če boste napisali ime in 
priimek vsaj enega od igralcev, ki nastopajo v predstavi MGL 
Čudežna terapija. Odgovore s svojimi podatki pošljite do pet-
ka, 29. septembra 2017, na naslov: Gorenjski glas, Bleiweisova 
4, Kranj, ali na: koticek@g-glas.si
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Matevž Pintar

V občini Medvode so se 
odločili, da vsakemu otro
ku ob rojstvu poleg čestit
ke župana, denarja in roč
no izdelanih copatk poda
rijo tudi sadiko drevesa. V 
naši tokratni anketi smo so
delujoče vprašali, ali podpi
rajo to simbolično dejanje. 

Zbiljsko jezero je privlačna 
točka za turiste, ki ponuja 
možnosti čolnarjenja, spre
hodov, posedanja ob jeze
ru, opazovanja labodov. Za
nimalo nas je, kako pogosto 
sodelujoči obiščejo Zbiljsko 
jezero. V anketi je sodelova
lo 244 občanov.

Večina, kar 86 odstotkov 
sodelujočih, podpira dejanje 

občine, ki vsakemu otroku 
ob rojstvu poleg čestitke žu
pana, denarja in ročno izde
lanih copatk podari tudi sadi
ko drevesa, 11 odstotkov tega 
ne podpira in trije odstotki so 
ostali neopredeljeni.

Zbiljsko jezero pogos
to obiskuje 19 odstotkov 
sodelujočih, 27 odstot
kov ga obišče občasno, 42 

odstotkov redkeje in 12 od
stotkov nikoli.

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

Turizem ob Zbiljskem jezeru
Gorenjski glas s prilogami 

bo priprave na predsedniške 
volitve spremljal in komenti-
ral po lastni presoji, v skladu 
s programsko zasnovo neodvi-
snega in politično nevtralnega 
časopisa. V presoji uredništva 
oziroma odgovornega uredni-
ka bo izbor tem, sogovornikov 
in izbira dogodkov, upošte-
vano bo pravilo informativ-
ne pomembnosti. V času vo-
lilne kampanje bomo objav-
ljali kratke napovedi predvo-
lilnih shodov, ki nam jih bodo 
poslali organizatorji volilne 
kampanje. 

V času volilne kampanje ne 
bomo objavljali strankarskih 
sporočil za javnost, organiza-
torji volilne kampanje ima-
jo možnost, da zanja zakupi-
jo prostor v časopisu in prilo-
gah. Prav tako v tem času ne 
bomo objavljali nenaročenih 

prispevkov in pisem bralcev, 
za katera bomo presodili, da 
vsebujejo predvolilna sporočila 
oziroma navijajo za katerega 
od kandidatov. 

Organizatorjem volilne 
kampanje bomo v skladu z ve-
ljavnim cenikom zagotovili 
enake pogoje za objavljanje vo-
lilnih propagandnih sporočil. 
Vsa plačana obvestila, propa-
gandna sporočila ter predsta-
vitveni članki in pogovori bodo 
v časopisu posebej označeni in 
razpoznavni kot propagan-
dno volilno sporočilo. Volilna 
propagandna sporočila bomo 
v primeru prevelikega števila 
naročil na prvi in zadnji stra-
ni časopisa objavljali največ v 
velikosti 1/8 strani, spoštovali 
bomo vrstni red naročil.

Marija Volčjak,
odgovorna urednica

Pred predsedniškimi 
volitvami
V Sloveniji bodo 22. oktobra potekale 
predsedniške volitve.

Marjana Ahačič

Ljubljana – V sredo so v Na
rodni galeriji v Ljubljani od
prli razstavo, ki predstavlja 
delo slikarke in oblikoval
ke Helene Kottler Vurnik, v 
javnosti doslej znane pred
vsem kot soproge in sode
lavke arhitekta Ivana Vurni
ka. Gre za prvo razstavo, ki 
je v celoti posvečena njene
mu delu, Narodna galerija 
pa jo je pripravila v sodelo
vanju s Centrom arhitektu
re Slovenije.

Helana Kottler Vurnik se 
je leta 1882 rodila na Duna
ju, kjer je končala Umetno
stno šolo za žene in dekleta, 
se kasneje zaposlila kot ilu
stratorka in delala v lastnem 
ateljeju. Leta 1913 se je poro
čila z Radovljičanom arhi
tektom Ivanom Vurnikom, s 
katerim sta med letoma 1915 
in 1919 živela v njegovi roj
stni hiši v Radovljici, kasneje 

pa v Ljubljani. Čeprav se 
pred prihodom na Kranj
sko ni ukvarjala s cerkvenim 
slikarstvom, je bila kasneje 
povsem odvisna od svojega 

moža in naročil, ki so priha
jala predvsem iz slovenske 
katoliške cerkve, je na slo
vesnosti ob odprtju razsta
ve povedal avtor razstave dr. 
Andrej Smrekar.  

Soprog, arhitekt Vur
nik, jo je ves čas vključeval 
v svoje projekte. Zlata knji
ga Mestne občine Ljubljana, 
ornati za škofa Jegliča, posli
kava v Zadružni gospodar
ski banki in knjižna opre
ma za Mohorjevo družbo 
ter Marijino oznanjenje, ve
likansko platno za zasebno 
kapelo škofa Andreja Karli
na v škofijskem dvorcu v Tr
stu so njena najbolj prepo
znavna dela.

Na razstavi, ki bo na ogled 
do 3. decembra, so na ogled 

številne študije, skice, ris
be pa tudi slike in original
ni mašni plašči, ki jih je 
zasnovala Helena Vurnik. 
Osrednji eksponat pa je kril
ni tabernakelj svetih evange
listov, ki ga je poslikala Vur
nikova, pripeljali pa so ga iz 
cerkve sv. Petra v Radovljici 
in ga pred tem temeljito re
stavrirali. 

Na življenje in delo Hele
ne Vurnik je pomembno 
vplivala izguba sina Nika, 
ki so ga, devetnajstletnega, 
leta 1942 ustrelili italijan
ski vojaki. Zakonca Vurnik 
sta leta 1956 preselila v Ra
dovljico, kjer je Helena leta 
1962 umrla. Pokopana je v 
družinski grobnici na radov
ljiškem pokopališču.

Stopila iz moževe sence
Dela slikarke in oblikovalke Helene Kottler Vurnik, znane predvsem kot sodelavke svojega moža 
arhitekta Ivana Vurnika, so na ogled v Narodni galeriji v Ljubljani. Na Dunaju rojena umetnica je pred 
petinpetdesetimi leti umrla v Radovljici.

Razstavo, ki jo je v sredo odprl direktor Zavoda za varstvo kulturne dediščine Jernej 
Hudolin, so si ob odprtju ogledali tudi številni Radovljičani, med njimi radovljiški župnik 
Andrej Župan, na fotografiji v spremstvu nadškofa Stanislava Zoreta. / Foto: Gorazd Kavčič

Helena Kottler Vurnik je zasnovala številne mašne plašče, 
nekateri med njimi so na ogled na razstavi v Narodni 
galeriji. / Foto: Gorazd Kavčič
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Pred dnevi je v Kulturnem 
hramu Ignacija Borštni-
ka v Cerkljah dva kon-

certa razprodal Kr' Bis band, 
lahko bi rekli »kranjski za do-
datek bend«. Gre namreč za 
priložnostno sestavljen pihal-
ni orkester, v katerem so se po 
lani uspešni premieri letos že 
drugič zbrali nekdanji učenci 
Glasbene šole Kranj, ki so šo-
lanje bodisi že zaključili bodi-
si nadaljujejo glasbeno šolanje 
na srednji ali visokošolski sto-
pnji, oboji pa so željni igranja 
v skupnem orkestru. V slogu 
duhovitega naslova koncerta 
Vrnitev odpihanih so mladi 
pihnili prah z instrumentov in 
so v treh tednih ob koncu po-
čitnic oziroma dopustov pod 
vodstvom dirigenta Tomaža 
Kukoviča naštudirali zahte-
ven program glasbe iz filmov, 
ki se je niti profesionalni orke-
stri ne bi sramovali. Publika 
je nastopajoče nagradila s sto-
ječim aplavzom in jih na oder 
priklicala za še tri dodatke. 
Zgodba je dvakrat pozitivna. 
Obiskovalci koncerta so pre-
živeli čudovit večer ob dobri 
glasbi, ki jo v pihalni izvedbi s 
še nekaj dodanimi instrumen-
ti redko slišijo, prav tako pa so 
na odru uživali izvajalci, ki so 
za trenutek pobegnili od sicer-
šnjih študijskih ali službenih 
obveznosti in v dobri družbi 
počeli tisto, kar so se pred leti 
naučili v glasbeni šoli. 

September je tudi čas, ko 
se v kulturnih ustanovah 
začenjajo nove umetniške se-

zone, znova pa oživijo tudi 
ljubiteljska kulturna društva, 
v katerih si mnogi prostovolj-
no dopolnjujejo svoj siceršnji 
življenjski utrip. Kljub temu 
da se je zamenjal družbeni 
sistem in imamo poleg službe 
vedno manj časa zase, se ljud-
je radi vključujejo v dejavnosti 
na različnih področjih ljubi-
teljske kulture. Znano je, da 
imamo Slovenci zelo bogato 
tradicijo zborovskega petja. 
Ste vedeli, da je prav sistema-
tično ukvarjanje z zborovsko 
glasbo najbolj razširjena ob-
lika ljubiteljske dejavnosti v 
Sloveniji, v katero je vključeno 
več kot 64 tisoč pevcev. Menda 
v Sloveniji deluje več sto raz-
ličnih zborovskih in pevskih 
sestavov, kar potrjuje krilatico 
»trije Slovenci – zbor.« V šte-
vilnih kulturnih društvih tako 
že snujejo nove ljubiteljske 
gledališke predstave, likovne 
sekcije pripravljajo razstave 
članov, folklorne skupine prip-
ravljajo nove splete, občinske 
godbe že redno vadijo ...

Čeprav ljubitelji, kot že be-
seda pove, vse to počno »za 
zraven«, pa njihova produk-
cija pogosto dosega tudi pro-
fesionalne standarde. A to je 
že druga zgodba. Zagotovo je 
ukvarjanje z ljubiteljsko kultu-
ro primerna duhovna hrana, 
ki v človeku spodbuja ustvar-
jalnost in kreativnost, in je 
»tisto za zraven«, kar človek 
danes še kako potrebuje, da 
lažje preživi vsakodnevni boj 
za ljubi kruhek.

Tisto za zraven

KOMENTAR
Igor Kavčič

Mateja Rant

Visoko – »Načrtno delo na 
področju oživljanja največje 
stavbne dediščine v neokr-
njenem ambientu v Poljan-
ski dolini je dočakalo prvo 
veliko priznanje,« je ob raz-
glasitvi ambienta Visoške 
in Debeljakove domačije za 
kulturni spomenik držav-
nega pomena ugotavljal žu-
pan občine Gorenja vas - Po-
ljane Milan Čadež. Občina 
je pred petimi leti začela po 
korakih obnavljati in oživlja-
ti Tavčarjev dvorec, v kar so 
doslej vložili že okrog tristo 
tisoč evrov, še približno toli-
ko pa jih bodo po grobi oce-
ni potrebovali do leta 2020, 
ko naj bi vrata dvorca ostala 
odprta vse leto, je napovedal 
župan. Obljublja, da se bodo 
v prihodnje še bolj potrudili, 
da se to območje in Poljan-
ska dolina povzpneta med 
najbolj prepoznavne kultur-
ne in turistične znamenito-
sti Slovenije.

Z obnovo dvorca tako na-
daljujejo tudi letos. V pri-
hodnjih dneh bodo zače-
li obnavljati podkleteni del, 
kjer bodo do maja prihodnje 
leto uredili sanitarije. Poleg 
dokončanja sanitarij v pri-
hodnjem letu načrtujejo še 
postavitev stavbnega pohi-
štva v letos restavrirani se-
verozahodni sobi. V sode-
lovanju z Loškim muzejem 
bodo dopolnili stalno razsta-
vo v dvorcu, v sodelovanju 
z restavratorskim centrom 
pa obnovili vhodna vrata in 
portal. Ob dvorcu bodo pos-
tavili tudi otroška igrala. V 

letu 2019 bo sledila obnova 
in ureditev glavnega prosto-
ra na jugozahodni strani za 
gostinski namen. »Tako bo 
ob stoletnici povesti Visoška 
kronika urejeno celotno pri-
tličje dvorca,« je pojasnil žu-
pan. V letu 2020 naj bi dvo-
rec za obiskovalce odprli vse 
dni v letu, njegovo upravlja-
nje in trženje pa bodo pre-
nesli na pred časom ustano-
vljeni javni zavod Poljanska 
dolina. Ob tem je državna 
sekretarka na ministrstvu 
za kulturo Damjana Pečnik 
poudarila, da bi si želeli še 
več takih gospodarjev, kot so 
na Tavčarjevem dvorcu, kjer 
so zdaj tudi z odlokom o raz-
glasitvi za kulturni spome-
nik državnega pomena priz-
nali, da gre res za izjemen 

ambient. S tem se je strinjal 
tudi Gojko Zupan z direk-
torata za kulturno dedišči-
no, ki ga veseli, da so z gos-
podarjenjem v tem prosto-
ru poskrbeli, da se je ohranil 
v celoti in se vanj ni zajedel 
gozdni rob. Borisu Vičiču 
z ljubljanske enote zavoda 
za varstvo kulturne dedišči-
ne pa se zdi najpomembne-
je, da prostori Tavčarjevega 
dvorca v celoti zaživijo. »Ve-
liko objektov se je že preno-
vilo, pa nam zanje ni uspelo 
najti prave vsebine.« Sodelo-
vanje z Občino Gorenja vas - 
Poljane je označil za praktič-
no idealno.

Aleš Hafner, ki je izdelal 
konservatorski načrt za ob-
novo dvorca, upa, da se z raz-
glasitvijo ambienta Visoške 

in Debeljakove domačije za 
kulturni spomenik držav-
nega pomena odpirajo vra-
ta tudi do državnih sredstev. 
Po besedah Damjane Pečnik 
status spomenika državne-
ga pomena še ne pomeni fi-
nanciranja države, imajo pa 
takšni spomeniki prednost 
pri pridobivanju sredstev 
na razpisih. Ob tem je žu-
pan Škofje Loke Miha Ješe 
spomnil, da je dvorec pred 
propadom sredi osemdese-
tih let prejšnjega stoletja re-
šilo loško gospodarstvo. Za 
zgled odličnega gospodarja 
v Poljanski dolini pa je Mi-
lan Čadež označil tudi Mate-
ja Demšarja, ki je leta 1990 
začel obnavljati Debeljakovo 
kmetijo in na njej zdaj tudi 
gospodari. 

Spomenik državnega pomena
Ambient Visoške in Debeljakove domačije na Visokem pri Poljanah so razglasili za kulturni spomenik 
državnega pomena, zato na občini računajo tudi na finančno pomoč države pri nadaljevanju obnove in 
oživljanju Tavčarjevega dvorca in okolice.

Ambient Visoške in Debeljakove domačije na Visokem pri Poljanah so razglasili za kulturni 
spomenik državnega pomena. / Foto: Denis Bozovičar

Mateja Rant

Ljubljana – Vse barvice so 
dobro prestale test, pri ka-
terem so ocenjevali njihovo 
uporabnost, torej jih odliku-
jejo močne barve in se ne lo-
mijo. Precej slabše so se od-
rezale pri testu vsebnosti ke-
mikalij, kar je skrb vzbuja-
joče, saj otroci stopijo v stik 
z barvicami že zelo zgodaj, 
z barvicami pa ne le rišejo, 
ampak jih tudi grizljajo, po-
udarjajo pri ZPS. Kar osem 
izmed dvanajstih barvic, ki 
so na testu dobile oceno ne-
zadovoljivo, je namreč pad-
lo pri preverjanju vsebnosti 
kemikalij. 

V barvicah so preverja-
li vsebnost ftalatov, aromat-
skih aminov, policikličnih 
aromatičnih ogljikovodikov 
in (težkih) kovin. »Proizva-
jalec z znakom CE sicer za-
gotavlja, da so barvice varne 
za uporabo, a je v tem prime-
ru ta znak na precej majavih 
nogah,« so pojasnili pri ZPS. 
Kot so opozorili, zakonoda-
ja suhih barvic po zakonu ne 
obravnava kot igrače, kar po-
meni, da so v njih lahko pri-
sotna škodljiva mehčala, po-
liciklični aromatski ogljiko-
vodiki in podobni toksini, saj 
ni standardov, ki bi sploh do-
ločali njihovo varno količi-
no. In čeprav se morda zdi, 

da so količine nevarnih sno-
vi majhne, še dodajajo, smo 
pri uporabi različnih izdel-
kov ves dan izpostavljeni tudi 
drugim kemikalijam, kar se 
sešteva v »koktajl kemikalij«. 
O tem pa vemo premalo, opo-
zarjajo pri ZPS, zato zagovar-
jajo previdnost tudi pri upo-
rabi barvic. »Otroci s kemika-
lijami v igračah stopajo v stik 
prek kože (z dotikanjem), sli-
ne (z lizanjem ali grizenjem), 
sluznice (ob vdihavanju) ali z 
zaužitjem. Na ta način ško-
dljive snovi prehajajo v otro-
kov organizem in povzročajo 
alergije, se v organizmu ko-
pičijo in trajno vplivajo na 
otrokovo zdravje.«

Cena tudi tokrat ni bila tis-
ta, ki bi odločala o kakovo-
sti barvic. Za barvice na te-
stu so odšteli med 0,99 in 
9,99 evra, pri čemer so se 
med tistimi z oceno nezado-
voljivo znašle tako barvice za 
0,99 kot 7,99 evra. Potrošni-
kom, ki želijo izbrati barvice 
brez nepotrebnih kemikalij, 
ne bodo v pomoč niti naved-
be na embalaži, opozarjajo pri 
ZPS. Niti oznaka CE niti na-
vedba porekla izdelka namreč 
ne zagotavljata, da izdelek ne 
vsebuje škodljivih snovi. Med 
barvicami, ki so prejele ocene 
nezadovoljivo, so bile tako tis-
te, ki so jih proizvedli na Kitaj-
skem, kot barvice iz EU.

Kemikalije tudi v barvicah
Na testu suhih barvic, ki so ga pred začetkom šolskega leta opravili na Zvezi potrošnikov Slovenije 
(ZPS), je kar osem od dvanajstih testiranih kompletov barvic vsebovalo nevarne kemikalije.
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Andraž Sodja

Stara Fužina – Letošnja po-
letna turistična sezona v Bo-
hinju je bila po besedah di-
rektorja Turizma Bohinj 
Klemna Langusa izredno 
dobra. Predvsem jih veseli iz-
boljšanje obiska v času pred 
glavno sezono in po njej, za 
kar si prizadevajo s številni-
mi prireditvami v tem času, 
od festivala cvetja do dne-
vov pohodništva in muhar-
jenja. Izjemno poletje je tako 
izvrsten obliž na slabšo zim-
sko sezono, ko so zabeležili 
15-odstotni padec števila no-
čitev, pri čemer je šlo v veli-
ki meri za izpad hotela Jezero 
po požaru v začetku januarja. 

Očitke o pomanjkanju 
parkirišč zavračajo

V poletni sezoni so ponov-
no podirali rekorde, tako so 
samo julija v primerjavi z 
lanskim letom zabeležili 19 
odstotkov več nočitev, šes-
todstotno rast pa tudi avgu-
sta. »Večja rast v avgustu 
praktično ni več mogoča, 
saj so bile zmogljivosti pol-
no zasedene, a to ne pome-
ni, da moramo zmogljivo-
sti nujno povečati,« je dejal 

Langus. Težave, ki so se po-
javile v prometu v poletnem 
času, so bile omejene prak-
tično na en konec tedna, ko 
je prišlo do največjega priti-
ska na območje Bohinjske-
ga jezera, pri čemer je Lan-
gus prepričan, da strategi-
ja umirjanja prometa delu-
je. »Potrebno je upravljanje 
z jasnimi pravili, pri čemer 

je pomembno, da gostje pre-
poznajo naše težnje, ki niso 
naperjene proti komurko-
li. Z ukrepi, kot sta plovbni 
režim in kartica Gost Bohi-
nja, namreč želimo zagoto-
viti kakovostno doživetje Bo-
hinja za vse, vključno s pre-
bivalci.« Očitke o pomanj-
kanju parkirnih mest Lan-
gus zavrača, saj brezplačno 

parkirišče nasproti hotela 
Kristal, ki je sicer nekoliko 
bolj oddaljeno od jezera, ni-
koli ni bilo polno zasedeno.

Ne le smučanje, ampak 
doživljanje zime

Kot je dodal Langus, ga 
zaradi odličnih rezultatov 
turizma najbolj skrbi pa-
sivnost med turističnimi 

delavci in gostinci, ki jih dob-
ri rezultati lahko zavedejo in 
na račun tega lahko pride do 
padca kakovosti. Medtem 
upajo tudi na dodatni zagon 
z oživitvijo znamenitih ho-
telov, Bellevue in hostel Pod 
Voglom sta že našla nove la-
stnike, s katerimi si v Turiz-
mu Bohinj želijo stik in jim 
tudi ponujajo roko sodelova-
nja. V zadnjem času pa se je 
Langus srečal tudi z intere-
senti za odkup propadajo-
čega hotela Zlatorog. Bolj-
ših časov si nadejajo tudi v 
zimskem turizmu, saj pri-
čakujejo, da bo sprememba 
zakona o Triglavskem naro-
dnem parku prinesla mož-
nost ureditve zasneževanja 
na Voglu, tudi projekt Smu-
čišča 2864 še ni zamrl. S tem 
bi Bohinj v zimsko ponudbo 
lahko dodal snežno garan-
cijo, ki je ključna za zimsko 
promocijo. Kljub temu pa 
se tudi trendi zimskega tu-
rizma v Evropi zaradi vpli-
va klimatskih sprememb 
obračajo, saj destinacije po 
vsej Evropi vlagajo v promo-
cijo doživljanja zime, ki ne 
vključuje smučanja; Bohinj 
pa tudi tu želi biti v samem 
ospredju.

Bohinj promovirajo tudi 
z izdelki

Inovativnost bohinjskega 
turizma se je pokazala tudi v 
enem od produktov, ki pro-
movira pohodništvo in hkra-
ti blagovno znamko Bohinj 
oziroma Bohinjsko/From 
Bohinj. V sodelovanju z ži-
rovskim čevljarskim pod-
jetjem Alpina in društvom 
Gorske reševalne službe Bo-
hinj, ki oba letos praznujeta 
70-letnico obstoja, so prip-
ravili omejeno serijo poho-
dnih čevljev Alpina Bohinj, 
ki s podobo spominjajo na 
tradicionalne gojzarje. Po 
besedah Klemna Langusa 
pa gre samo za enega od ko-
rakov sodelovanja turistične 
znamke z gospodarstvom, 
ki so ga v preteklosti že po-
kazali z opremo bohinjske 
tujske sobe, ki so jo pripra-
vili v sodelovanju z LIP Bo-
hinj. »Ideja je, da skozi izdel-
ke in turistične produkte po-
skrbimo za promocijo Bohi-
nja, ki ga predstavljamo na 
številnih turističnih sejmih 
po svetu, hkrati pa promovi-
ramo tudi lokalno gospodar-
stvo, rokodelce in njihove iz-
delke,« je še dodal Langus.

Rekordna turistična sezona v Bohinju
V bohinjskem turizmu se po rekordni poletni sezoni optimistično podajajo v jesen in zimo. Zimski in spomladanski padec števila nočitev, pri katerem se je 
močno poznal izpad hotela Jezero po požaru, so hitro nadoknadili.

Predstavniki Turizma Bohinj z direktorjem Alpine Bojanom Gantarjem in predsednikom 
GRS Bohinj Janezom Rozmanom

Urša Peternel

Breznica – »Računali smo, 
da bo do 20. maja 2018, to-
rej do prvega praznovanja 
svetovnega dneva čebel, Če-
belji park Breznica zgrajen. 
A glede na to, da se postop-
ki v zvezi z razpisom LAS 

zamikajo v pozno jesen, je 
dejstvo, da dotlej ne bo mo-
goče zgraditi ne objekta ne 
urediti parkovnega dela,« 
je o načrtovani gradnji Če-
beljega parka Breznica po-
vedal župan občine Žirov-
nica Leopold Pogačar. Ob-
čina Žirovnica sicer že ima 

pravnomočno gradbeno do-
voljenje za projekt, a še ved-
no čakajo na razpis LAS za 
razvoj podeželja Gorenjska 
košarica, na katerem se po-
tegujejo za okrog 300 ti-
soč evrov. Projekt je sicer 
vreden med 650 in 700 ti-
soč evrov. »Pred prejemom 

odločbe o financiranju z 
deli ne moremo začeti,« je 
povedal župan, ki sicer ver-
jame v uspeh na razpisu. A 
če sredstev sofinanciranja 
vendarle ne bodo prejeli? 
Kot je dejal Pogačar, bodo 
potem na eni od prihodnjih 
sej občinskega sveta odlo-
čali, ali bodo park zgradili 
z lastnimi sredstvi ali pa od 
projekta začasno odstopili. 
»Začasno zato, ker bomo še 
naprej skušali pridobiti so-
financiranje na primernih 
razpisih in ga tako uresni-
čiti,« je dejal.

Čebelji park Breznica bos-
ta sestavljala osrednji objekt, 
v katerem bodo na interak-
tiven in sodoben način pri-
kazali življenje čebel. V par-
ku pa se bodo lahko obisko-
valci sprehodili med medo-
vitimi rastlinami in spozna-
li življenje in delo čebelarja 
Antona Janše.

Sicer pa v sklopu priprav 
na obeležitev svetovnega 
dneva čebel že poteka obno-
va Janševega čebelnjaka na 
Breznici.

Čebelji park še čaka na razpis
Čeprav so na Občini Žirovnica že prejeli pravnomočno gradbeno dovoljenje, pa zaradi zamude pri 
razpisu parka verjetno ne bodo mogli zgraditi do maja prihodnje leto, ko bo velika slovesnost ob 
načrtovanem prvem praznovanju svetovnega dneva čebel.

Čebelji park Breznica bosta sestavljala osrednji objekt in park z medovitimi rastlinami.
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Preddvor – Podjetje Vencelj iz Preddvora je ta teden preje-
lo certifikat zlate bonitete odličnosti AAA za leto 2017. Po-
deljuje ga družba Bisnode, bonitetna ocena odličnosti pa 
predstavlja nadpovprečno bonitetno vrednost gospodarskih 
subjektov. Temelji na računovodskih izkazih subjektov za 
zadnje poslovno leto in napoveduje varnost poslovanja v 
naslednjih 12 mesecih. Bonitetno oceno odličnosti imajo 
najboljša podjetja s ključno diferencialno prednostjo pri po-
slovanju. Ta certifikat podpira več partnerjev (zavarovalnic 
in bank), poleg njih pa jim zaupa večina javne uprave in več 
kot polovica zasebnih podjetij, o vrednosti certifikata pravijo 
v družbi Bisnode. 

Venclju zlata boniteta odličnosti

Kranj – V ponedeljek je bila v organizaciji kranjskega obmo-
čnega združenja Rdečega križa Slovenije (RKS), Krajevne 
organizacije Rdečega križa (KO RK) Kokrica ter komisije za 
krvodajalstvo tradicionalna terenska krvodajalska akcija. Po-
tekala je dopoldne v dvorani Kulturnega doma na Kokrici, 
kljub slabemu vremenu se je je udeležilo 111 krvodajalcev, kar 
je dva več kot lani, šest krvodajalcev pa je kri darovalo prvič. 
Prostovoljci KO RK Kokrica so se ponovno izkazali z odlično 
izvedbo. Naslednja terenska krvodajalska akcija bo v torek, 
26. septembra, od 7. do 13. ure v Cerkljah, so še sporočili iz 
kranjskega območnega združenja RKS.

Več kot sto krvodajalcev na Kokrici

Jesenice – Umrl je član občinskega sveta občine Jesenice Janez 
Poljšak, ki je bil izvoljen na listi Slovenske demokratske stranke 
(SDS). Po poklicu je bil odvetnik, na Jesenicah je imel svojo 
odvetniško pisarno. »Janez Poljšak je s svojim konstruktivnim 
razmišljanjem, ostrim očesom in odločno besedo pomembno 
vplival na delo občinskega sveta in posledično Občine Jeseni-
ce, zato bomo njegov nadaljnji prispevek zagotovo pogrešali,« 
so ob tem zapisali na Občini Jesenice. Sožalje svojcem in 
prijateljem pokojnika je izrekel tudi župan Tomaž Tom Men-
cinger s sodelavci.

Umrl občinski svetnik Janez Poljšak
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ZAPOSLENI 

SO HRBTENICA VSAKEGA 

PODJETJA

V podjet ju  L IP  Bohin j  se  

zavedamo, da je ključ do uspeha v 

znanju. 

Da bomo tudi v prihodnje lahko 

uresničeval i  svoje c i l je  in  

poslanstvo, vabimo mlade iz naše 

regije, da se prijavijo na razpis za 

d o d e l i t e v  K A D R O V S K I H  

ŠTIPENDIJ. 

Prav tako vam bomo omogočili 

pomoč pri pripravi seminarskih 

nalog in opravljanje obvezne 

prakse in kar je najpomembnejše 

- pri nas si lahko pridobite svoje 

prve delovne izkušnje na delu 

med šolskimi počitnicami.

RAZPISUJEMO ŠTIPENDIJE ZA SREDNJE 
POKLICNO IZOBRAŽEVANJE SMER: 

    M izar-

     Lesarski tehnik-

    E lektrikar, oblikovalec kovin, orodjar-

     Mehatronik-

Prednost pri štipendiranju imajo dijaki 2. in 3. letnika v triletnem izobraževanju 
in 3. ter 4. letnika v štiriletnem izobraževanju.

Prijave z dokazilom o vpisu in spričevalom zadnjega opravljenega letnika pošljite na 

naslov: LIP Bohinj, d.o.o., Ul. Tomaža Godca 5, 4264 Boh. Bistrica

ali po elektronski pošti dusan.petek@lipbled-bohinj.si.

Za dodatne informacije,pa nas lahko kadarkoli pokličete na telefonsko 

številko 051 347 062.

Simon Šubic

Kranj – »Zelo sem počaš-
čen, da so nas predlagali in 
da so nas tudi izbrali za ga-
zelo. Na neki način sem pre-
senečen, v kakšni družbi se 
nahajamo. Ko sem si ogle-
dal finančne podatke ostalih 
dveh finalistov, sem si dejal, 
da ko bomo enkrat tja priš-
li, si bomo pa lahko čestita-
li. Prihodki naših dveh pro-
tikandidatov in njuna do-
dana vrednost na zaposle-
ne v precej težji industriji, 
kot je naša, so spoštovanja 
vredni,« je v četrtek v Šol-
skem centru Kranju po pre-
jemu naziva gorenjska ga-
zela 2017, najboljšega hitro-
rastočega podjetja na Go-
renjskem po izboru časni-
ka Dnevnik, dejal direktor 
in soustanovitelj kranjske-
ga računalniškega program-
skega podjetja 3fs Andraž 
Logar. 

Podjetje 3fs ima okoli 50 
sodelavcev z vsega sveta, ki 
številnim mednarodnim 
korporacijam ponujajo teh-
nične rešitve za preverjanje 
ekonomskih modelov apli-
kacij in izvedbo tehničnega 
skrbnega pregleda in podob-
no. »Pričakujemo, da se bo 
industrija širila vsaj še deset 
let. Poskušamo biti eni naj-
boljših na svetu, kar se šir-
jenja tiče, razumevanja tren-
dov in reakcije na podlagi 
trendov,« je pojasnil. 

Med finalisti gorenjske-
ga izbora je bil tudi tržiški 

Cablex-T, ki ga od leta 2011 
vodi Samo Prodan. »Želimo 
si stabilne in vzdržne rasti, 
prisegamo na dolgoročno 
rast in partnerstvo s svoji-
mi kupci. Ne igramo na kar-
to hitrih zaslužkov. Imamo 
se za maratonce, tečemo na 
dolge proge, saj s svojimi iz-
delki, ki mimogrede stanejo 
tudi samo deset centov, lah-
ko zaslužimo le, če delamo 
na dolgi rok in v velikih koli-
činah. Znamo pa tudi 'skoči-
ti', ko nas kupci potrebujejo. 
To je tudi naša profesional-
na lastnost ali konkurenčna 
prednost,« je dejal. 

Darko Mikec, direktor 
tretjega letošnjega finali-
sta, družinskega podjetja 
Damatech z Jesenic, pa je 
med drugim dejal, da zelo 
veliko vlagajo v mladi kader: 
»Skozi razvoj smo spozna-
li, da je za nas najboljši na-
čin, da vlagamo v ambicio-
zne mlade kadre in jih gle-
de na našo specifiko izšola-
mo, da so za nas stoodsto-
tno uporabljivi. Tudi zato 
smo se povezali s Šolskim 
centrom Kranj, ki predsta-
vlja tehnični bazen na Go-
renjskem, in bomo razpi-
sali štipendije za najboljše 
učence.« Kot je dodal, jim 
bližina Avstrije ponuja tr-
žno priložnost: »Dnevno 
oskrbujemo avstrijski trg, 
kjer dobavo garantiramo v 
dveh, treh dneh. In to je tis-
ta fleksibilnost, ki se danes 
išče na trgu in nam omogo-
ča gospodarsko rast.«

Poskušamo biti 
med najboljšimi
Poskušamo biti eni najboljših na svetu, je dejal 
Andraž Logar, direktor računalniškega podjetja 
3fs, ki je postalo letošnja gorenjska gazela.

Andraž Logar, direktor 3fs, s priznanjem za gorenjsko 
gazelo / Foto: Gorazd Kavčič

Suzana P. Kovačič

Kranj, Škofja Loka – Na po-
dročju spodnje Gorenjske 
sta izvajalca programa So-
cialne aktivacije dolgotraj-
no brezposelnih oseb, ki 
prejemajo denarno social-
no pomoč podjetje Griffin, 
zaposlitveni center, in Šent 
iz Kranja. Griffin je, kot so 
zapisali, podjetje, v kate-
rem usposabljajo in zapo-
slujejo ranljive skupine in 
so največji delodajalec glu-
hih in naglušnih v Sloveni-
ji. Njihova primarna dejav-
nost je optimizacija poslo-
vanja in arhiviranje. Projekt 

je kandidatom v ponedeljek 
na Zavodu za zaposlovanje 
Kranj predstavila direktori-
ca podjetja Griffin Tanja Ča-
javec, včeraj na Centru za 
socialno delo Škofja Loka 
pa strokovna vodja progra-
ma Silva Pezdir. K udeležbi 
v projekt pod imenom Start 
Up Soc so vabljene osebe, 
mlajše od 49 let, ki so v zad-
njih dveh letih najmanj dva-
najstkrat prejele denarno so-
cialno pomoč. Njihovo uspo-
sabljanje bo temeljilo na za-
gotavljanju socialnih in de-
lovnih spretnosti in znanja, 
motivaciji, podpori pri raz-
vijanju osebne rasti, graditvi 

funkcionalnih spretnosti za 
aktivno reševanje morebi-
tnih socialnih problematik, 
vključevanju v delovno ak-
tivnost ter njihovo opolno-
močenje za približevanje 
vstopu na trg dela. Skupen 
cilj je potencialna zaposlitev 

na delovnih mestih, kot so 
projektni vodja, delovni in-
štruktor, blagovni manipu-
lant, administrator, recep-
tor/informator, operater III, 
čistilec, hišnik/vzdrževalec. 
Projekt bo trajal dvakrat po 
enajst mesecev, v eni skupi-
ni naj bi bilo največ dvajset 
udeležencev, prva skupina 
začne oktobra. Podprla sta 
ga Evropski socialni sklad 
in Ministrstvo za delo, dru-
žino, socialne zadeve in ena-
ke možnosti, partner v pro-
jektu je tudi Javni zavod So-
cio. Vključitev v projekt je 
prostovoljna in za udeležen-
ce brezplačna. 

Pomoč dolgotrajno brezposelnim
V Kranju in v Škofji Loki so predstavili projekt Socialne aktivacije dolgotrajno brezposelnih oseb. 
Vključitev v projekt je prostovoljna in za udeležence brezplačna. 

 K udeležbi v projekt 
pod uradnim imenom 
Start Up Soc so vabljene 
osebe, mlajše od 49 let, 
ki so v zadnjih dveh letih 
najmanj dvanajstkrat 
prejele denarno socialno 
pomoč.
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V letu 2015 smo s strani FURS 
Kranj prejeli odločbe o plači-
lu prispevka za nadomestilo 
stavbnega zemljišča (NUSZ) 
za leto 2015, ki so bile izdane 
na podlagi sklepa Občinskega 
sveta Občine Naklo, sprejete-
ga v decembru 2014. Gre za 
100-odstotno povečanje vred-
nosti točke, kar pa je nezako-
nito, kot sta ugotovila Upravno 
in Ustavno sodišče.
Na osnovi povedanega so tako 
civilna iniciativa in nekateri 
občani naslovili na Občino 
Naklo zahtevke za vračilo pre-
več plačanega NUSZ. Čeprav 
je zahtevke vložilo več kot 300 
občanov – zavezancev, ki smo 
vsi zahtevali pisni odgovor s 
strani Občinskega sveta ali 
župana g. Marka Mravlje, 
tega vse do danes nismo preje-
li. Očitno gre za nonšalanten 
odnos do vlagateljev zahtevka, 
čeprav je župan v svoji izjavi 
na portalu STA »Ta trenutek« 
z dne 6. 4.2017 izjavil, da bo 
navedeno problematiko Ob-
činski svet obravnaval predvi-
doma v maju 2017, česar pa 
župan ni storil.
Zelo pomembna je tudi izjava 
direktorja občinske uprave g. 
Pliberška, ko je v vezi s prav-

Čakamo odgovor 
župana

PREJELI SMO

nomočno odločbo Upravnega 
sodišča Občina Naklo morala 
štirim zavezancem, ki so ub-
rali sodno pot, vrniti 73.181,72 
evra. Tudi izjava direktorja 
občinske uprave je torej povsem 
enaka izjavi župana, s tem, da 
oba govorita, da bomo, citira-
mo: »Glede NUSZ bomo okre-
pili dialog z občani, bomo pa o 
tem še razpravljali na Občin-
skem svetu.« (Gorenjski glas, 
dne 18. 4. 2017).
Dejstvo je, da je župan oz. 
Občinski svet dolžan dati od-
govore na vložene zahtevke. 
Gre za vprašanje upošteva-
nja samega zakona, ki v vsa-
kem primeru občana ščiti oz. 
mu daje pravico, da na svoje 
zahteve s strani naslovnika 
prejme tudi odgovor. Ker gre 
očitno za prekoračitev vseh 
rokov – tudi 60-dnevnega, 
kot smo ga občani – zavezan-
ci v svojih zahtevkih napisali, 
je očitno tudi to, da tega ne 
bomo dočakali.
Župana občine Naklo tako 
pozivamo, da v svojem imenu 
oz. v imenu Občinskega sveta 
javno pojasni svoja stališča v 
zvezi obravnave predmetnih 
zahtevkov, ker bomo sicer mo-
rali to doseči po drugi poti.

Za civilno iniciativo 
Tatjana Stepišnik,  

Strahinj 89a, Naklo                                                                                                  

Suzana P. Kovačič

Tržič – Stečajna upraviteljica 
Peka v stečaju Tadeja Tam-
še je potrdila, da bo celoten 
kompleks Pekove poslovno-
-proizvodne stavbe napro-
daj, prva izklicna cena bo 
postavljena v višini ocenje-
ne tržne vrednosti celotne-
ga kompleksa, to je približno 
2,3 milijona evrov. Povedala 
je, da je kompleks v solidnem 
stanju, seveda pa so nekate-
ri objekti stari in potrebni 
obnove, predvsem v smis-
lu energetske optimizacije. 
Kompleks se bo predvidoma 
prodajal v dveh sklopih, tak-
šen bo predlog prodaje, ki ga 
mora potem potrditi še up-
niški odbor, ločitveni upniki 
in sodišče, ki s sklepom odlo-
či o prodaji. Nekaj zanimanja 
za nakup je izkazanega, je po-
vedala Tamšetova, o tem, za-
kaj kompleks prodajajo šele 
zdaj, pa je pojasnila: »S pro-
dajo prej ni bilo mogoče za-
četi, ker je eden izmed upni-
kov prijavil izločitveno pravi-
co, kar predstavlja zakonsko 
oviro za prodajo. Prijavljena 
izločitvena pravica je bila pre-
rekana, spor pa se je sedaj re-
šil s sklenitvijo sodne porav-
nave.« V kompleksu je sicer 
nekaj najemnikov, kot je po-
jasnila stečajna upraviteljica, 
imajo vsi najemniki sklenje-
ne najemne pogodbe za do-
ločen čas, običajno se te po-
daljšujejo na nekaj mesecev: 
»Osnovno načelo stečajne-
ga postopka je namreč na-
čelo hitrosti, kar pomeni, da 

najemi ne smejo ovirati pro-
daje, ki se mora izvesti v naj-
krajšem možnem času.« 

Še vedno je nerešen spor 
zaradi domnevno neupravi-
čene uporabe imena Peko, 
v predmetnem sporu je bila 
prvostopenjska sodba v ko-
rist Peka, d. d., v stečaju, tako 
da je toženi stranki Peko ko-
operativa, z. o. o., prepove-
dala uporabo tega imena, 
vendar je slednja vložila pri-
tožbo in še čakajo na odloči-
tev višjega sodišča. Blagov-
na znamka niti po ocenje-
ni tržni vrednosti, (761 ti-
soč evrov in še dodatnih 120 
tisoč evrov, kolikor stane-
jo kopita, noži in orodja, ve-
zani na blagovno znamko) 
niti po ocenjeni likvidacijski 

vrednosti (374 tisoč evrov), 
kljub več poskusom, ni bila 
prodana. »Sedaj smo pre-
dlagali prodajo tako, da smo 
izklicno ceno še znižali ter 
predlagali način prodaje z 
zniževanjem izklicne cene. 
Sodišče o predlogu prodaje 
še ni odločilo,« je pojasnila 
Tamšetova. Poleg poslovno 
proizvodnega kompleksa v 
Tržiču in blagovne znamke 
je neprodanih še nekaj po-
slovalnic; na Miklošičevi in 
Slovenski v Ljubljani, Dete-
ljica v Tržiču, poslovalnica 
v Mariboru in nekaj manj-
ših nepremičnin, neproda-
ne so še nepremičnine na 
Hrvaškem, ker tam še ureja-
jo zemljiškoknjižna stanja. 
Nekaj je še zalog materiala, 

neprodanih je ostalo tudi še 
nekaj strojev, prodaja teh se 
predvideva v kratkem, je na-
povedala Tamšetova.

In kaj v tem trenutku ste-
čajno upraviteljico najbolj 
skrbi? »Prodaja poslovnega 
kompleksa v Tržiču, to ne-
premičnino namreč obre-
menjujejo izredno visoki 
stroški, izmed katerih izra-
zito izstopa nadomestilo za 
uporabo stavbnega zemljiš-
ča, ki znaša letno kar približ-
no sto tisoč evrov. To breme-
ni splošno stečajno maso, 
ki je že tako neznatna, po-
leg tega pa negativno delu-
je tudi na potencialne kup-
ce tega kompleksa, ter s tem 
zmanjšuje možnost uspeš-
ne prodaje.«

Naprodaj bo Pekova tovarna
Celoten kompleks Pekove poslovno-proizvodne stavbe v Tržiču bo naprodaj, prva izklicna cena bo približno 
2,3 milijona evrov. Še vedno pa ni rešen spor zaradi domnevno neupravičene uporabe imena Peko.

Pekovo tovarno obremenjujejo izredno visoki stroški, med katerimi izrazito izstopa 
nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, ki znaša letno približno sto tisoč evrov. To 
bremeni splošno stečajno maso, ki je že tako neznatna. / Foto: Gorazd Kavčič

Vilma Stanovnik

Kranj – Svetnik SNS Zo-
ran Stevanović je na sejah 
kranjskega mestnega sve-
ta že večkrat očital županu, 
da direktor Gasilsko-reševal-
ne službe (GRS) Tomaž Kri-
šelj ni bil pravilno izbran, 
saj ni ustrezal razpisnim po-
gojem. Prav tako je opozar-
jal na druge nepravilnosti v 
GRS, zaradi česar je pove-
dal, da je informacije o do-
mnevni korupciji posredo-
val specializiranemu držav-
nemu tožilstvu in komisiji 
za preprečevanje korupcije. 

Svetnik Stevanović je uvr-
stitev dodatne točke o do-
mnevnih nepravilnostih v 
GRS predlagal tudi za dnev-
ni red septembrske seje 
mestnega sveta. Tako so sve-
tniki o tem razpravljali na 
sredi seji, kjer je stališča sve-
ta zavoda GRS Kranj pojas-
nil predsednik Drago Corn. 
Zavrnil je vse obtožbe o do-
mnevnem nepravilnem ka-
drovanju v javnem zavodu 
in pojasnil, da so bili vsi po-
stopki izvedeni pravilno in 

zakonito. Svetnike je zani-
malo predvsem, kako GRS 
deluje in kakšno je vzdušje 
med gasilci. Kot je pojasnil 
Črt Praprotnik, se je strokov-
nost v zadnjem obdobju še 
povečala, prav tako so odno-
si zelo dobri. »Svojo unifor-
mo ponosno nosim že 31 let. 
V tem zavodu sem preho-
dil pot od navadnega gasilca 
do vodje izmene. Lahko po-
vem, da je z novim vodstvom 
v naših vrstah zavel nov ve-
ter. Odnosi so se drastično 
popravili, strokovnost je na 
visokem nivoju, kar potrju-
jejo tudi zadnje intervenci-
je,« je povedal Črt Praprot-
nik in zavrnil vse očitke o 
slabih odnosih med gasilci.

Svetniki so večina poveda-
li, da ni njihova naloga pre-
cenjevati morebitnih nep-
ravilnosti in naj o tem odlo-
čajo pristojni. Predlagatelj 
sklepa o odpoklicu direktor-
ja Zoran Stevanović je zato 
predlagal, naj sklep o odpo-
klicu spremenijo in naj vse 
navedbe najprej preveri zu-
nanja revizija. S tem so se 
strinjali tudi svetniki.

Gasilce bodo 
preiskovali
Kranjski svetniki niso glasovali o pozivu direktorju 
Gasilsko-reševalne službe Kranj Tomažu Krišlju k 
odstopu, so se pa strinjali, da je treba raziskati, ali 
so pri delu javnega zavoda nepravilnosti.

Tržič – Občina Tržič je uspela na razpisu ministrstva za zdravje 
za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene de-
javnosti. Pridobljenih nekaj manj kot šest tisoč evrov bo občina 
namenila Zdravstvenemu domu Tržič za nakup dveh mobilnih 
in dveh ročnih radijskih postaj ter dveh avtomatskih zunanjih 
defibrilatorjev. Preostanek potrebnih sredstev, nekaj čez dva 
tisoč evrov bo zagotovilo Osnovno zdravstvo Gorenjske. 

Nova oprema za nujno medicinsko pomoč

Kranj – Kranjski mestni svetniki so na sredini seji potrdili man-
dat dvema novima svetnikoma, Miloradu Gogiću in Alenki 
Benčina. Odstopni izjavi sta namreč dala Ignac Vidmar, sve-
tnik Stanke za napredek krajevnih skupnosti, njegov mandat 
pa je prevzela naslednja kandidatka iz liste Alenka Benčina. 
Po odstopu Nine Kastelic je mandat prevzel naslednji iz Liste 
za razvoj Kranja Milorad Gogić. 

Dva nova svetnika

Borovlje – Med gosti na ne-
davni prireditvi v počastitev 
20-letnice delovanja dvoje-
zičnega otroškega vrtca Jaz in 
ti – Du und Ich v Borovljah so 
bili tudi otroci iz Vrtca Tržič. 
S sproščeno igro in pesmijo 
so navdušili polno dvorano 
mestne hiše. Vršilka dolžnos-
ti ravnateljice Tatjana Blaži, 
vzgojiteljici Vesna Polajnar in 
Andreja Šarabon ter vzgojitelj 
Peter Popovič so povedali, da 
so bili veseli povabila v Bo-
rovlje in da si takih srečanj s 
sosedi še želijo. Kaže, da se 
sodelovanje med občinama 
Tržič in Borovlje krepi.

Tržiški malčki pri 
sosedih

Tržiški otroci z vzgojitelji na odru dvorane v boroveljski mestni hiši / Foto: Jože Košnjek
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Paket NLB Poslovni 
Start za samo 
1 EUR/mesec.

www.nlb.si/poslovni-start

Ob prvih korakih po odprtju svojega 
d.o.o. ali s.p. potrebujete prave rešitve, 
da vam olajšajo vstop v podjetniški svet. 
Za vas imamo paket Poslovni Start, ki 
združuje osnovne bančne storitve za 
vsakodnevno poslovanje. Obiščite nas 
v kateri koli NLB Poslovalnici, spoznajte 
prednosti paketa in plačujte samo 
1 evro na mesec*.

* Ponudba velja za novoustanovljena podjetja, podjetnike in 
zasebnike iz segmenta malih podjetij (mikro in majhne družbe), 
ki na trgu poslujejo manj kot eno leto. Paket je omejen na 
obdobje 18 mesecev od odprtja NLB Poslovnega računa.

01 477 20 00

Aleš Senožetnik

Zgornji Brnik – Adria Tehni-
ka je sprva začela z vzdrževa-
njem Bombardierjevih letal 
CRJ100 in CRJ200, kasne-
je pa tudi CRJ700, CRJ900 
ter nazadnje CRJ1000. Kot 

pravi Maksimilijan Pele, iz-
vršni direktor podjetja, se je 
sodelovanje začelo, ko je ka-
nadsko podjetje, ki velja za 
tretjega največjega proizva-
jalca letal na svetu, v Evro-
pi iskalo ponudnika z iz-
kušnjami s strukturalnimi 

popravili ter električnimi in 
strojnimi modifikacijami. 
»Adria Tehnika je bila idea-
len partner, saj je ta tip letal 
vzdrževala vse od leta 1997, 
ko je prvo letalo CRJ200 
prišlo v njeno floto. Naši teh-
niki so bili usposobljeni in 

so v teh letih že nabrali pot-
rebne izkušnje in znanje.« S 
tem je Adria Tehnika posta-
la prvo podjetje v Evropi pa 
tudi na svetu, ki je s kanad-
skim Bombardierjem pod-
pisalo dogovor o pooblašče-
ni vzdrževalni organizaciji 
za podporo uporabnikov le-
tal serije CRJ Regional Jet.

Sodelovanje so v petnaj-
stih letih razširili tudi na dru-
ga področja. Letalski tehni-
ki Adrie Tehnike so opravi-
li številna teoretična in prak-
tična šolanja doma in v tuji-
ni, pomagali so tudi drugim 
podjetjem, ki so kakšnega iz-
med tipov letal želela vpelja-
ti v svojo floto, ekipe pa so le-
tala popravljale tudi v tujini. 

Zaradi vedno večje ponud-
be je podjetje tudi prostorsko 
vse bolj raslo. »Začeli smo z 
enim hangarjem, ki smo mu 
dodali manjši šotor. Kmalu 
smo ugotovili, da je zaradi 
znanja in izkušenj s področ-
ja letal tipa Airbus 320 smi-
selno tudi to ponuditi trgu, 
in tako smo leta 2005 zgradi-
li drugi hangar, ki pa smo ga 
kmalu prerasli – in nato leta 
2012 odprli še tretji hangar. 
Danes ugotavljamo, da tudi 

to ni dovolj in se že oziramo 
po dodatnih prostorskih ši-
ritvah,« nadaljuje Pele.

Podjetje je od leta 2015 v 
lasti poljskega podjetja Avia 
Prima in kot pravijo v Adrii 
Tehnika, je združenje do-
polnilo obe podjetji. Po Pe-
lejevih besedah si namreč 
podjetji nista konkurenčni, 
saj Avia Prima vzdržuje le-
tala znamke Boeing, Adria 
Tehnika pa poleg Bombar-
dierjevih še Aribusova leta-
la. Medtem ko je Avia Pri-
ma osredotočena na stranke 
pretežno iz Vzhodne Evro-
pe, pa Adria Tehnika po-
kriva Osrednjo in Zahodno 
Evropo, del Rusije in Afrike, 
servisirajo pa tudi posame-
zna letala iz Kitajske in In-
dije, kar tudi priča o kvalite-
ti storitve. »Združitev obeh 
podjetij predstavlja pred-
nost, saj nekatere stranke 
zahtevajo paketno obravna-
vo, ki jim je posamezno pod-
jetje ne bi moglo dati, skupaj 
pa lahko sestavimo celostno 
ponudbo.«

V teh letih so le pri Bom-
bardierjevih letalih opravi-
li več kot 1200 pregledov, 
od tega več kot osemsto 
večjih, ki trajajo od ene-
ga do osmih tednov. »Lani 
smo imeli kompleksen pro-
jekt, ki je zahteval osemte-
denski pregled, v katerem 
smo generirali 15 tisoč de-
lovnih ur. Kljub temu smo 
delo dobro opravili v do-
govorjenem času, kar je 
stranka zelo cenila,« poja-
snjuje Pele.

Tudi v prihodnje jim na-
črtov ne manjka. Prva eki-
pa tehnikov je že usposo-
bljena za vzdrževanje nove-
ga tipa Bombardierjevih le-
tal, nadaljevati pa namera-
vajo tudi sodelovanje z Air-
busom. »Še dodatno želimo 
razširiti portfolio strank in 
portfolio produktov, kar po-
meni servisiranje novih ti-
pov letal. Spogledujemo se 
tudi z idejami po vstopu 
na trg širokotrupnih letal. 
Skratka, izzivov je dovolj,« 
je sklenil Pele.

Že petnajst let servisirajo 
Bombardierjeva letala
Adria Tehnika je leta 2002 postala pooblaščena vzdrževalna organizacija za letala kanadskega 
proizvajalca Bombardier. Ob petnajstletnici sodelovanje ocenjujejo kot uspešno, a kot pravi direktor 
Maksimiljan Pele, je izzivov še veliko.

Kot pravi Maksimiljan Pele, izvršni direktor podjetja Adria 
Tehnika, je izzivov tudi za prihodnjih petnajst let še dovolj.

V petnajstih letih so v podjetju Adria Tehnika opravili več kot osemsto večjih pregledov 
Bombardierjevih letal.

Danica Zavrl Žlebir

Jezersko – Na Jezerskem so 
odkrili že drugo ploščo hra-
nitelju orožja v tem letu. 
Spominsko ploščo na hiši 
Marka Šinkovca, kjer je bilo 
v letih 1990 in 1991 tajno 
skladišče orožja vojnih enot 
milice, postaje mejne mili-
ce na Jezerskem, sta minulo 

soboto odkrila Policijsko ve-
teransko društvo Sever Go-
renjske in Občina Jezersko, 
slavnostna govornika pa sta 
bila ob tej priložnosti Huso 
Bakrač iz združenja Sever in 
jezerski župan Jurij Rebolj. 
Na slovesnosti so zapele je-
zerske ljudske pevke, nasto-
pili so otroci in člani policij-
ske godbe.

Že druga plošča 
hranitelju orožja

Na hiši družine Šinkovec na Zgornjem Jezerskem so odkrili 
spominsko ploščo hranitelju orožja. / Foto: Primož Pičulin



8 Gorenjski glas
petek, 22. septembra 2017

info@g-glas.si

ORGANIZATOR:

več na
www.omamljen.si

gorsko kolo (A2U)
14-dnevni najem

Toyota Hybrid (Toyota SLO) 2 x kolo Pony (Mercator)

Skupaj 44 nagrad!
Šivalni stroj - Janome

(Šivalna tehnika)

Explore 6 Green (168 cm)
(Elan)

Obnovljena miza
(Fundacija VD)
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Ana Šubic

Železniki – V Alplesu so 
pred kratkim odprli preno-
vljeni pohištveni salon v Že-
leznikih, v kar so vložili oko-
li 40 tisoč evrov, in predsta-
vili novo generacijo kuhinj, 
s katero dopolnjujejo pro-
dajni program, ki obsega 
pohištvo za ves dom z izje-
mno kopalniškega. Pri ku-
hinjah, ki jih izdelujejo od 
leta 2010, beležijo rast pro-
daje, tako da zavzema že 
približno 30 odstotkov pro-
izvodnje, je pojasnil direk-
tor Franc Zupanc. Konstan-
tno rast imajo tudi pri indi-
vidualnih produktih, nare-
jenih po željah strank, do-
dano vrednost pa ustvarja-
jo še z opremljanjem večjih 
objektov, kot so hoteli in štu-
dentski domovi. Prav ta čas v 
Berlinu opremljajo 550 štu-
dentskih sob v vrednosti mi-
lijon evrov, podoben projekt 
so tam izpeljali tudi lani. V 
letošnjem letu so si za cilj 

zadali prodajo v višini 13 mi-
lijonov evrov, ki ga bodo po 
oceni Zupanca dosegli. Pri-
čakuje tudi, da bodo prese-
gli lanski dobiček, ki je zna-
šal nekaj manj kot 70 tisoč 
evrov. Ta čas imajo okoli 165 
zaposlenih.

V pohištvenem podjetju 
z več kot 60-letno tradicijo 
se stalno prilagajajo družbe-
nim spremembam in globa-
lizaciji, velika preizkušnja 
so bile tudi poplave pred de-
setimi leti, a so vedno našli 
pravo pot razvoja, poudarja 
Zupanc: »Danes smo edino 
slovensko podjetje, ki indu-
strijsko proizvaja pohištvo 
za široki trg.« Večino pro-
daje izpeljejo pod blagov-
no znamko Alples, na kar 
so zelo ponosni. Poleg se-
rijske proizvodnje pohištva 
uvajajo nov poslovni model 
individualne proizvodnje 
po naročilu, ki je že možna 
pri vgradnih omarah, v na-
daljevanju pa jo bodo nudili 
tudi pri kuhinjah in ostalih 

programih, da se bodo čim 
bolj približali željam strank. 
To je po besedah Zupan-
ca njihova velika prednost, 
prav tako pa tudi večnamen-
ski univerzalni programi, ki 
omogočajo opremo stano-
vanja v enotnem dizajnu. 
Tako so tudi nove kuhinje 
dopolnili z elementi dnev-
nih sob, da si kupci lahko 
opremijo skupne prostore 
v istem stilu in materialih.

Nova generacija kuhinj 
je plod lastnega razvoja, ki 
je trajal približno dve leti. 
Nastajala je ob poznavanju 
kupcev, njihovih potreb in 
navad ter načina bivanja, je 
povedal vodja razvoja Franc 
Tolar: »Kupce smo segmen-
tirali v štiri ciljne skupine, in 
sicer na tiste, ki si želijo ur-
banega razkošja, udobja na-
rave, harmonije podeželja 
ali sveta barv. Kuhinje se raz-
likujejo po zahtevnosti teh-
noloških obdelav, po konč-
nih obdelavah in vgrajenih 
materialih, tudi cenovno so 

prilagojene za različne kup-
ce. Na voljo je 49 barv in ob-
lik vrat, predalov in drugih 
površin ter 25 ročajev in 17 
delovnih plošč.« Če so lani 
v Sloveniji prodali 1500 ku-
hinj, so si za prihodnje leto 
zadali cilj dva tisoč kuhinj.

V Sloveniji opravijo več 
kot polovico prodaje, ostalo 
pa izvozijo predvsem na trge 
nekdanje Jugoslavije, kjer so 
dobro poznani. Uveljavljajo 
se tudi na Slovaškem, letos 
so zakorakali še na švicarski 
in francoski trg.

Alplesovi strokovnjaki pre-
ko projektov sodelujejo tudi z 
drugimi podjetji, raziskoval-
nimi ustanovami in fakulte-
tami, med drugim razvijajo 
inovativen segment ponudbe 
pohištva, zasnovanega na pa-
metnih napravah in lesu.

Kuhinje že skoraj tretjina proizvodnje
Kuhinje v Alplesu po sedmih letih izdelovanja dosegajo že slabo tretjino proizvodnje. Uspešno pridobivajo posle za opremo objektov; ta čas v Nemčiji 
opremljajo 550 študentskih sob v vrednosti milijon evrov. Več kot polovico prodaje opravijo v Sloveniji, ostalo pa izvozijo večinoma na trge nekdanje Jugoslavije.

Direktor Alplesa Franc Zupanc v prenovljenem pohištvenem salonu v Železnikih 
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Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Svetnika Ko-
munalno-ekološke liste v 
škofjeloškem občinskem 
svetu vztrajata, da občin-
ski svet obravnava proble-
matiko podjetja Ekologija, 
ki na Trati predeluje odpad-
ke. Odkar je namreč gorelo 

v vrhniškem Kemisu, je lju-
di v Škofji Loki strah, da bi do 
ekološke nesreče prišlo tudi 
na njihovem območju. Letos 
so o tem problemu že večkrat 
razpravljali, občina je na vsa 
podjetja naslovila vprašalnik 
o tem, s kakšno proizvodnjo 
in odpadki imajo opraviti, 
in predvidela tudi požarno 

vajo. Svetnika Ronaldo Kraj-
nik in Mateja Podlogar sta 
prepričana, da je podjetje 
Ekologija v tem pogledu bolj 
rizično kot ostala, zato tudi 
zahtevajo posebno obravna-
vo. Izredne seje o tej temi ne 
bo, pač pa so svetniki pritrdili 
pobudi Tomaža Paulusa, da 
jo obravnava na naslednji re-
dni seji. Župan Miha Ješe je 
napovedal, da bo pred redno 
še neformalna seja.  

O Ekologiji na redni seji

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Občinski svet 
v Škofji Loki naj bi med ka-
drovskimi zadevami dal po-
zitivno mnenje trem kandi-
datom za imenovanje rav-
natelja Glasbene šole Škofja 
Loka. Prejšnji ravnatelj Pe-
ter Kopač se je namreč upo-
kojil. Kandidati za novega 

ravnatelja pa so bili: Ana 
Kavčič Pucihar, Denis Ko-
kalj in Klemen Karlin. Še 
preden je občinski svet o 
tem sklepal, pa se je svet za-
voda že odločil za kandida-
ta Klemena Karlina. Na seji 
občinskega sveta so nekate-
ri svetniki izrazili negodova-
nje, da se je svet zavoda od-
ločil pred mnenjem lokalne 

skupnosti, Viktor Zadnik pa 
je tudi napovedal, da bo za-
deve glede postopka imeno-
vanja prijavil na pristojni in-
špektorat. Martin Trampuš 
je dejal, da bo glasoval proti 
sklepu, ki daje kandidatom 
pozitivno mnenje, češ naj 
bo to sporočilo svetu zavo-
da glede njegovega ravnanja 
ob imenovanju. Naposled je 
proti pozitivnemu mnenju 
glasovala tudi glavnina ob-
činskih svetnikov.

Svetniki niso dali podpore

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Škofjeloški 
turizem praznuje visok ju-
bilej. 120 let je namreč mi-
nilo, odkar je učitelj Slavko 
Flis skupaj s pol stotnije so-
mišljenikov ustanovil olep-
ševalno društvo. To je skrbe-
lo za lepo podobo mesta, za-
sajanje mestnih dreves, za 
gradom je nastala prva spre-
hajalna pot, Loka je bila po 

zaslugi prvih promotorjev 
turizma tudi zelo naklonje-
na letoviščarjem. V mes-
to so prihajali zaradi dob-
rih gostiln, sejmov, prome-
nadnih koncertov, v prvi ho-
tel na Štemarjih, na takratna 
kopališča ob Selški Sori. 

Začetkov loškega turiz-
ma iz leta 1897 se bodo Fli-
sovi nasledniki, Turistič-
no društvo Škofja Loka, ki 
je začelo po mrtvilu pred 

drugo svetovno vojno de-
lovati leta 1952, spomni-
li s slovesnostjo 29. sep-
tembra ob 19. uri v Sokol-
skem domu, na kateri bodo 
nastopili glasbeniki Miloš 
Mlejnik, Tone Potočnik in 
Grudnove Šmikle, predsta-
vili bodo razvoj turizma in 
podelili nagrade. Na svoje 
predhodnike se bodo spom-
nili z razstavo Slavko Flis 
in njegov čas (1897–1920), 
razglednice iz tistega časa je 
zbrala članica društva Mir-
jam Jezeršek.

Loški turizem praznuje
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PRAVILNO ODGOVORI IN ZADENI 
MAJICO GORENJSKEGA GLASA

Kdo je osvojil prvo gorenjsko  
olimpijsko medaljo v samostojni 
Sloveniji?

Obiščite nas na Festivalu športa  
v Kranju v soboto, 23. septembra, 
med 9. in 12. uro.

Kupon z odgovorom izrežite in nam ga osebno 
prinesite na stojnico Gorenjskega glasa. Nagrajence 
bomo izžrebali ob 12. uri. Nagrade bo mogoče 
prevzeti do 13. ure.
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Jasna Paladin

Studenec – V občini Dom-
žale uresničujejo svojo vizi-
jo, da bi prav vsaka krajevna 
skupnost v občini dobila svoj 
prostor za kakovostno dru-
ženje krajanov, in tako so se 
pred dnevi velike pridobitve 
razveselili krajani Krajevne 
skupnosti Krtina, ki šteje več 
kot tisoč občanov. Vrsto let 
so si prizadevali za gradnjo 
novega gasilskega doma, saj 
so starega postavili že dalj-
nega leta 1927 in že dolgo 
ni več ustrezal zahtevam in 
dejavnostim, ki jih današnji 
čas terja od prostovoljnih ga-
silskih društev.

Ker pa ima občina že iz 
drugih krajev dobre izku-
šnje, so se tudi na Studencu 
lotili gradnje večnamenske-
ga objekta, v katerem so po-
leg gasilcev svoj prostor našla 

tudi številna društva, ki jih v 
krajevni skupnosti ne manj-
ka. V neposredni bližini Po-
letnega gledališča Studenec v 
središču vasi je tako v letu dni 

zrasel Dom krajanov – gasil-
ski dom Studenec, za kar je 
občina plačala dobrih 400 ti-
soč evrov. Slavnostno odprtje 
je spremljal bogat kulturni 

program, trak pa so prereza-
li župan Toni Dragar, pred-
sednik KS Krtina Janez Av-
sec in predsednik PGD Stu-
denec Tomaž Kovač.

Nov dom na Studencu
Na Studencu v občini Domžale so prejšnji teden odprli nov Dom krajanov – gasilski dom Studenec.

V novem domu na Studencu so prostore dobili gasilci in krajani, člani številnih društev.

V vodovodnem sistemu 
Kamnik so skupno položili 
nekaj več kot šestnajst kilo-
metrov cevi, in sicer na juž-
nem delu občine in v Tuhinj-
ski dolini. V domžalskem 
sistemu pa dobrih štirinajst 
kilometrov vodovoda, od 
tega v občini Domžale dob-
re tri kilometre, v občini Tr-
zin slaba dva kilometra in v 
občini Mengeš slabe štiri ki-
lometre. V občini Moravče je 
brez javnega vodovoda zdaj 
le še okoli dvajset občanov, 
a imajo ti svoje vodne vire.

Obnovljeni vodovod je v 
vseh občinah ne le izboljšal 
pitno vodo za številne obča-
ne, ampak tudi bistveno iz-
boljšal hidrantno omrežje 

in s tem požarno varnost, 
prav tako so izgube vode na 
omrežju zdaj zanemarljive.

Čeprav so dela na terenu 
v posameznih občinah pote-
kala po različnih terminskih 
načrtih, so bila vsa zaključe-
na pravočasno in v skladu z 
načrtovanim. 

Nepovratna sredstva še 
letos

Zaradi spremenjenega 
programa Službe Vlade RS 
za razvoj in kohezijsko po-
litiko za vnašanje zahtev-
kov občin za izplačilo trenu-
tno sicer prihaja do zamud 
pri izplačilu nepovratnih 
sredstev, a župani pričaku-
jejo, da bodo denar dobili še 
to jesen in tako projekt zares 
tudi zaključili.

Ključno je bilo sodelovanje
31. stran

Aleš Senožetnik

Mengeš – Pred gradnjo 
vzhodnega prizidka Osnov-
ne šole Mengeš so na obmo-
čju gradbišča potekala arhe-
ološka izkopavanja, pri ka-
terih so arheologi pod vod-
stvom Rafka Urankarja nale-
teli na plasti, v katerih so se 
ohranili ostanki stare nasel-
bine, ki je nekoč stala na tem 
mestu. Najdbe, večinoma 
gre za grobo kuhinjsko ke-
ramiko, arheologi umešča-
jo v obdobje stoletja pred na-
šim štetjem ali v prvo stoletje 
našega štetja. Z datacijo s po-
močjo radioaktivnega ogljika 
pa so dokazali, da je na tem 
mestu stala vas že v petem 
stoletju pred našim štetjem.

Pomembnejše najdbe so 
od minulega petka razsta-
vljene v dveh vitrinah v no-
vozgrajenem prizidku šole, 
spremljajo pa jih opisne ta-
ble in slikovno gradivo, ki 
podrobneje razlagajo izko-
panine in nekdanje življenje 
na tem območju. Razstavo 

z naslovom Arheološki do-
kazi o davni preteklosti ob-
močja Osnovne šole Men-
geš je v sodelovanju z men-
geško osnovno šolo, pripra-
vil Medobčinski muzej Ka-
mnik. Kot je povedal rav-
natelj šole Milan Burkeljca, 
bo razstava služila tudi kot 
zanimiv učni pripomoček 
učencem. Arheološke najd-
be in starejšo poselitev pros-
tora je predstavila kustosi-
nja za arheologijo v medob-
činskem muzeju Janja Že-
leznikar, najdbe pod prizid-
kom pa Rafko Urankar.

Tako kot širše obmo-
čje pod Gobavico je obmo-
čje mengeške osnovne šole 
znano arheološko najdišče, 
saj so prve najdbe odkriva-
li že v času velikega požara 
leta 1834. Leta 1993 pa so de-
nimo arheologi izkopali šest 
grobov, ki segajo v čast tret-
jega ali četrtega stoletja. Žal 
je bil večji del arhitekturnih 
ostankov naselja uničen v 
sedemdesetih letih, ko je po-
tekala gradnja osnovne šole.

Dokazi o davni 
preteklosti
V novozgrajenem prizidku Osnovne šole Mengeš 
so odprli zanimivo razstavo arheoloških najdb na 
območju šole.

V mengeški osnovni šoli so v petek odprli zanimivo 
razstavo arheoloških najdb.

Kamnik – V petek, 15. septembra, so v Ljubljani razglasili zma-
govalce tekmovanja Websi – spletni prvaki. Nova spletna stran 
Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik visitkamnik.com 
je znotraj kategorije turizem osvojila tretje mesto. »Moderna 
spletna stran, ki s kvalitetno vsebino in premišljeno struktu-
ro predstavi Kamnik v povsem novi luči. Brezhibni dizajn, 
njegova implementacija ter kvalitetna vsebina so zaslužni za 
brezhibno uporabniško izkušnjo,« je bilo eno od mnenj žirije, 
ki jo je sestavljalo 38 članov strokovne komisije, 37 članov 
poslovne komisije in obiskovalci spletne strani. »Namen nove 
spletne strani je predstaviti Kamnik in njegovo okolico kot 
pomembno turistično destinacijo. Obiskovalec tu na enem 
mestu najde vse ključne podatke: kaj početi v Kamniku in 
okolici, kaj videti, kje in kaj jesti, katere so ključne prireditve ter 
kdaj in kje bivati. Ne gre zgolj za opise, ampak so v ospredje 
postavljene zgodbe. Tako bralec spozna srednjeveški Kamnik 
skozi zgodbo o kamniški Veroniki, Veliko planino skozi zgod-
bo o trniču, Tunjice skozi zgodbo o močeradovcu, Tuhinjsko 
dolino skozi zgodbo o motniškem polžu …« pravijo na Zavodu 
za turizem, šport in kulturo Kamnik.

Nagrajeni za spletno stran

Nagrado je prevzela Božena Peterlin, direktorica Zavoda 
za turizem, šport in kulturo Kamnik, na fotografiji skupaj 
z Alanom Pavličem, direktorjem agencije Goclick, ki je 
spletno stran izdelalo. / Foto: Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik
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Igor Kavčič

Škofja Loka – Slovenski 
muzikolog dr. Franc Križ-
nar, udeleženec strokovnih 
znanstvenih simpozijev s 
področja glasbene ustvar-
jalnosti in poustvarjalnosti 
doma in v tujini, glasbeni 
urednik, novinar in publi-
cist, predvsem pa avtor šte-
vilnih muzikoloških član-
kov in več monografskih pu-
blikacij v zvezi s slovenskim 
glasbenim okoljem, je v naj-
novejši izdaji ugledne hrva-
ške revije za sakralno glas-
bo z naslovom Sveta Cecili-
ja objavil obsežen članek z 
naslovom 200-letnica glas-
benega šolstva v Sloveniji. V 
njem hrvaški javnosti pred-
stavlja dolgo in bogato tra-
dicijo glasbenega izobraže-
vanja na Slovenskem, za ka-
terega začetek velja leta 1816 
ustanovljena javna glasbe-
na šola v okviru takratne lju-
bljanske normalke.

V članku omenja številne 
institucije in posameznike, 
tako ustvarjalce kot izvajalce, 
ki so v dvesto letih pripomogli 

k razvoju glasbenega šolstva 
pri nas. Ob zgodovinskem 
pregledu pa je Križnar pou-
daril tudi današnje rezultate 
glasbenih šol in jih umestil v 
evropski okvir. Pri tem ugo-
tavlja, da je v Sloveniji v glas-
bene šole na različnih sto-
pnjah vključenih kar 14,8 od-
stotka osnovnošolskih otrok, 
medtem ko je v Evropi ta šte-
vilka komaj pet odstotkov. 
Kot rezultat tega šteje števil-
ne uspehe naših mladih glas-
benikov na različnih tekmo-
vanjih, hkrati pa ne pozablja 
na nekatera velika glasbena 
imena v svetovnem merilu, 
kot so klarinetist Mate Beka-
vac, flavtistka Irena Grafena-
uer, mezzosopranistka Mar-
jana Lipovšek, violinist Igor 
Ozim, operni pevec Janez 
Lotrič, pianistka Dubravka 
Tomšič Srebotnjak, trombo-
nist Branimir Slokar in dru-
gi … Dr. Franc Križnar je pos-
tal stalni sodelavec te hrvaške 
revije, torej si lahko tudi v pri-
hodnje obetamo promocijo 
slovenske glasbene ustvar-
jalnosti med glasbeno publi-
ko sosednje države.

O slovenskem glasbenem 
šolstvu
Dr. Franc Križnar v hrvaški glasbeni reviji piše o 
dvestoletnici slovenskega glasbenega šolstva.

Igor Kavčič

Kranj – Mednarodni festi-
val likovne umetnosti, ki bo 
v Kranju letos potekal že še-
stič po vrsti in nedvomno ve-
lja za največji tovrstni dogo-
dek v državi, bo s številnimi 
deli slovenskih in umetni-
kov iz mednarodnega pros-
tora v mesecu oktobru obo-
gatil kar sedemnajst raz-
stavišč pretežno v starem 
mestnem jedru. »Vključe-
ne so tako rekoč vse institu-
cije in posamezniki v mestu, 
ki se v celoti ali pa vsaj delno 
ukvarjajo z vizualnim. Vsa-
ko leto znova se trudim po-
vezati vse te akterje, brez ka-
terih festival tak, kot je, ne bi 
bil izvedljiv,« na začetku po-
udari akademski slikar Klav-
dij Tutta, idejni pobudnik in 
od vsega začetka tudi glav-
ni organizator ter povezova-
lec vseh niti festivala. V prvi 
vrsti so to Zavod za turizem 
in kulturo pa Gorenjski mu-
zej, Mestna knjižnica Kranj, 
Zavod za varstvo kulturne 
dediščine, Layerjeva hiša, 
Galerija Prešernovih nagra-
jencev, Javni sklad za kultur-
ne dejavnosti, Galerija Pun-
gert, Steklarstvo Jugovic ... 

V primerjavi z lanskole-
tno izvedbo je letos na voljo 
nekaj manj razstavišč. V pri-
hodnosti naj bi še nekoliko 
omejili tudi število avtorjev, 
letos jih namreč sodeluje kar 
131 iz 21 držav. »Glede na to, 
da smo nizkoproračunski 
festival, si težko privošči-
mo večji obseg. Letos smo 
pridobili okrog dvajset tisoč 
evrov, od tega jih je štiri tisoč 
prispeval Zavod za turizem 
in kulturo, in sicer posebej 

za oglaševanje. Prvič doslej 
bomo imeli jumbo plakate 
tudi v drugih krajih Sloveni-
je, z zastavami bomo enotno 
označili vsa prizorišča, tu so 
še manjši plakati ter letaki, 
ki bodo na voljo po kulturnih 
institucijah po Sloveniji,« je 
povedal Tutta in poudaril, da 
je bilo tudi letos zanimanje 
likovnikov za razstavljanje 
na festivalu vsaj trikrat več-
je, kot so zmogljivosti. 

Tokrat je podnaslov festi-
vala Simbol, znak, barva. To 
je povezovalna tema, na ka-
tero se osredotočajo vse raz-
stave, ki pa so zasnovane na 
raznovrstnih avtorskih pris-
topih in praksah. Prve raz-
stave bodo tako odprli že v 
četrtek, in sicer članov Li-
kovnega društva Kranj v Me-
stni knjižnici in Bojana Go-
renca v Galeriji Prešernovih 
nagrajencev, v petek se bodo 

v Khislsteinu predstavili ar-
hitekti, v nadaljevanju pa v 
Razstavnem paviljonu Ju-
govic v Spodnjih Bitnjah še 
avstrijski avtorji in kranjski 
likovniki, ki se bodo sooči-
li s škofjeloškimi. Osrednji 
dogodek bo že tradicional-
ni sprehod po prizoriščih v 
starem mestnem jedru, ta 
bo letos v torek, 3. oktobra, 
ob 17. uri, ki se bo zaključil v 
Galeriji dr. Ceneta Avgušti-
na na kranjski območni eno-
ti ZVKD. Tam bo na ogled 
razstava del Anke Krašna, le-
tošnje dobitnice stanovske-
ga priznanja Zveze društev 
slovenskih likovnih umetni-
kov, ter podelitev nagrad in 
priznanj festivala. Na festi-
valu razstavljena dela bo oce-
njevala mednarodna žirija, v 
kateri bodo tudi člani med-
narodne organizacije ume-
tniških kritikov AICA.

Letošnja novost bo deset 
strokovnih javnih vodenj 
po razstavah za osnovno-
šolce in gimnazijce, tudi za 
vrtce ter seveda druge skupi-
ne in posameznike, ki bodo 
v oktobru potekala ob torkih 
in četrtkih, pripravili pa jih 
bodo Klavdij Tutta, umetno-
stna zgodovinarka Melita 
Ažman in vodja programa 
Layerjeve hiše Zala Vidali. 
»Želimo pokazati, da galeri-
je niso neki posvečen pros-
tor. Hočemo jih demistifici-
rati in približati mladim in 
drugim ljudem. Naj le vsto-
pijo in si ogledajo likovna 
dela, navdušeni bodo,« še 
dodaja sogovornik, ki v teh 
dneh skupaj z ekipo sode-
lavcev iz Likovnega društva 
Kranj postavlja razstave po 
prizoriščih, ki bodo v dru-
gem tednu nared za obisko-
valce.

Kranj bo spet likovno mesto
Z razstavama v Mestni knjižnici Kranj in Galeriji Prešernovih nagrajencev se bo prihodnji četrtek začel 
šesti Mednarodni festival likovnih umetnosti Kranj – ZDSLU 2017, na katerem se bo predstavilo sto 
enaintrideset likovnih umetnikov iz enaindvajsetih držav. Sedemnajst razstavišč bo tja v prvi teden v 
novembru v znamenju domače in tuje likovne ustvarjalnosti. Letos strokovna vodenja po razstavah.

Slikar Klavdij Tutta, idejni pobudnik, vsa leta srce in duša festivala, sredi likovnih del, ki na 
razstavo prihajajo iz vse Slovenije in tudi tujine. / Foto: Igor Kavčič

Igor Kavčič

Kranj – Z izbiro teme Voda 
– od mita do arhitekture se 
Zavod za varstvo kulturne 
dediščine Slovenije pridru-
žuje skupni evropski temi, 
ki je v letu 2017 posvečena 
naravi. Pravica do vode kot 
ustavna pravica je zelo aktu-
alna tema v slovenski druž-
bi, zato želijo opozoriti na 
ustrezen odnos do vode in 
vodnih virov, ki so bili tudi 
v zgodovinskem konte-
kstu skupni (vaški vodnjaki, 
vaši kali ipd.). Tema je tudi 

približevanje ciljem trajno-
stnega razvoja sodobne slo-
venske družbe, hkrati pa je 
tudi opozorilo širši javno-
sti na ogroženo dediščino, v 
prvi vrsti so to gospodarski 
objekti, povezani z vodo...

Slovesno odprtje Dnevov 
evropske kulturne dediščine 
(DEKD) bo jutri v Tolminu, 
v prihodnjih dneh pa se bo v 
162 krajih po Sloveniji in za-
mejstvu zvrstilo več kot 380 
brezplačnih dogodkov, pos-
večenih kulturni in z njo po-
vezani naravni dediščini. V 
Bohinju v Ribčevem Lazu 

bo tako jutri in v nedeljo ob 
18. uri arheologinja Mija Og-
rin predavala o Starodavnem 
svetišču ob Bohinjskem je-
zeru, Center TNP pa 29. sep-
tembra ob 9. uri v Bohinju 
pripravlja pohod Od legende 
do žgancev. Zanimivo bo tudi 
v Cerkljah, že danes ob 16. uri 
bodo ob Borštnikovi domači-
ji odprli prenovljeno kovači-
jo, čez teden dni pa bo v Ga-
leriji Petrovčeve hiše večer na 
temo voda v literaturi. V po-
nedeljek, 25. septembra, ob 
16. uri izpred Kranjske hiše 
bo potekal vodeni ogled na 

temo Vode Kranja, naslednji 
dan v torek, ob 16.30 uri, bo 
sledil tudi sprehod po kanjo-
nu Kokre, v gradu Khislstein 
pa bo 28. septembra odprtje 
razstave Mostovi v Kranju. V 
Kajžnkovi hiši v Ratečah bo 
27. septembra predavanje dr. 
Marije Klobčar z naslovom 
Čudežna moč vode v obred-
ju in v pesemskem izroči-
lu, v Podbrezjah v Pirčevem 
domu bodo 30. septembra in 
1. oktobra ob 18. uri govorili 
o Treh podbreških rekah, v 
Preddvoru pa 30. septembra 
ob 9. uri pripravljajo Dan sta-
rih Slovanov.

Na Linhartovem trgu v Ra-
dovljici bo 29. septembra od 
9. ure naprej potekala ce-
lodnevna prireditev na temo 
vode, bogato pa bo tudi v Ško-
fji Loki. Že danes ob 20. uri 
bo v Jurjevi dvorani v Stari 

Loki Strahlov večer na temo 
vodovodnih objektov v Stari 
Loki, 26. septembra ob 18. 
uri pa bo v Sokolskem domu 
predavanje o vodnih pogo-
nih na Škofjeloškem. Nas-
lednji dan bo ob 19. uri na 
Loškem gradu projekt resta-
vriranja vaškega vodnjaka v 
Retečah predstavil Tomaž 
Furlan, od 28. septembra 
naprej bo v Knjižnici Ivana 
Tavčarja na ogled razstava 
razglednic na temo Življe-
nje meščanov ob reki Sori, 
29. septembra pa bodo ob 
18. uri v Sokolskem domu 
odprli razstavi Les in voda 
in Lesene igrače skozi čas, 
ob tem pa tudi razstavo sta-
rih razglednic Škofje Loke. 
V Tržiču 28. septembra ob 
16. uri pripravljajo strokov-
no ekskurzijo po Dovžanovi 
soteski. Muzej Železniki 28. 

septembra ob 17. uri priprav-
lja delavnico izdelave Loških 
kruhkov s prikazom rezbar-
jenja modelov zanje, v po-
družnični šoli v Davči pa bo 
od 25. do 29. septembra na 
ogled razstava Mlinarstvo v 
porečju Selške Sore. V Žireh 
bo 28. septembra ob 17. uri 
pred Zadružnim domom 
in ob 19. uri v Muzejski hiši 
Jože Čar predaval o nekda-
njem jezeru v Žireh, 29. sep-
tembra pa bo ob 18. uri v Sta-
rih Žireh pri perišču Na stu-
dencu predstavitev »žehte« 
po starem. V osnovnih šolah 
in vrtcih v nekaterih gorenj-
skih občinah bodo različne 
dogodke v povezavi z vodo 
pripravili tudi za otroke, več 
o dogodkih pa je objavlje-
no tudi v knjižici Zavoda za 
varstvo kulturne dediščine 
in na njihovi spletni strani.

Voda naša vsakdanja
Tema letošnjih sedemindvajsetih Dnevov evropske kulturne dediščine je 
Voda – od mita do arhitekture.

Križ pri Komendi – V nedeljo, 24. septembra, ob 18. uri bo v 
Breznikovem domu Območno srečanje pevcev ljudskih pesmi in 
godcev ljudskih viž iz občin Kamnik, Komenda in Domžale z nas-
lovom Če pojemo in godemo, si gvišnu blizu bodemo. Nastopili 
bodo DU Komenda – Folklorni trio, DU Kamnik – Ljudske pevke 
predice, Pevska skupina Društva šola zdravja Domžale, DU Ka-
mnik – godec Jože Jagodic, MPZ DU Janez Cerar, Domžale, KD 
Domžale – Ljudske pevke in Ljudske pevke iz Tuhinjske doline.

Srečanje ljudskih pevcev in pevk

Kranj – Ob evropskem dnevu jezikov in Dnevih evropske kul-
turne dediščine bodo v Mestni knjižnici Kranj v torek, 26. sep-
tembra, praznovali jezikovno in kulturno raznolikost Evrope 
in sveta. Kakšno bogastvo je poznavanje več jezikov, bodo ob 
19. uri v dvorani knjižnice pripravili klepet z gosti iz bližnjih 
in daljnih dežel. Modra nit pogovora bo aktualna tema, voda.

Mostovi med narodi
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Vilma Stanovnik

Kranj – Po slavju v Carigradu 
so se naši košarkarski repre-
zentanti v ponedeljek zvečer 
vrnili domov. Najprej smo 
jih pozdravili na brniškem le-
tališču, nato na Kongresnem 
trgu v Ljubljani, sprejeme pa 
so jim pripravili tudi drugod 
po Sloveniji. V torek zvečer 
so pripravljali sprejem za do-
mačega košarkarja Jako Bla-
žiča ter srebrni odbojkarici 
Pio Blažič in Elo Pintar tudi 
na Bledu, zaradi obvezno-
sti košarkarske reprezentan-
ce pa so ga nato odpovedali, 
Jaka pa se je v sredo že vrnil v 
Španijo, kjer igra v ekipi Mo-
rabanc Andorra.

Že v ponedeljek pa je 
predsednik Republike Slo-
venije Borut Pahor podpi-
sal ukaz, da se slovenski ko-
šarkarski reprezentanci po-
deli državno odlikovanje 
zlati red za zasluge za izje-
men športni dosežek, uve-
ljavljanje Slovenije na sve-
tovnem športnem prizori-
šču, krepitev nacionalnega 

ponosa ter navdih ljudem. 
Ministrstvo za izobraževa-
nje, znanost in šport je, v 
skladu s Pravilnikom o me-
rilih za sofinanciranje iz-
vajanja letnega programa 
športa na državni ravni, Ko-
šarkarski zvezi Slovenije 
namenilo 17.080 evrov. Na 
predlog ministrice dr. Maje 

Makovec Brenčič pa bo Ko-
šarkarska zveza Sloveni-
je prejela še petdeset tisoč 
evrov za dosežek, ki je ne le 
poskrbel za neverjetno pro-
mocijo Slovenije, temveč jo 
z zlatimi črkami tudi vpisal 
v športno zgodovino.

Sicer pa se kmalu začenja 
tudi domača košarkarska 

sezona, saj so tekme prve-
ga kroga tako za moške kot 
ženske na sporedu 7. okto-
bra. V prvi ligi Nova KMB 
za moške gorenjske barve 
letos zastopajo košarkarji 
Šenčurja gorenjske gradbe-
ne družbe in Helios Suns, v 
ženski pa ekipi kranjskega 
Triglava in Domžal.

Košarkarjem državno odlikovanje
Po treh dneh slavja in sprejemov so se košarkarski reprezentanti večinoma vrnili v svoje klube. Sprejem 
na Bledu je odpadel.

Veselje v domovini se je začelo že na brniškem letališču. / Foto: Primož Pičulin
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#ČasZaTriglav#BordoBeli

NAPOLNIMO STADION

Posebna gostja tekme bo Miss Slovenije 2017, 
Kranjčanka Maja Zupan.

Bled – Jutri in v nedeljo bo na blejskem jezeru potekalo dr-
žavno prvenstvo v veslanju. Ob tem bodo jutri, v soboto, v 
Info centru Triglavska roža predstavili knjigo z naslovom 
Po sledeh sanj – Blejski osmerec 1962–1964. Predstavitev 
se bo začela ob 19.30.

Veslaško prvenstvo in predstavitev knjige

Žiri – To nedeljo, 24. septembra, organizacijski odbor za Mar-
kov tek Planinskega društva Žiri pripravlja 18. Markov tek, ki 
vsako leto poteka v spomin na priznanega žirovskega alpi-
nista Marka Čara. Letošnja izvedba teka bo potekala v smeri 
Mrzlega vrha, do planinske koče PD Žiri Mrzl'k. Start teka bo 
ob 10. uri iz središča Žirov, cilj ter prireditev po teku pa na 
dvorišču planinske koče. Prijave bodo zbirali od 8.15 do 9.45 
pred blagovnico Mercator v središču Žirov. Dolžina proge 
je 6,22 kilometra za odrasle oziroma 5,22 kilometra za vete-
ranke, starejše in super veterane. Prvi trije v vsaki kategoriji 
prejmejo medalje. Vsi udeleženci, ki bodo do 11.30 prispeli na 
cilj, bodo sodelovali v žrebanju praktičnih nagrad, na cilju pa 
bodo prejeli čaj in malico. Po glavnem teku (ob 11.15) bo pod 
kočo na Mrzlem vrhu organiziran tudi 250-metrski otroški tek 
za otroke letnik 2008 in mlajše ter 650-metrski tek za otoke 
letnik 2003–2007. Vzporedno s tekom bo organiziran pohod 
na Mrzli vrh. Udeleženci se prijavijo in plačajo startnino, nato 
pa se prosto po označeni poti odpravijo na Mrzli vrh.

V nedeljo na Markov tek

Vilma Stanovnik

Kranj – Jutri, v soboto, se bo 
s tekmami v prvi ligi v Pla-
netu tuš Kranj začela nova 
sezona v bovlingu. Prvič 
v 17-letni zgodovini zve-
ze bo v njej nastopila tudi 
ekipa Pal inženiring Kranj. 
Kot pravijo v Bowling klu-
bu Kranj, začenjajo sezo-
no z optimizmom in že-
ljo po najboljših mestih. S 

svojimi ekipami bo nasto-
pali tudi v prvi in tretji ligi – 
zahod, dve ekipi bosta igra-
li v mladinski ligi, štiri eki-
pe pa bodo nastopile seni-
or ligi. Največjo pridobitev 
kluba je ženska ekipa, kjer 
bo poleg mladinke Taje Ru-
parčič, Tanje Rozman in Sil-
vije Volarič nastopala tudi 
Maja Debenec, večkratna 
državna in pokalna prvaki-
nja Slovenije.

Kranjčani prvič 
med prvoligaši

Ekipa Pal inženiring Kranj bo letos prvič nastopala v prvi 
ligi. / Foto: Gorazd Kavčič

Kranj – Primož Roglič je na 
kolesarskem svetovnem pr-
venstvu v norveškem Bergnu 
osvojil drugo mesto in naslov 
podprvaka v vožnji na čas. 
Svetovni prvak na 31 kilome-
trov dolgi progi z zaključnim 
vzponom na Floyen je postal 
Nizozemec Tom Dumoulin, 
ki je Rogliča premagal za 58 
sekund. Z desetim mestom 
se je izkazal tudi Jan Tratnik. 
V konkurenci mladincev je 
odlično deveto mesto osvo-
jil član Kolesarskega kluba 
Kranj Nik Čemažar. Danes 
je na prvenstvu cestna dirka 
mladink in mlajših članov, 
jutri bodo tekmovali mladinci 
in članice, v nedeljo pa bo še 
obračun članov.

Odličen začetek naših 
kolesarjev

Jože Marinček

Kranj – Nogometni prvoliga-
ši bodo konec tedna odigra-
li tekme desetega kroga. Na 
derbiju z dna lestvice se bos-
ta v Kranju jutri ob 14. uri po-
merila Triglav in Ankaran, 
Kranjčani pa si želijo prve 
zmage. Ekipa Domžal bo v 
nedeljo ob 18.45 gostila Ru-
dar. V 2. SNL je na sporedu 
8. krog. Roltek Dob gostuje 
pri Krki, Kalcer Radomlje jut-
ri ob 16. uri gosti Nafto 1903, 
Zarica Kranj pa v nedeljo ob 
16. uri Brežice Terme Čatež. 

V 3. SNL - center so na 
sporedu tekme šestega 
kroga. SIJ Acroni Jeseni-
ce jutri gostuje pri Brinju 
Grosuplje, Šobec Lesce 
pri Zagorju, Šenčur pa pri 
Kolpi. Ob 16. uri bosta tek-
mi Bohinj – Sava Kranj in 

Hirter Bled – Rudar Trbo-
vlje. V nedeljo Komenda 
gosti Ivančno Gorico.

 V sredo bi morali nogo-
metaši v gorenjski nogome-
tni ligi odigrali tekme četr-
tega kroga. Vse so bile zara-
di obilnih padavin odpoveda-
ne. Jutri bodo odigrali tekme 
petega kroga, ki se bodo zače-
le ob 16.30. Pari so: Britof – 
Preddvor, Škofja Loka – Kon-
dor Godešič, Polet – Royal 
Sport DLN, Naklo – Veleso-
vo, Žiri – Visoko in Niko Že-
lezniki – JuRentA Bitnje.

Znani so vsi četrtfinalisti 
finalisti slovenskega nogo-
metnega pokala. To so: Ma-
ribor, Krka, Triglav, Alumi-
nij, Olimpija, Celje, Mura 
in Gorica. Prva tekma je po 
razporedu koledarja NZS 
19. oktobra, povratna pa 25. 
oktobra.

Triglav pričakuje zmago

Kranj – Minulo soboto je v kranjski Športni dvorani Planina po-
tekal 18. tradicionalni mednarodni karate turnir Kranj Open, ki 
ga je s Karate zvezo Slovenije organiziral Karate klub Shotokan 
Kranj. Na tekmovanju je nastopilo več kot dvesto karateistov iz 
38 klubov iz Slovenije, Hrvaške, Srbije, Bosne in Hercegovine 
ter Nemčije, med katerimi so se v skupnem seštevku s šestimi 
zlatimi, petimi srebrnimi in šestimi bronastimi medaljami naj-
bolje odrezali člani kluba gostitelja. Drugo mesto so s šestimi 
zlatimi, termi srebrnimi in tremi bronastimi odličji zasedli 
karateisti Karate kluba Seki Sv. Jernej, s tretjim mestom pa 
se lahko pohvali Shotokan karate klub Grosuplje, ki je domov 
odnesel šest zlatih, eno srebrno in eno bronasto kolajno.

Zbranih več kot dvesto karateistov
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Cveto Zaplotnik

Marko, lahko na kratko 
predstavite kmetijo?

»Obdelujemo 17,5 hektarja 
lastnih kmetijskih zemljišč, 
nekaj jih imamo še v najemu, 
gospodarimo pa tudi s 16,5 
hektarja gozda. Redimo 55 
goved, od tega 12 krav dojilj, 
ostalo so biki pitanci. Mleka 
ne oddajamo, ampak ga po-
rabimo za krmljenje teličkov. 
Vso krmo za govedo pridela-
mo doma, od poljščin sejemo 
tudi koruzo za siliranje, črno 
deteljo in žita, med njimi tudi 
tritikalo, ki na kislih tleh bolje 
uspeva kot ječmen.«

Kakšna je letošnja letina?
»Letos so bili na našem ob-

močju za pridelovanje dob-
ri pogoji, tako da ne smemo 
'jamrati'. Pri nas je zemlja 
srednje težka in dobro zadr-
žuje močo, letos tudi ni bilo 
nobene ujme.«

Ste mladi gospodar, mladi 
prevzemnik kmetije. Kaj ob-
čutite kot največji problem? 

»Največji problem so niz-
ke odkupne cene kmetijskih 
pridelkov. Vsak dela za de-
nar, tudi kmetje, zato si že-
limo boljše odkupne cene. 
Cene bikov so se znižale, obi-
čajno se jeseni malo popravi-
jo, a več kot 3,30 do 3,40 evra 
za kilogram mesa ne bodo 
presegle. Ne bom rekel, da je 
zdaj za kmete slabo, a dobro 
tudi ni. Ne 'jamramo', ampak 

stremimo k boljšemu. Kme-
tije naj bi z osnovno dejavno-
stjo, to je z živinorejo oziro-
ma s poljedelstvom, zaslu-
žile toliko, da bi lahko vlaga-
le in se razvijale, ne da bi jim 
bilo treba opravljati še doda-
tne ali dopolnilne dejavno-
sti. Pri nas opravljamo stroj-
ne storitve, zaslužek pa vlaga-
mo v kmetijo.«

 
Ste član Strojnega krožka 
Pšata Bistrica ...

»V okviru krožka op-
ravljam storitve s kmetijsko 
in gozdarsko mehanizacijo. 
Dela je dovolj, a ker nas je v 
krožku precej, je močna kon-
kurenca. Pričakoval sem, da 

bom imel več dela z novo se-
jalnico, ki ima dva zalogovni-
ka in omogoča hkrati sejanje 
dveh različnih oz. dveh raz-
lično debelih semen. Tako 
lahko hkrati sejem deteljo, 
ki ima zelo drobno seme, in 
oves, ki je malo debelejši.«

Kaj načrtujete na kmetiji v 
bližnji prihodnosti?

»Radi bi zgradili nov hlev, 
takega na prosto rejo, v ka-
terem bi bilo manj ročne-
ga dela in tudi več udobja 
za živino. Zdaj imamo živi-
no v dveh hlevih, živali so še 
privezane, vso silažo mora-
mo v hlev zvoziti na roke, s 
samokolnico. Za novi hlev 

imamo lokacijo, zgradili bi 
ga na mestu starega objek-
ta. Bo pa to velika investi-
cija, kot mladi prevzemnik 
kmetije računam tudi na 
podporo evropskih in dr-
žavnih sredstev.«

So gozdove v zadnjih letih 
prizadele naravne ujme? 

»Pred tremi leti nam je 
žled zelo poškodoval boro-
ve gozdove, takrat smo po-
sekali več kot šeststo kubič-
nih metrov dreves. Lubadar 
nam doslej ni povzročil več-
je škode, odkrili smo okrog 
40 kubičnih metrov luba-
dark, a smo jih hitro poseka-
li in spravili iz gozda.«

Želimo boljše odkupne cene
»Ne 'jamramo', a želimo si boljše odkupne cene pridelkov,« pravi 35-letni Marko Hafner iz Zaloga 
pri Cerkljah, gospodar na 55 hektarjev veliki kmetiji, na kateri želijo v prihodnje zgraditi nov hlev za 
govejo živino. 

Marko Hafner ob novi sejalnici, ki omogoča hkratno sejanje dveh različnih semen.

Cveto Zaplotnik

Kranj – Po žledu v letu 2014 
se je v poškodovanih in osla-
belih iglastih gozdovih čez-
merno razmnožil lubadar. 
Škoda, ki jo je doslej povzro-
čil, je že večja od škode po 
žledu. Medtem ko je bilo za-
radi posledic žledoloma tre-
ba posekati na prizadetih ob-
močjih v Sloveniji tri milijo-
ne kubičnih metrov iglastih 
dreves, je lubadar v zadnjih 
treh letih napadel že več kot 
pet milijonov kubičnih me-
trov lesa, predvsem smreke. 
Napad lubadarja na smreko-
ve sestoje se nadaljuje tudi 
letos, po podatkih zavoda za 
gozdove so do konca julija za 
posek označili 902 tisoč ku-
bičnih metrov lubadark, od 

tega domala 204 tisoč »ku-
bikov« na blejskem gozdno-
gospodarskem območju in 
nekaj več kot 76 tisoč kubič-
nih metrov na kranjskem 
območju. Lastniki gozdov 
so do konca julija poseka-
li 770 tisoč kubičnih me-
trov lani in letos odkazane-
ga drevja za posek – na blej-
skem območju nekaj več kot 
153 tisoč kubičnih metrov in 
na kranjskem blizu 60 tisoč 
»kubikov«. 

Medtem ko je spomladi 
kazalo na postopno umir-
janje napada lubadarja, so 
se junija s pojavom viso-
kih temperatur škode spet 
začele povečevati, še zlasti 
na blejskem gozdnogospo-
darskem območju, delno 
pa tudi na slovenjegraškem 

in kočevskem. Visoke tem-
perature namreč ugodno 
vplivajo na razvoj lubadar-
ja, hkrati pa vročina in suša 
oslabita drevesa in zmanjša-
ta njihovo odpornost. V za-
vodu za gozdove so prepri-
čani, da na razmnoževanje 
lubadarja pomembno vpli-
vajo tudi podnebne spre-
membe, ki se najbolj očitno 
kažejo v zviševanju tempe-
ratur in zmanjševanju ko-
ličine padavin. Lubadar za-
radi vse toplejšega ozra-
čja razvije eno generacijo 
več kot pred desetletji, kar 
se je najprej pokazalo v ni-
žinskih gozdovih, potlej pa 
enako tudi v višje ležečih 
predelih. Lani so bile tem-
perature celo novembra in 
decembra tako visoke, da se 

je lubadar lahko razmnože-
val. 

»Gozdovi zaradi čezmer-
ne razmnožitve lubadarja 
ne bodo uničeni, spreme-
nila se bo le njihova vrstna 
sestava. Več bo mladih goz-
dov, v nižinah in na toplih le-
gah bo manjši delež smreke, 
manj bo čistih smrekovih se-
stojev,« ugotavljajo v zavodu 
za gozdove, kjer opozarjajo 
predvsem na finančno ško-
do, ki jo občutijo lastniki 
gozdov zaradi nižje vrednos-
ti lesa, izgube prirastka in 
večjih stroškov obnove goz-
dov. Lastniki lahko sami naj-
več naredijo za zmanjšanje 
škode tako, da redno pregle-
dujejo sestoje in se hitro od-
zovejo ob pojavu prvih zna-
kov napada lubadarja.

Škodo najbolj občutijo lastniki
V zavodu za gozdove ugotavljajo, da so napadi lubadarja vse bolj pogosti ter vedno daljši in obsežnejši. 
Letos so do konca julija označili za posek 902 tisoč kubičnih metrov lubadark, od tega na kranjskem in 
blejskem gozdnogospodarskem območju 280 tisoč »kubikov«.

Cveto Zaplotnik

Praše – Letos se vrtičkar-
ji lahko pohvalijo z obilnim 
pridelkom paradižnika, v 
uredništvu pa smo z obja-
vo slik spodbudili med nji-
mi pravo »tekmo« za najtež-
jega. Pred dnevi nam je An-
drej Radej iz Zgornjih Bi-
tenj poslal sliko 1,48 kilo-
grama težkega paradižnika, 
ki ga je dobil za rojstni dan 
od svojega prijatelja Rajka 
Eržena iz Praš. Andrej je bil 
takšnega darila zelo vesel. 
Ko smo poklicali Erženove, 
nam je Rajkova žena Marti-
na povedala, da tako težkih 
paradižnikov še nikoli doslej 
niso pridelali in da je najtežji 
med njimi tehtal celo več kot 
tisti, ki ga je Rajko podaril 
prijatelju – 1,62 kilograma. 

Sadike za paradižnik jim je 
podarila sovaščanka Ivanka 
Zlate, potlej pa so bili pred-
vsem v moški (Rajkovi) oskr-
bi. Takšnih, težkih nad en ki-
logram, je bilo za mali zaboj, 
nekaj so jih porabili sami, 
precej pa podarili. 

Lepo darilo za rojstni dan

Cveto Zaplotnik

Kranj – Mlečna kriza, ki se je 
kazala predvsem v občutnem 
znižanju odkupne cene mle-
ka, je v letih 2015 in 2016 
močno prizadela tudi kme-
tijska gospodarstva v Slove-
niji, zato je vlada ob koncu 
predlanskega leta na pobu-
do ministrstva za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano izda-
la uredbo o zagotavljanju iz-
jemne izravnalne pomoči 
proizvajalcem mleka. Za po-
moč je zagotovila 2,29 mili-
jona evrov, od tega sta prib-
ližno enak delež prispevali 
slovenska država in Evrop-
ska unija. Agencija za kme-
tijske trge in razvoj podeželja 
je prejšnji teden 2742 kme-
tijskim gospodarstvom že 
izplačala pomoč v skupnem 
znesku 2,26 milijona evrov. 
Finančno podporo so prejeli 

rejci, ki so v prvih treh me-
secih letošnjega leta odda-
li v mlekarno manj mleka 
kot v primerljivem lanskem 
obdobju. Podpora je znaša-
la 3,5 evra na sto kilogramov 
mleka, v povprečju je zna-
šala 824 evrov na kmetijsko 
gospodarstvo, sicer pa je bila 
odvisna od količine mleka, 
oddanega v prvih treh mese-
cih letošnjega leta.

Na ministrstvu za kmetij-
stvo, gozdarstvo in prehra-
no ocenjujejo, da je ukrep 
pozitivno vplival na delova-
nje trga z mlekom; na kme-
tijah, ki jih je letos prizade-
la suša, pa bodo denar lah-
ko porabili tudi za dokup 
krme. Odkupna cena mle-
ka se je v zadnjem obdob-
ju stabilizirala in je zdaj po 
navedbah ministrstva za 29 
odstotkov višja od najnižje 
v obdobju april–julij 2016.   

»Mlekarji« prejeli izjemno 
finančno pomoč
Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja je 
kmetijam izplačala 2,26 milijona evrov. 

Kranj – V Čebelarski zvezi Slovenije se že pripravljajo na me-
deni zajtrk, ki bo tudi letos, tako kot prejšnja leta, potekal v 
okviru Slovenskega zajtrka tretji petek v novembru. Otroci v 
vrtcih in šolah bodo na ta dan za zajtrk dobili tudi med, tisti v 
vrtcih in učenci prvih treh razredov osnovne šole pa še novo 
zgibanko Čebelica moja prijateljica 11. Tudi letos bodo pevski 
zbori v vrtcih in šolah ob isti uri zapeli Slakovo pesem Čebelar, 
v zvezi pričakujejo, da bo letos odziv še večji kot lani, ko je 
sodelovalo skupno 432 šol in vrtcev z več kot 42 tisoč pevci.    

Med, zgibanka o čebelah in petje

Visoko – Društvo podeželske mladine Škofja Loka bo v sode-
lovanju s Kmetijsko gozdarskim zavodom Kranj priredilo v 
soboto, 30. septembra, pri Tavčarjevem dvorcu na Visokem 
druge igre »Škoda me je za u mest«. Igre se bodo začele pet-
najst čez eno, ob osmih zvečer pa bo razglasitev rezultatov 
ter podelitev pokalov in nagrad. Med igrami bo predstavitev 
kmetijskih strojev, za dobro voljo pa bo skrbel Trio Šubic. 
Ob devetih zvečer se bo začela zabava z ansamblom Akordi. 
Prireditelji sprejemajo prijave ekip do torka, 26. septembra, in-
formacije pa dajejo na telefonski številki 040 352 114 (Klemen).

Igre »Škoda me je za u mest«
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Simon Šubic

Naklo – Agencija RS za 
varstvo konkurence je prej-
šnji teden vendarle izda-
la soglasje h koncentraci-
ji pridobitve kontrole nad 
Merkur trgovino s strani lu-
ksemburške družbe Mercu-

ry Holdings Sarl, ki jo je v ta 
namen ustanovil ameriški 
investicijski sklad HPS In-
vestment Partners. Ta je na-
mreč julija stoodstotni de-
lež nakelske družbe kupil za 
28,56 milijona evrov. Ob tej 
priložnosti smo se s člani-
co uprave Merkur trgovine 
Anito Valjavec pogovarjali 
o dosedanjem poslovanju in 
načrtih nove družbe, ki se je 
leta 2014 izločila iz starega 
Merkurja v stečaju. 

Poslovanje Merkur trgovi-
ne se izboljšuje – rastejo pri-
hodki in dobiček. Kako ste 
poslovali lani in kako kaže 
za leto 2017?

»Leto 2016 je bilo po letih 
prestrukturiranja za Merkur 
zmagovalno. Pred tem smo 
v družbi postavljali pred-
vsem temelje za uspešno 
poslovanje. V letu 2016 pa 
smo dokazali, da je Merkur 
najboljši tehnični trgovec na 
slovenskem trgu. Ustvarili 
smo 212 milijonov evrov pri-
hodkov in pri tem realizira-
li sedem milijonov evrov do-
bička. Delež dobička v pro-
daji je v tem letu predstavljal 
3,4 odstotka in s tem dosež-
kom sledimo evropskim 
tehničnim trgovcem v kate-
goriji »naredi sam«. 

Tudi v letu 2017 smo si 
postavili ambiciozne načr-
te. V družbi nadaljujemo us-
pešno poslovanje, krepimo 
tako prodajo potrošnikom 
kot prodajo podjetjem. Svo-
jo ponudbo nadgrajujemo s 
celovito obravnavo kupcev 
na enem mestu pod novo 

blagovno znamko »Rečeno 
Storjeno« in ponujamo ce-
lovite rešitve na ključ pri šte-
vilnih projektih za ureditev 
doma. Ta storitev je v letoš-
njem letu dosegla skoraj za 
četrtino višjo prodajo glede 
na enako obdobje lani. Ne-
nehno nadgrajujemo tudi 

spletno prodajo, ki danes, 
ob dostavi na dom, omogo-
ča tudi oseben prevzem v 
osmih trgovskih centrih po 
Sloveniji. Spletna prodaja 
močno narašča in letos dose-
gamo že več kot 65-odstotno 
rast v primerjavi z enakim 
obdobjem lani. Zgovorno je 
tudi dejstvo, da je naša sple-
tna stran ena najbolj obiska-
nih strani v Sloveniji. Me-
sečno jo obišče kar 600.000 
uporabnikov. 

Naj podam še nekaj ključ-
nih tekočih poslovnih rezul-
tatov. V obdobju januar–ju-
lij 2017 je poslovni izid druž-
be Merkur dosegel 4,6 mili-
jona evrov, kar je za 1,6 mi-
lijona evrov oz. za 51 odstot-
kov več kot v enakem ob-
dobju lani. Ocenjujemo, da 
bomo v letošnjem letu reali-
zirali več kot 220 milijonov 
evrov prihodkov, kar je štiri 
odstotke več kot lani.«

Koliko trenutna gospodar-
ska rast v Sloveniji vpliva na 
izboljšane rezultate?

»Na izboljšanje poslovnih 
rezultatov družbe Merkur tr-
govina vpliva več dejavnikov. 
Gospodarska rast je vseka-
kor pomembna za rast pro-
daje, saj se počasi izboljšuje 
tudi kupna moč prebivalcev. 
Optimizem med potrošniki 
se krepi in s tem tudi potro-
šnja, po preteklih izkušnjah 
pa se v tehnično trgovino pre-
lije z nekoliko zamika.

Slovenski potrošnik je pri 
nakupih preudaren. Kup-
cem je danes poleg ponudbe 
kakovostnih izdelkov treba 

zagotavljati tudi strokovno 
svetovanje in celovito pod-
poro. In prav po tem smo v 
Merkurju tudi najbolj zna-
ni slovenskim potrošnikom. 
Svoje storitve in ponudbo 
nenehno nadgrajujemo – 
razvijamo nove tehnologije, 
izboljšujemo spletno pro-

dajo, nadgrajujemo storitve 
oskrbe kupcev in prenavlja-
mo svoj model poslovanja.« 

Po dveletnem moratoriju 
ste morali začeti odplačevati 
tudi terjatve, ki so bile v po-
novni prisilni poravnavi iz 
starega Merkurja prenesene 
na Merkur trgovino. Koliko 
te obveznosti, glavnica zna-
ša 24 milijonov evrov, vpli-
vajo na poslovne rezultate in 
prihodnje načrte?

»Res je. Letos smo začeli 
odplačevati finančne obve-
znosti, ki so razdeljene na 
desetletno odplačilo. Plačila 
nimajo neposrednega vpli-
va na tekoče rezultate, imajo 
samo likvidnostni učinek, ki 
pa je popolnoma obvladljiv. 
Ob konstantno dobri likvid-
nosti pravočasno izpolnjuje-
mo vse svoje obveznosti do 
poslovnih partnerjev, celo 
pred zapadlostjo. Merkur je 
vedno bolj znan kot zanes-
ljiv poslovni partner, tudi 
slovenske in tuje zavaroval-
nice ob vsakoletnih rezulta-
tih družbe višajo limite za-
varovanja izpostavljenosti 
naših dobaviteljev.«

Pred kratkim ste v Šentjurju 
odprli novo franšizno trgovi-
no. Pojasnili ste, da je to prva 
tovrstna prodajalna, zasno-
vana po prenovljenem mo-
delu poslovanja. Nam lahko 
kaj več poveste o tem?

»V Merkurju smo v leto-
šnjem letu intenzivno pre-
navljali franšizni model 
poslovanja in Merkurjeve 
franšizne trgovine bodo v 

prihodnje poleg enotnega 
videza in bogate ponudbe 
kakovostnih izdelkov kup-
cem zagotavljale tudi stro-
kovno svetovanje in celovito 
podporo. Prenovljeni model 
prinaša poslovnim partner-
jem številne prednosti, saj 
zagotavlja več naše podpore 
pri vzpostavljanju poslovnih 
procesov, ureditvi prodajnih 
mest, vodenju marketinških 
aktivnosti in izobraževanju 
zaposlenih. To je zagotovilo, 
da bodo kupci na vseh naših 
lokacijah lahko izbirali ena-
ko kakovostne izdelke in sto-
ritve. Franšiza Merkur Šen-
tjur je prvi in pomemben ko-
rak pri naši širitvi …«

Koliko trgovskih centrov in 
franšiznih trgovin ima zdaj 
Merkur trgovina? Koliko jih 
je v njegovi lasti in kakšni so 
načrti glede lastništva preo-
stalih centrov? Boste prodaj-
no mrežo še širili in kje?

»Hrbtenica naše proda-
je je 23 trgovskih centrov 
po vsej Sloveniji in 15 fran-
šiznih trgovin, namerava-
mo pa odpreti še več takih 
trgovin. Trenutno Merkur 
posluje le v Sloveniji, v krat-
kem pa sledi regijska širitev, 
smo namreč tik pred podpi-
som mednarodne franšize. 
Tudi v Sloveniji je še veliko 
priložnosti. Svojo prodajno 
mrežo bomo še dopolnjeva-
li z odprtjem franšiznih tr-
govin v manjših krajih. Mer-
kur Šentjur je šele začetek. 
Merkur ima trenutno dva tr-
govska centra v lasti in vse 
prihodnje možnosti so še 
odprte.«

Časi starega Merkurja so si-
cer minili, pa vendar ima 
najbrž tudi Merkur trgovi-
na še vedno pomembno vlo-
go pri gospodarskem razvo-
ju regije. Kaj menite o tem?

»Tako je. Merkur je slo-
venska trgovska veriga z naj-
daljšo tradicijo. V minulem 
letu smo praznovali 120-le-
tnico delovanja, kar je hkra-
ti znamenje trdoživosti in 
močne volje. Merkur je s 
svojimi 1515 zaposlenimi še 
vedno med največjimi zapo-
slovalci v državi in ima po-
membno vlogo. Poleg tega 
smo na lestvici TOP 101 naj-
večjih in najboljših podjetij 
v Sloveniji, kar samo še do-
datno potrjuje, da so strate-
ške usmeritve družbe pravil-
ne, saj smo precej izboljša-
li dobičkonosnost poslova-
nja. Tudi v prihodnje bomo 
z razvojnimi sprememba-
mi, ustvarjanjem najnovej-
ših trendov in nove tehnolo-
gije pomembno krepili po-
ložaj na trgu. Pred nami so 
leta rasti.«

Pred nami so leta rasti
Nakelska družba Merkur trgovina, naslednica starega Merkurja, ki je od leta 2014 v stečaju, bo po 
uspešnem poslovanju v 2016 letos še povečala prihodke, napoveduje članica uprave Anita Valjavec.

Anita Valjavec, članica uprave Merkurja trgovina / Foto: Gorazd Kavčič

Simon Šubic

Kranj – »Obstajata dva raz-
loga, zakaj se več podjetni-
kov in obrtnikov ne odloča 
za prodor na tuje trge. Prvi 
je pomanjkanje znanja in 
izkušenj. Drugi razlog pa 
je miselnost – primanjkuje 
jim samozavesti in poguma 
pogledati tudi preko meje. 
Začne se že v šolah, kjer di-
jaki in študentje, ki delajo se-
minarske naloge s predsta-
vitvijo poslovnih idej, običaj-
no za svoj trg izberejo Slove-
nijo. Povsem drugače je re-
cimo na Nizozemskem, kjer 
študentje za trg običajno iz-
berejo Evropo ali pa kar cel 
svet,« Daniela Žagar, direk-
torica kranjske obrtno-pod-
jetniške zbornice, sprego-
vori o razlogih, ki so zbor-
nico skupaj z Mestno obči-
no Kranj, ki je sofinancerka 
projekta, navedli k pripravi 
Šole internacionalizacije, s 
katero želijo kranjskim pod-
jetnikom pomagati pri pro-
doru na tuje trge. 

V okviru brezplačnega 
programa zbornica to jesen 
pripravlja deset delavnic na 
različne teme, povezane s 
čezmejnim sodelovanjem, 
prva z naslovom Prava res-
nica o podjetniškem prodo-
ru na tuje trge bo na vrsti že 
naslednji četrtek, 28. sep-
tembra, ko bodo v prosto-
rih občine od 10. do 13. ure 
gostili marketinškega guru-
ja Aleša Lisca. Med drugim 
bo odgovoril na dilemo, ali 
so kupci drugje drugačni 

kot v Sloveniji, kako poiska-
ti prave partnerje, kako do 
potrebnega denarja, kaj se 
lahko podjetniki o prodaji in 
marketingu naučijo od pre-
varantov ... Predstavil bo na-
čine za povečanje prodaje in 
dobička, ideje za pospešitev 
rasti vsakega podjetja in po-
dobno. Slušatelji se morajo 
obvezno prijaviti na info@
oozkranj.com ali telefon 
04/28 18 310.

»Podjetnikom želimo s 
Šolo internacionalizacije 
prikazati, da posel ne poz-
na meja, da ni pomembno, 
v kako veliki državi živimo, 
temveč kako dobri so naši iz-
delki in kako jih znamo pro-
dati, da sta za preboj potreb-
na le pogum in znanje, us-
peh pa je odvisen od nas sa-
mih. Zato bomo na semi-
narje, na katerih bomo po-
dali celo paleto uporabnega 
znanja za poslovanje preko 
meje, povabili tudi podjetni-
ke, ki so v tujini že uspeli,« je 
še povedala Žagarjeva. 

Kako prodreti 
na tuje trge
Kranjski obrtna zbornica in občina pripravljata niz 
seminarjev za podjetnike, ki bi radi uspeli tudi na 
tujem, pa ne vedo, kako.

Daniela Žagar / Foto: Tina Dokl
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Andraž Sodja

Kranj – Po spektakularnih 
hišnih preiskavah, s kateri-
mi se je 6. oktobra lani za-
ključila obsežna preiskava 
domnevne preprodaje koka-
ina, se bliža tudi sodni epi-
log omenjenega primera. Na 
zadnji obravnavi so namera-
vali zaslišati Dejana Perića, 
ki je bil kot eden glavnih ak-
terjev trgovine z drogo že 
pravnomočno obsojen. V ta 
namen so z zavodom za pre-
stajanje kazni na Dobu za-
radi tamkajšnje kadrovske 
stiske celo vzpostavili vide-
okonferenco, a je Perič takoj 
povedal, da kot priča ne bo 
ničesar povedal, saj bi lahko 
sebe ali koga svojih bližnjih 

spravil v sramoto ali kazen-
ski pregon: »Jaz sem kazni-
vo dejanje priznal zaradi 
sebe. Priznal sem tisto, kar 
se nanaša name. To je vse, 

kar imam povedati.« Čeprav 
mu je sodnica pojasnila, da 
sebe ne more spraviti v nov 
kazenski postopek, saj je bil 
v tej zadevi že pravnomočno 

obsojen, je pri tem vztrajal, 
ni si premislil niti po dodat-
nem pojasnilu sodišča, da 
kot priča načeloma ne more 
odkloniti izpovedbe v celoti. 

Na vprašanja tožilstva in 
obrambe je nato Perić pove-
dal le, da Budimovića pozna 
zgolj na videz, Mujagića pa 
sicer pozna, a je na vpraša-
nje Mujagićevega zagovor-
nika, ali je od njega kupoval 
kokain, kot piše v obtožnici, 
dejal, da to ne drži.

Sojenje se je nadaljeva-
lo z branjem dokaznih li-
stin in izpovedb prič, pregle-
dom posnetkov tajnega opa-
zovanja, ki se je odvijalo tudi 
v vrsti znanih lokalov na Je-
senicah in širše, ter telefon-
skih pogovorov, v katerih naj 

bi se Mujagić in njegov po-
slovni partner dogovarjala o 
domnevnem poslu z drogo, 
kar je sicer Mujagić odločno 
zavrnil, da sta se pogovarja-
la o nastopu na sejmu ob Ba-
škem jezeru / Faaker Seeju v 
Avstriji, kjer so imeli stojni-
co z motorji in za tetoviranje.

Pred slabim letom dni 
so kriminalisti na območju 
Gorenjske, Celja in Ljublja-
ne opravili 19 hišnih prei-
skav in 13 oseb ovadili za več 
kot šestdeset kaznivih de-
janj. Preiskava je med dru-
gim potekala tudi v prosto-
rih jeseniškega motoristič-
nega kluba Hells Angels MC 
Steel City, a povezave s pre-
povedano drogo niso naš-
li, med obtoženci pa je bilo 
več članov omenjenega klu-
ba. Večina je krivdo priznala 
in dobila pogojne kazni, De-
jan Perić, ki naj bi bil med 
glavnimi akterji, pa je bil po 
priznanju pravnomočno ob-
sojen na triletno zaporno ka-
zen.

Že obsojeni Perić ni hotel pričati
Sojenje Arminu Mujagiću in Senadu Budimoviću, zadnjima obtožencema za domnevno preprodajo 
kokaina, se bliža koncu. Oba obdolžena vztrajata, da sta nedolžna.

Jeseničan Dejan Perić je svoj del krivde v trgovini s 
kokainom priznal, več pa sodišču ne želi povedati. 
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Simon Šubic

Kranj – Preden je v sredo 
višja državna tožilka Hel-
ga Dobrin na predobravnav-
nem naroku zoper brata Du-
ška in Danijela Krupljanina 
iz Tržiča, utegnila razložiti, 
česa ju bremeni obtožnica, 
je odvetnik Jaka Šarabon po-
vedal, da predlaga izločitev 
sodnice Andrijane Ahačič. 
Predlog za njeno izločitev je 
sodnici predal v pisni obliki 
rekoč, da ne želi, da se z vse-
bino seznani tudi javnost, 
saj bi se na ta način »okuži-
le« tudi druge sodnice kranj-
skega okrožnega sodišča. O 
predlogu bo zdaj odločala 
predsednica sodišča, do te-
daj pa so predobravnavni na-
rok preložili. Brata Kruplja-
nin sta sicer obtožena pre-
prečitve uradnega dejanja 
ali maščevanja uradni osebi 
ter napada na uradno osebo, 
ko opravlja naloge varnosti, 
ker naj bi 17. aprila v Tržiču 
napadla policista, ki je opo-
zorilno streljal. 

Brata Krupljanin se tako 
na sodišču še nista izrekla o 
krivdi, že zdaj pa je jasno, da 
jo bosta kategorično zanika-
la. V pogovoru z novinarji sta 
namreč na široko predsta-
vila svoje videnje dogodka, 
ki je bistveno drugačno od 
ugotovitev policije in tožil-
stva. Kot je povedal 32-letni 
Duško Krupljanin, se je tis-
to nedeljsko popoldne s šti-
riletnim nečakom, bratovim 
sinom, sprehajal po Tržiču, 
ko je pristopil policist in zah-
teval dokumente, ob tem pa 

ga osumil, da je oropal neko 
gostilno v Tržiču. »Takoj 
sem poklical tistega gostin-
ca, ki je povedal, da nisem 
bil jaz ropar,« je dejal. »Po-
vedal sem mu, da dokumen-
tov nimam s seboj, da gre 
lahko z menoj domov ponje 
in da tam pustim otroka. On 
pa je kar izvlekel solzivec in 
me začel škropiti, zraven pa 
tudi nečaka. Ko je tedaj priš-
la mimo tudi moja mama, je 
poškropil še njo. Res je, po-
tem sem policista udaril, a 
moral sem ga, bil sem napa-
den in moja družina tudi,« je 
nadaljeval. Kot je dejal, nje-
gov nečak še danes čuti psi-
hične posledice in se zatrese 
vsakič, ko vidi policista. 

Duško trdi, da je poklical 
tudi policijsko upravo v Kra-
nju in prijavil dogodek, vmes 
pa je bil o dogajanju obveš-
čen tudi mlajši brat Danijel, 
ki je prišel na kraj dogodka. 

Slednji je stopil k policistu in 
ga prijel za ovratnik, policist 
pa je po njegovem pripove-
dovanju takoj izvlekel pišto-
lo, ki naj bi bila že predhod-
no repetirana, in mu name-
ril v glavo. »V zadnjem tre-
nutku sem brata opozoril na 
pištolo in ga odrinil, sicer bi 
ga policist zadel. To zagoto-
vo ni bil opozorilni strel,« 
je poudaril Duško, ki zatr-
juje, da je celotno dogaja-
nje spremljalo več prič, ki 
bodo njune besede potrdile 
na sodišču. Predlagal je tudi 
test s poligrafom, a ga sodiš-
če ni sprejelo. »Popolnoma 
nič nisem kriv. Vse je zmon-
tirano in to bom tudi doka-
zal,« je še poudaril Duško, 
ki meni, da je do inciden-
ta prišlo zaradi maščevanja 
enega od policistov njegove-
mu bratu. Ob tem je še opo-
zoril, da so mu dodelili sod-
nico, ki ga je v preteklosti že 

večkrat obsodila, tudi zato jo 
želi izločiti iz postopka. Priz-
nal je, da je pred leti sedel za-
radi droge, »a tedaj sem bil 
mlad, neumen«.

PU Kranj je aprila opisa-
la drugače. Namreč, da se 
je starejši od bratov policis-
toma uprl v rutinskem po-
stopku ugotavljanja identi-
tete, njegova dejanja pa so 
se v zelo kratkem času stop-
njevala v odrivanje enega po-
licista in udarce. Policista sta 
zato uporabila plinski razpr-
šilec. Obtoženemu je kljub 
temu uspelo policista laž-
je poškodovati, po dejanju 
pa je s kraja pobegnil. Kas-
neje sta se na kraj vrnila oba 
brata, obstopila policijski 
avtomobil in policista silo-
vito napadla. »Njun napad 
je bil zelo intenziven, nasi-
lje sta zelo hitro stopnjeva-
la, vmes sta policistu grozi-
la, da ga bosta ubila in ga s 
silo tudi vlekla iz vozila, da 
bi z njim fizično obračuna-
la. Udarcem v napadu, ki so 
bili podkrepljeni z grožnja-
mi in so bili siloviti, se je po-
licist poskušal braniti s te-
lesno silo. Šele ko je uvidel, 
da je ogroženo njegovo živ-
ljenje, da ne more računati 
na pomoč drugih in da na-
pada ne more drugače odvr-
niti, pa je po opozorilu, da bo 
streljal, v edino možno var-
no smer izstrelil opozorilni 
strel,« je tedaj pojasnil Bo-
jan Kos, tiskovni predstav-
nik PU Kranj. »Plinski raz-
pršilec ni bil uporabljen pro-
ti otroku, ampak samo pro-
ti osumljencu,« je še dodal. 

Brata: Ni bil opozorilni strel 
Obtožena Duško in Danijel Krupljanin pravita, da je aprilski incident v Tržiču zakuhal policist, ki je po 
ugotovitvah policije tedaj opozorilno streljal. »To ni bil opozorilni strel,« pa sta prepričana brata.

Brata Danijel (levo) in Duško Krupljanin pravita, da je 
aprilski incident, ki se je končal s streljanjem policista sredi 
Tržiča, s svojim ravnanjem povzročil taisti policist. 

Simon Šubic

Kranj – Ob Evropskem ted-
nu mobilnosti je mednaro-
dna avtomobilistična zve-
za FIA začela z ozavešče-
valno kampanjo #ParkYo-
urPhone, ki se ji s sloga-
nom #BrezMobilca prid-
ružuje tudi Avto-moto zve-
za Slovenije (AMZS). Z njo 
želijo opozoriti, da lahko na 
cesti že zgolj trenutek ne-
pazljivosti zaradi uporabe 
mobilnih telefonov pome-
ni razliko med življenjem 
in smrtjo. Vse več ljudi na-
mreč zaradi uporabe mobil-
nega telefona dogajanju v 
prometu ne posveča dovolj 
velike pozornosti, s čimer se 
povečuje tveganje za nasta-
nek prometnih nesreč. 

»Po podatkih policije je v 
Sloveniji v povprečju dnev-
no vsaj 300 ugotovljenih 

kršitev zaradi telefoniranja 
med vožnjo. Čeprav sloven-
ska zakonodaja telefonira-
nje med vožnjo, če je v vozi-
lo vgrajena naprava za pro-
storočno telefoniranje, do-
voljuje, v AMZS svetujemo, 
da med vožnjo, pa tudi med 
kolesarjenjem in hojo, tele-
fona ne uporabljamo, saj ta 
odvrača pozornost od doga-
janja v prometu, pri čemer je 
lahko usoden že trenutek,« 
je poudaril Jure Kostanjšek, 
vodja področja varna mobil-
nost pri AMZS, in priporo-
čil, da se v primeru nujne-
ga klica na primernem mes-
tu varno ustavimo in pot na-
daljujemo šele, ko končamo 
s pogovorom.

Po raziskavi AMZS iz 
leta 2012 je reakcijski čas 
pri klicu približno dvakrat 
daljši kot v običajni vozni 
situaciji. 

Telefon zamoti tudi pešce

Ljubljana – Nekdanji policist Robert Sušanj, ki je zaradi do-
mnevne vpletenosti v korupcijsko afero s preskakovanjem 
čakalnih vrst v ljubljanskem kliničnem centru prejel izredno 
odpoved, zdaj pa je upokojen, naj bi na Delovnem sodišču 
v Ljubljani zahteval razveljavitev sklepov o izredni odpove-
di, vrnitev na delo in izplačilo razlike do polne plače. Kot je 
poročal časnik Dnevnik, so na sodišču pred dnevi opravili 
prvi narok, na katerem poskus poravnave ni uspel, zato se 
bo sojenje nadaljevalo sredi novembra. Sušanj je bil nazadnje 
direktor uprave za policijske specialnosti, kot protiuslugo za 
preskok čakalne vrste za enega od bolnih sorodnikov pa naj 
bi ponudil polet s policijskim helikopterjem. 

Odpuščeni Sušanj toži policijo

Jesenice – V gozdu pri Hru-
šici se je v ponedeljek popol-
dne zgodila nesreča pri delu, 
v kateri je udeleženec umrl. 
Kot so v preiskavi ugotovili 
policisti, je moški pri vožnji s 
traktorjem v naravnem okolju 
padel pod kolo traktorja, ki ga 
je prevozil. Reševalci Nujne 
medicinske pomoči Jesenice 
so ponesrečenca na kraju 
oživljali, jeseniški poklicni 
gasilci pa so ga s tehničnim 
posegom potegnili izpod 
traktorja. Zaradi hujših po-
škodb je moški umrl na kraju 
nesreče. 

Padel pod traktor
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Brnik – Gorenjski policisti so v ponedeljek zvečer na sprejemu 
slovenskih košarkarjev po vrnitvi z evropskega prvenstva v 
Carigradu na brniškem letališču pridržali vinjenega moške-
ga, ki je kršil javni red in je obstala dejanska nevarnost, da 
bo s kršitvami nadaljeval, saj ni upošteval njihovih ukrepov. 
Uporabiti so morali tudi prisilna sredstva, nato pa moškega 
odpeljali na policijsko postajo do streznitve. Drugih kršitev na 
sprejemu košarkarjev na letališču niso obravnavali.

Na sprejemu košarkarjev pridržali moškega
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Referendum
Različna mnenja o zakonu o 
izgradnji drugega tira železnice 
Divača–Koper ... Strani 18, 19

MultiKulti
Na medicinsko-humanitarni 
odpravi v Zambiji tudi Anja 
Vidmar in Miha Žibert Stran 20

MultiKulti
Mojca Gayen iz Medvod skupaj 
z možem vodi v Indiji šolo, ki jo 
obiskuje sto deklic. Stran 20

Urša Peternel

Kolektiv 22 je majhna dru-
žinska pražarna kave iz vasi-
ce pod Stolom, Smokuča, ki 
je nastala pred meseci v ses-
trsko-bratski navezi Polone 
in Gabra Burnika. Ona si-
nologinja, on ekonomist, ki 
živi in dela v Londonu, oba 
pa od nekdaj velika ljubite-
lja kave, sta se lotila praže-
nja kave z enim ciljem: po-
nuditi izvrstno kavo z lokal-
no tradicijo.

Vse skupaj se je začelo že 
v njunem otroštvu. Kot pravi 
Polona, jih je kava spremlja-
la od nekdaj: pili so jo pozimi 
po smučanju, poleti pred ru-
ndo golfa, ob praznovanjih, 
pogovorih v dvoje ali pa v to-
plih večerih na vrtu. In zato 
je že od najstniških let sanja-
la, da bi se ukvarjala s kavo, 
morda nekega dne ime-
la celo svojo kavarno. Pred 
kakšnim letom je želja do-
zorela in z bratom Gabrom, 
ki se mu v življenju zdi vse 

mogoče, sta kupila stroj za 
prašenje kave. Naenkrat lah-
ko spražita med tri in pet ki-
logramov kavnih zrn, ki jih 
kupujeta prek posrednika v 
Nemčiji. Za zdaj svetlo pra-
žita dve vrsti kave, obe sto-
odstotni arabici, ena je iz 
Vzhodnega Timorja, druga 
iz Peruja. Kava do Smoku-
ča pride na način pravične 
trgovine, saj je Poloni blizu 
ta koncept in želi, da so tako 
kmetovalci kot ostali delavci 
na poti kave pravično plača-
ni. In kako poteka samo pra-
ženje? Pražarno sta Polona 
in Gaber uredila v domači 
hiši, ker je Gaber v Londo-
nu, Polona pa med tednom 
dela v Ljubljani, kavo praži 
samo Polona, in to ob kon-
cih tedna. Kavo praži svetlo, 
torej samo do prvega poka, 
zato je svetlejša od italijan-
ske kave. »Praženje kave je 
seveda znanost, a ko se do-
ločene stvari naučiš in dobiš 
izkušnje, gre. Sama sem se 
v zadnjem letu dni čim bolj 
skušala izobraziti in zdaj se 
mi zdi, da sem na točki, ko 
vem, da je moja kava res dob-
ra in jo lahko ponudim še 
drugim,« pravi Polona.

 

Vizitka z verzi

»Ker živimo pod Stolom, 
sva z Gabrom želela v svo-
jo zgodbo o kavi nekako 
vključiti te kraje. Zato pou-
darjava, da je to svetlo pra-
žena kava iz vasice pod Sto-
lom,« razlaga Polona. Logo-
tip pražarne tako ponazarja 
prav Stol. Polona po praže-
nju kavo tudi sama zapaki-
ra v lične bele vrečke, sama 
je poskrbela tudi za dizajn, 

vsako vrečko pa opremi še 
s kartico z zahvalo in verzi, 
trenutno so ji pri srcu Koso-
velovi, saj ji je poezija že od 
nekdaj zelo ljuba. Za zdaj je 
kavo mogoče dobiti v enem 
od bistrojev v Ljubljani, na 
Gorenjskem v lokalu v Rado-
vljici, pred kratkim pa je za-
živela tudi spletna trgovina. 
Na kavo se je mogoče tudi 
naročiti in tako vsak mesec 
vrečko sveže spražene do-
biti kar v poštni nabiralnik. 
Pražarno Polona predstavlja 
tudi prek Instagrama in Fa-
cebooka. Seveda pa 28-letni-
ca sanja naprej, o kavarni, ki 
jo bo imela nekega dne; za-
snovana bo v minimalistič-
nem stilu, a vendarle s to-
plino, v njej pa bodo kuhali 
najboljšo kavo daleč naokoli 

... In ko gre potovat, pravi, 
najprej poišče kavarne in 
gre na kavo, šele potem je na 
vrsti vse drugo ...

Stara mama Tončka

S Polonino in Gabrovo 
kavo pa je povezana še ena 
lepa zgodba. Pražarna na-
mreč nosi ime Kolektiv 22, 
po letnici rojstva njune stare 
mame Tončke z Jesenic, ki je 
bila rojena leta 1922 v Sorici. 
Polona je s staro mamo tes-
no povezana in vsak konec 
tedna, ko se vrne iz Ljublja-
ne domov, se oglasi pri njej 
na kavi. Polona skuha kavo, 
mama pa že prej za zraven 
speče najboljše kifelčke, kot 
jim reče. »Mama Tončka 
naju je z bratom pazila, ko sva 

bila še majhna, in toliko nje-
nih besed mi je ostalo v spo-
minu do danes. Zelo rada pri-
poveduje, kako je bilo nekoč 
v Sorici, v vojni, in lahko mi 
isto zgodbo pove stokrat, pa 
mi je vsakič zanimivo. Zna 
pa tudi poslušati, in če imam 
kakšne težave, me zna pomi-
riti na zelo enostaven način. 
Zelo jo spoštujem, še vedno 
živi sama, skrbi zase, kleklja, 
kvačka, šiva. In ko Gaber pri-
de iz Londona, gremo ved-
no tja na kosilo.« Seveda je 
tudi Tončka velika ljubitelji-
ca kave in Polona se spomni 
zgodbe, kako je stara mama, 
ko je bila še mlada in so živeli 
na jeseniški Stari Savi, svojo 
hčerko pošiljala k sosedam, 
naj pridejo »na bencin«, to je 
seveda na kavo. 

Kava iz vasice pod Stolom
Polona in Gaber Burnik, sestra in brat iz Smokuča, sta se lotila praženja kave in odprla pražarno kave Kolektiv 22. Ime pražarne je poklon stari mami Tončki.

Polona s petindevetdesetletno staro mamo Tončko, katere letnica rojstva 1922 je dala ime 
pražarni: Kolektiv 22. / Foto: Urša Peternel

Ob aparatu za praženje / Foto: Petra Sodja
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Od petka do petka

Simon Šubic

Gogi prejel Draženov 
dres

Pa začnimo tudi mi te-
denski pregled s košarko. 
Z obujanjem spominov na 
neverjeten podvig sloven-
ske košarkarske reprezen-
tance, ki je v Carigradu po-
korila vso evropsko konku-
renco, kar je bilo za Sloveni-
jo prvič v kolektivnih špor-
tih, se je najbrž ta teden za-
čela večina pogovorov. Ju-
nake s kapetanom Gora-
nom Dragičem, najbolj ko-
ristnim igralcem minule-
ga prvenstva, so v ponede-
ljek že ob pristanku na Brni-
ku pričakali številni navija-
či, še spektakularnejši spre-
jem jim je dvajsettisočglava 
množica pripravila na Kon-
gresnem trgu v Ljubljani. 
Splošna evforija je celo pred-
sednika republike navedla, 
da se je kar sam, brez običaj-
nega predhodnega predlo-
ga, odločil slovenski košar-
karski reprezentanci pode-
liti državno odlikovanje zla-
ti red za zasluge. Za enega 
najbolj ganljivih trenutkov 
v dneh po velikem slavju je 
poskrbel osrednji junak Go-
ran Dragič, ki ni mogel za-
držati solz, ko so mu na Pla-
net TV predali klubski dres 
New Jersey Nets s številko 3, 
ki ga je nosil njegov vzornik, 
pokojni hrvaški košarkarski 
genij Dražen Petrović. Dres 

je Gogiju poklonila Draže-
nova mati Biserka Petrović. 
»To je eno od najlepših daril, 
kar sem jih prejel kadarkoli 
v življenju. Dražena sem ob-
čudoval. Bil je moj idol,« je 
bil ganjen Dragič, ki je kas-
neje izkoristil priložnost in 
v podobno ganljivem ozra-
čju Biserki Petrović podaril 
svoj reprezentančni dres, na 
katerem je prav tako zapisa-
na številka 3.  

Cerar konec meseca v 
Zagrebu

Zdaj pa od športa k politi-
ki, k manj vzornim sloven-
sko-hrvaškim odnosom. 
Premierja Slovenije in Hr-
vaške Miro Cerar in Andrej 
Plenković se bosta znova 
srečala 27. septembra v Za-
grebu. Tako sta se namreč 
dogovorila v torek na sede-
žu Združenih narodov (ZN) 
v New Yorku, kjer ta teden 
poteka splošna razprava sve-
tovnih voditeljev na zaseda-
nju 72. Generalne skupšči-
ne ZN. Po Cerarjevih bese-
dah bosta v Zagrebu s Plen-
kovićem nadaljevala pogo-
vor o meji med Slovenijo in 
Hrvaško, pri čemer bo slo-
venski premier zastopal sta-
lišče, da mora biti imple-
mentacija arbitražne odloč-
be o meji osrednja tema po-
govora. »To bo nadaljevanje 
dialoga in upam, da bomo šli 
v smeri, ki jo bomo zagovar-
jali. Prepustimo se času, da 

vidimo, kam bo ta razprava 
pripeljala,« je razložil Ce-
rar, ki se je o arbitražni sod-
bi pogovarjal tudi z drugi-
mi sogovorniki. »Za nas je 
vprašanje implementacije 
arbitražne odločbe zelo po-
membno in seveda ves čas 
aktivno nagovarjamo tudi 
druge premierje, predsed-
nike držav in diplomate,« je 
dejal slovenski premier, ki 
se je v torek zvečer s spre-
mljevalko Mojco Stropnik 
in drugimi voditelji udeležil 
tudi tradicionalnega spreje-
ma pri predsedniku ZDA 
Donaldu Trumpu in prvi 
dami Melanii Trump. 

Bavčar je začel prestajati 
zaporno kazen

Potem ko je Višje sodišče 
v Ljubljani zavrnilo njegovo 
pritožbo, je nekdanji predse-
dnik uprave Istrabenza Igor 
Bavčar po nekajmesečnem 
zamiku, ki ga je dosegel z 
različnimi pravnimi ma-
nevri in navajanjem zdra-
vstvenih težav, v ponedeljek 
zvečer vendarle začel presta-
jati petletno zaporno kazen 
v zaporu na Dobu. Najprej 
so ga namestili v sprejem-
ni oddelek, kjer lahko po za-
konu ostane do trideset dni. 
»V sprejemnem obdobju se 
spoznava njegova osebnost, 
zdravstveno stanje, delovne 
in učne sposobnosti in dru-
ge okoliščine, pomembne 
za obravnavo obsojenca ter 

za njegovo pravilno razvrsti-
tev,« so pojasnili na Upravi 
RS za izvrševanje kazenskih 
sankcij. Odločitev, ali bo 
Bavčar prestajal kazen na za-
prtem, polodprtem ali odpr-
tem oddelku, tako še ni spre-
jeta. Bavčar je bil sicer pred 
letom dni skupaj z bratoma 
Kristjanom in Nastjo Su-
šinski znova obsojen zara-
di pranja denarja pri prepro-
daji delnic Istrabenza v letu 
2007. Ljubljansko okrožno 
sodišče mu je izreklo petle-
tno zaporno kazen, vrniti pa 
mora tudi 18 milijonov evrov 
nezakonite premoženjske 
koristi.

O zlorabah otrok na 
spletu

Na Fakulteti za družbe-
ne vede v Ljubljani pa je ta 
teden potekal sedmi posvet 
na temo zlorab otrok na in-
ternetu. Letošnja rdeča nit 
posveta je bila E-zlorabe ot-
rok: včeraj, danes, jutri. Vas-
ja Vehovar, vodja Centra za 
varnejši internet Sloveni-
je, je izpostavil, da je prija-
vna točka Spletno oko v de-
setih letih delovanja prejela 
5100 prijav domnevnih po-
snetkov spolnih zlorab ot-
rok, slabih 1400 jih je pos-
redovala policiji. Opozoril je 
na skrb vzbujajoč trend, da 
starost žrtev na teh posnet-
kih z leti upada, posnetki pa 
prikazujejo vse hujše oblike 
spolnih zlorab.

Bavčar odšel v zapor
Zadnji teden je minil povsem v znamenju slovenskih košarkarjev, evropskih prvakov. V senci njihovega 
uspeha se je v ponedeljek zvečer na prestajanje petletne zaporne kazni zglasil Igor Bavčar. 

Kapetana reprezentance Gorana Dragiča je zelo ganilo, ko 
je prejel dres svojega vzornika Dražena Petrovića. / Foto: FIBA

Predsednika vlad Slovenije in Hrvaške Miro Cerar in Andrej 
Plenković sta se dogovorila za novo srečanje v Zagrebu. 

Nekdanji predsednik uprave Istrabenza Igor Bavčar je v 
ponedeljek začel prestajati petletno zaporno kazen. 

Slovenci v zamejstvu (578)

Kapelska Coppla kaša
Železna Kapla ima pose-

ben sejem doma pridelanih 
ali narejenih prehranskih in 
drugih izdelkov. Imenuje 
se Coppla kaša. Kaša je sta-
ro ime za kaščo, v kateri so 
kmetje v dolinah okoli Ka-
ple shranjevali žito, Coppla 
pa je staro ime za Železno 
Kaplo. Coppla kaša je tudi 
ime društva gorskih kmetov 
iz doline Bele, ki kmetuje-
jo sonaravno in biološko ter 
pri tem ohranjajo hribovski 
svet. Zato so pridelki in iz-
delki s teh kmetij še posebej 
iskani. Letošnji sejem je bil v 
soboto pred kapelsko občin-
sko hišo. Na stojnicah so bili 
na ogled in naprodaj mesni 
izdelki, domače pecivo, naj-
različnejši izdelki in napitki 
iz sadja in iz gozdnih sade-
žev pa tudi izdelki iz volne, 
saj je v dolini Bele in drugih 

kapelskih grapah ovčereja 
precej razširjena. Tudi letos 
je držala tradicija, da je za je-
dačo in pijačo skrbel eden 
od kmetov. Sejemska kaša 
je bila popestrena z roko-
delskimi izdelki in prikazo-
vanjem veščin pri obdelova-
nju lesa. 

Na zahodni strani prela-
za Šajda, v Borovljah, pa je 
vladala kultura. V nedeljo se 
je končal 23. Kulturni teden 
koroških Slovencev. V pe-
tek so v mestni hiši prosla-
vili 20-letnico zasebnega 
dvojezičnega vrtca Jaz in 
ti – Du und Ich. Kot gostje 

so sodelovali otroci iz boro-
veljskega občinskega vrtca 
Kunterbunt in iz Vrtca Tr-
žič. Zvečer so v gradu odpr-
li razstavo ob 75. obletnici 

pregona koroških Slovencev 
v nemška taborišča. V nede-
ljo je bila najprej maša v me-
stni župnijski cerkvi, nato pa 
kulturna matineja v gradu.

Zbor narodnih predstavnikov, ki je najvišji organ 
Narodnega sveta koroških Slovencev, je od avstrijske 
vlade zahteval podvojitev podpor za narodne 
skupnosti, kar je obveza iz Avstrijske državne 
pogodbe. Podpore so že leta nespremenjene. Še 
posebej so zahtevali podporo za časopis Novice.

Mojster je na kapelskem sejmu z motorno žago zarezoval v 
deblo in iz njega je nastala harmonika.

Otroci in vzgojiteljice iz dvojezičnega vrtca v Borovljah med 
nastopom ob jubileju vrtca

Jože Košnjek

med sosedi
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Jože Košnjek

Časopis je rastel. Naroč-
nikov je bilo blizu 15.000, 
naklada pa je dosegala tudi 
20.000 izvodov. Vsebinsko 
in oblikovno je postajal so-
dobnejši, tudi z manjšim 
formatom. Na večjega je ča-
sopis prešel znova leta 1973. 
Julija leta 1974 je prenehal iz-
hajati trikrat tedensko, izha-
jal je znova dvakrat, ob torkih 
in petkih. Tako so lahko pet-
kovo izdajo do nedelje preje-
li vsi naročniki. Pred tem so 
namreč sobotno izdajo ne-
kateri prejeli šele v ponede-
ljek. Torek in petek, če pa je 
kateri od njih praznik in dela 
prost dan, pa je naš časopis 
pri naročnikih in bralcih že 
dan prej! Novinarska ekipa, 
o njej bom pisal posebej, se 
je pomladila, na uredniških 
mestih pa je bilo nekaj spre-
memb. Po Slavku Bezniku je 
bilo nekaj časa »kolektivno 

vodenje« danes že pokoj-
nih Andreja Trilerja, Boštja-
novega z Okroglega pri Kra-
nju, izvrstnega, žlahtnega 
časnikarja, in Albina Uča-
karja, ki je iz grafike prešel 
v novinarske vode. Za njima 
so ustanovitelji, to so bile te-
danje občinske konference 

Socialistične zveze delovne-
ga ljudstva, za glavnega ure-
dnika imenovali Igorja Jan-
harja, za odgovornega ure-
dnika pa Albina Učakarja. 
Življenje Igorja Janharja, ki 
je imel z Glasom velike na-
črte, je bilo prekmalu kon-
čano. Nasledil ga je Tone 

Miklavčič, »odgovorni« pa 
je ostal Albin Učakar. Upra-
va in uredništvo sta se ustali-
la v stavbi Gorenjskega tiska 
na ulici Moše Pijadeja, da-
našnji Zoisovi, nasproti so-
dišča. Pred tem je bilo nekaj 
selitev: s Savske Loke na Ko-
roško cesto, kjer je bila stara 
tiskarna, pa na Cesto Stane-
ta Žagarja in v občinsko hišo.  

Julij leta 1974 je bil za Glas 
sploh prelomen. Časopisno 
podjetje Glas, tako se je tak-
rat imenovalo, je stopilo na 
samostojno pot. Postalo je 
izdajatelj časopisa. Stavek so 
še naprej opravljali v Gorenj-
skem tisku, tisk pa je prevze-
la tiskarna Ljudske pravice 
v Ljubljani. V Kranju ni bilo 
več za ofsetno tehniko pri-
mernega tiskarskega stro-
ja. Svinec se je poslovil. Na-
domestil ga je film in Glas je 
s svojo tehnično ekipo sledil 
tej spremembi. Osamosvoji-
tev podjetja ni bila enostavna. 

Zgodila se je v času, ko je 
družbena pomoč lokalnim 
časopisom upadala in ko so 
bile tako imenovane »dotaci-
je« vedno skromnejše. Glas 
je šel sam v lov za denar-
jem in bil pri tem uspešen. 

Nekateri drugi lokalni časo-
pisi so še naprej prejemali iz-
datno družbeno pomoč, ven-
dar so imeli zaradi tega, ker 
so bili nenadoma postavljeni 
»pod kap«, večje težave. Glas 
je imel s tem precej izkušenj. 

Sedemdeset let Gorenjskega glasa (10)

Glas na samostojni poti

Svinec je nadomestil film. Zato je tudi Glas opremil 
svojo tehniko, v kateri smo sami oblikovali oziroma 
sami poskrbeli za »prelom« časopisa. Na sliki: (od leve) 
Slavko Hain (že pokojni), Lojze Erjavec ter Tomaž Gruden 
oblikujejo Glasove strani. / Foto: Arhiv GG

Pločevinasta gneča na nekdanjem Titovem oziroma na 
sedanjem Glavnem trgu v Kranju, ki jo je Franc Perdan 
posnel leta 1965. / Foto: Arhiv GG

Miha Naglič

Junckerjev govor

Juncker, po rodu Luksem-
buržan (1954) in že tri leta 
predsednik Evropske komisi-
je, ni najvišji evropski politik 
samo formalno, po položaju, 
ampak prednjači tudi po dol-
žini političnega staža, po izku-
šnjah, znanju jezikov, diplo-
matski spretnosti in še čem. 
V tradicionalnem nagovoru 
o stanju v Uniji je povzel opti-
mistično vzdušje po več zma-
gah proevropskih sil v državah 
EU, ob gospodarski rasti in re-
kordni zaposlenosti; navdah-
nilo ga je tudi očitno obnov-
ljeno zaupanje državljanov 
v unijo po udarcih, kakršna 
sta brexit in nastop ameri-
škega predsednika Donalda 
Trumpa, ki je v svetovno po-
litiko privihral kot kak orkan. 
Evropski premier je svoj na-
stop sklenil takole: »Spošto-
vane poslanke in poslanci, vi-
zija enotnejše, močnejše in 
bolj demokratične Evrope, 
kakršno predstavljam danes, 
združuje elemente iz vseh 
scenarijev, ki sem jih predla-
gal marca. Toda naša priho-
dnost ne more ostati scena-
rij, osnutek ali ena od mnogih 
zamisli. Jutrišnjo Unijo mo-
ramo pripraviti danes. Danes 
dopoldne sem predsedniku 
Tajaniju, predsedniku Tusku 

ter vsem, ki predsedujejo Sve-
tu oziroma mu bodo pred-
sedovali od danes do marca 
2019, poslal naš načrt, v kate-
rem so opisani naslednji kora-
ki, ki bi jih morali storiti. Po-
memben element bodo načr-
ti, ki jih bo Komisija predsta-
vila maja 2018 o tem, kako naj 
prihodnji proračun EU zago-
tovi, da bomo uresničili svoje 
ambicije in izpolnili vse svo-
je obljube. 29. marca 2019 bo 
Združeno kraljestvo izstopilo 
iz Evropske unije. To bo zelo 
žalosten in tragičen trenutek. 
Vedno ga bomo obžalovali. A 
spoštovati moramo voljo bri-
tanskega naroda. 30. marca 
2019 bomo postali Unija se-
demindvajsetih. Predlagam, 
da se – 27 držav članic in in-
stitucije EU – dobro pripravi-
mo na ta trenutek. Volitve v 
Evropski parlament bodo le 
nekaj tednov pozneje, maja 
2019. Evropejci imajo takrat 
zmenek z demokracijo. Ko se 
bodo podali na volišča, mora-
jo jasno razumeti, kako se bo 
Evropska unija razvijala v pri-
hodnjih letih. Zato pozivam 
predsednika Tuska in Romu-
nijo, državo, ki bo predsedo-
vala v prvi polovici leta 2019, 
naj 30. marca 2019 organizi-
rata poseben vrh v Romuni-
ji. Želel bi si, da bi bilo prizo-
rišče tega vrha čudovito sta-
rodavno mesto Sibiu, ki ga 
sam poznam pod imenom 

Hermannstadt. To bo prime-
ren trenutek, da se zberemo 
in sprejmemo odločitve, pot-
rebne za enotnejšo, močnej-
šo in bolj demokratično Evro-
po. Upam, da se bodo Evro-
pejci 30. marca 2019 prebu-
dili v Unijo, kjer vsi branimo 
naše vrednote. Kjer vse drža-
ve članice dosledno spoštuje-
jo pravno državo. Kjer se od 
vseh držav članic EU priča-
kuje polnopravno članstvo 
v evroobmočju, bančni uni-
ji in schengenskem obmo-
čju. Kjer smo podprli temelje 
naše ekonomske in monetar-
ne unije, da bomo lahko svo-
jo enotno valuto branili tako 
v dobrih kot v slabih časih, ne 
da bi za to potrebovali zuna-
njo pomoč. Kjer bo naš enot-
ni trg pravičnejši do delavcev 
in delavk z vzhoda in zahoda. 
Kjer se nam je uspelo dogo-
voriti o močnem stebru soci-
alnih standardov. Kjer bo do-
biček obdavčen tam, kjer je 
nastal. Kjer teroristi ne naj-
dejo lukenj v zakonih, ki bi 
jih lahko izkoristili. Kjer smo 
se dogovorili o pravi evropski 
obrambni uniji. Kjer en sam 
predsednik vodi delo Komi-
sije in Evropskega sveta, po-
tem ko je bil demokratično 
izvoljen po vseevropski vo-
lilni kampanji. Če se bodo 
naši državljani 30. marca 
2019 prebudili v tako Unijo, 
bodo nekaj tednov pozneje 

na volitvah v Evropski par-
lament gotovo lahko odda-
li svoj glas trdno prepričani, 
da je naša Unija pravi kraj za-
nje.« (Vir: ec.europa.eu)

Smrt na Saturnu

Zdaj pa iz Evrope poglejmo 
še na Saturn. V petek, 15. sep-
tembra, je Nasina veteranska 
sonda Cassini sklenila svojo 
20 let trajajočo misijo; 13 jih 
je preždela v sistemu plane-
ta Saturn, ki vsebuje prstane 
in več kot 60 lun. Nazadnje ji 
je zmanjkalo potisnih kemi-
kalij za spreminjanje smeri, 
pod nadzorom z Zemlje (da 
ne bi kontaminirala katere od 
Saturnovih lun) se je potopila 
v strupeno atmosfero in zgo-
rela. Ta 2,5-tonska naprava 
je od izstrelitve leta 1997 po 
vesolju prepotovala več kot 
8 milijard kilometrov, pla-
net Saturn obkrožila skoraj 
300-krat, odkrila sedem no-
vih lun, ujela čist medzvez-
dni prah, zagotovila za slabih 
700 gigabajtov znanstvenih 
podatkov … Fascinantno, ne 
bomo je pozabili!

Ne bodimo nevtralni!

»Najtemnejši del pekla je 
rezerviran za tiste, ki v času 
velike moralne krize ostane-
jo nevtralni.« To je pred 700 
leti zapisal veliki Dante Alig-
hieri (1265–1321) in tudi tega 
ne smemo pozabiti.

O stanju v Uniji 2017
Jean-Claude Juncker, prvi mož evropolitike, je stari politični maček v dobrem smislu te besede. 
Izkaže se tudi, ko je treba za govorniški pult. Tako je bilo 13. septembra, ko je nastopil v Evropskem 
parlamentu v Strasbourgu …

Jean-Claude Juncker, predsednik Evropske komisije, vlade 
Evropske unije, med enim od svojih številnih govorniških 
nastopov / Foto: Wikipedija

Umetniška upodobitev zdaj že pokojne Nasine vesoljske 
sonde Cassini med njenim poletom nad Saturnovim 
obročem / Foto: Wikipedija

Gustav Dore, V četrtem krogu Dantejevega Pekla: 
pohlepneži morajo pehati velike in težke vreče s cekini. 
Upam, da taka kazen doleti tudi naše grabežljivce! 

Fo
to

: W
ik

ip
ed

ija



Referendum

petek, 22. septembra 201718

Danica Zavrl Žlebir

Metod Dragonja: 
Drugačno financiranje

Med organizatorji referen-
dumske kampanje je tudi 
Projektno podjetje 2TDK, ki 
je bilo lani ustanovljeno prav 
zaradi drugega tira. Kakšna 
je njegova vloga, pove sveto-
valec podjetja Metod Drago-

nja: »Doslej so se sistemi pri 
železnici vselej financirali 
izključno iz proračuna, torej 
smo jih plačevali vsi davko-
plačevalci, nekaj je bilo tudi 
kohezijskih virov. Sedaj je 
zastavljen koncept, kjer se 
bodo sredstva, potrebna za 
gradnjo drugega tira, zago-
tovila iz več virov: iz evrop-
skih nepovratnih sredstev 
in posojil, ki bodo zagotovi-
la 80-odstotno financiranje 
tega projekta, le 20 odstot-
kov iz državnega proračuna. 
Obveznosti pa ne bo več vra-
čal proračun (to bi bilo v pri-
meru, če bi se neposredno 
zadolževala država), ampak 
se bodo sredstva nabirala z 
dajatvami, in sicer s plačili 
uporabnikov infrastrukture 
(pribitek na uporabnino za 
železniške tire, pribitek na 
cestnino, takse na pretovor v 
Luki Koper). Tak način je v 
Evropi običajen za velike in-
frastrukturne projekte. Pro-
jektno podjetje mora zdaj po 
zakonu prevzeti vlogo inve-
stitorja, zagotoviti finančne 
vire in poplačevati vložena 
sredstva tekom obratovanja. 
Tudi 20 odstotkov virov, ki 
so predvideni s strani drža-
ve, mora v tem obdobju vrni-
ti nazaj v proračun.“

Iz podobnih razlogov je bil 
pred več kot 20 leti ustano-
vljen Dars. Dotlej je vse fi-
nanciranje avtocest in dr-
žavnih cest potekalo iz pro-
računa, z ustanovitvijo Dar-
sa pa je lahko Slovenija prvič 
začela pobirati cestnine kot 
namenske vire, pojasni Me-
tod Dragonja. Dolg, ki je bil 
najet za gradnjo avtocest, ni 

prištet dolgu države. 
»Projektno podjetje bo po 

zakonu, o katerem bomo 
odločali na referendumu, 
dobilo koncesijo za grad-
njo in za upravljanje druge-
ga tira za 45 let, od tega se-
dem let za gradnjo in 38 let 
za obratovanje. V 38 letih bi 
se morali vsi vložki povrniti. 
Za projekt kandidiramo na 
več evropskih razpisih, ker 

gre za financiranje jedrne-
ga omrežja železnice, ki za-
gotavlja čim boljši pretok to-
vora po Evropi in za odpra-
vo ozkega grla,« dodaja Dra-
gonja. »V strukturi financi-
ranja je všteta tudi udeležba 
sosednje Madžarske: to nam 
zelo poveča možnost prido-
bitve evropskih sredstev, 
ker se s tem povečuje evrop-
ski (regionalni) pomen tega 
projekta. Drugi razlog je na-
vezava na nov evropski logi-
stični koridor, ki bo dolgo-
ročno povečal promet na že-
leznici.« 

»Zakon vpeljuje nov prin-
cip gradnje železnice, ker 
v Sloveniji zaostajamo, saj 
smo doslej dajali večji pou-
darek gradnji cestne infra-
strukture. Ta zaostanek je 
treba nadoknaditi, in sicer 
tako, da uvedemo nove nači-
ne financiranja in zagotovi-
mo preskok v razvoju infra-
strukture. Nasprotniki zako-
na menijo, da bi država mo-
rala sama financirati, a to po-
meni, da bi bilo manj denar-
ja za druge namene. To je 
mehanizem, ki razbreme-
njuje proračun, da se lah-
ko nemoteno odvijajo dru-
gi projekti na cestah in žele-
znicah, na Gorenjskem reci-
mo blejska obvoznica,« pod-
poro zakonu utemeljuje Me-
tod Dragonja. 

Drugi tir je potreben, ker 
omogoča hitrejši in bolj-
ši pretok blaga po Evropi 
in preko morja na trge, ka-
mor Evropa izvaža. In zgra-
diti ga je treba čim prej, zato 
zagovorniki zakona zavrača-
jo argumente nasprotnikov 

o novi trasi, ki bi spet za več 
let zadržala gradnjo. Na očit-
ke, da je projekt predrag, pa 
odgovarja, da je inženir-
sko zelo zahteven, da mora 
biti narejen po najnovejših 
evropskih tehničnih in var-
nostnih standardih, kar mu 
povečuje vrednost. Po Dra-
gonjevih besedah pa išče-
jo možnosti, da se komerci-
alna vrednost zniža. Trenu-

tna ocena je 961 milijonov 
evrov. Zaradi slabih praks v 
preteklosti v Sloveniji vlada 
nezaupanje, skrbijo nas ko-
rupcijska tveganja. Ekipa, ki 
bo vodila projekt, bo morala 
zagotoviti, da bo vse nareje-
no po najboljših strokovnih 
načelih in na pregleden na-
čin, zagotavlja Metod Drago-
nja. Zakon določa, da se vsa 
dela oddajajo na javnih raz-
pisih. 

Branko Zorman: Ne 
obremenjuje proračuna

Gorenjski poslanec stran-
ke SMC Branko Zorman 
verjame, da je zakon o dru-
gem tiru, sprejet v državnem 
zboru, potreben za končno 
realizacijo projekta. »Opre-
deljuje organiziranost grad-
nje, financiranje, akterje, 
nadzor, in če bi denimo TEŠ 
6 imel tak zakon, potem ne 
bi bilo afer in toliko izgub-
ljenega denarja,« razmišlja 
poslanec. »Če bi referen-
dum proti zakonu uspel, je 
realizacija najmanj zamak-
njena, povezana pa tudi z 
izgubo zelo konkretnih ne-
povratnih sredstev. Imamo 
namreč odložni pogoj, da 
je treba začeti s pripravljal-
nimi deli do konca leta, da 
bi lahko dobili nepovratna 
evropska sredstva. V finanč-
ni konstrukciji je predvide-
no razpršeno financiranje, 
pri čemer je najpomemb-
neje, da se ne obremenjuje 
proračun, razen z 200 mili-
joni, ki jih bo država vložila 
kot vložek v podjetje 2TDK. 
S tem puščamo v proračunu 

znatna sredstva za investi-
cije v ostalo cestno in žele-
zniško infrastrukturo. Pro-
jekti, kot so tretja razvoja os, 
predor pod Gorjanci, na Go-
renjskem pa blejska obvo-
znica in nam najbližji ron-
do na Primskovem, bi bili 
ogroženi, če bi morali drugi 
tir v celoti financirati iz pro-
računa.« Zorman poudar-
ja tudi pomen sodelovanja 

zalednih držav pri sofinan-
ciranju: projekt je tako pre-
poznan kot meddržavni, re-
gijski, lažje je priti do evrop-
skih sredstev in teh je več; 
zaradi sofinanciranja Ma-
džarske bo treba manj vložiti 
Sloveniji, poleg tega je sode-
lovanje sosedov pomembno 
pri nadaljnji poslovni uspeš-
nosti drugega tira. Omenja 
pomemben delež financira-
nja iz evropskih finančnih 
mehanizmov, ki spet raz-
bremenjuje proračun. Tak 
finančni model se mu zdi 
pomemben tudi zaradi fi-
skalnega pravila, ki narekuje 
zmanjševanje proračunske-
ga primanjkljaja za pol od-
stotka letno in do leta 2020 
predvideva, da bo proračun 
že popolnoma uravnotežen.

Zakon predvideva, da pod-
jetju 2TDK država pode-
li koncesijo za gradnjo in 
upravljanje z drugim tirom 
za dobo 45 let: do leta 2025 za 
gradnjo, do 2063 za upravlja-
nje, po tem letu pa ostane in-
frastruktura v stalni lasti dr-
žave. »Vloženi denar se bo 
vračal iz poslovanja, plačeva-
li bodo uporabniki drugega 
tira, to pa so logisti, in ne dr-
žavljani. Finančno pokritje 
je več kot pozitivno. Nima-
mo poroštva države kot v pri-
meru TEŠ 6, ko jih je država 
dajala in stalno večala,« je v 
financiranje in poslovni mo-
del prepričan poslanec. Ver-
jame tudi, da bo projekt dob-
ro nadziran: poleg vseh, ki 
bodo vanj finančno vključe-
ni, je predviden tudi civilni 
nadzor, kar so zahtevali tudi 
pobudniki referenduma. 

Sicer pa meni, da so nekate-
ri argumenti nasprotnikov 
zakona utemeljeni in tudi že 
upoštevani. Niso pa na mes-
tu tisti, ki zahtevajo spre-
membo trase, saj bi to pro-
jekt odložilo za več let in tudi 
evropsko financiranje lahko 
kar pozabimo. »Nasprotni-
ki projekta so predvsem po-
litični nasprotniki, ki bi na-
redili vse, da bi projekt pa-

del, saj če bo največji finanč-
ni projekt te vlade uspel, bo 
njen mandat uspešen,« 
meni sogovornik, prepri-
čan, da tudi vse v referen-
dumski kampanji vključene 
civilne iniciative niso pov-
sem civilne in se tudi za nji-
mi skrivajo interesi politič-
nih strank in zaslužkarski 
interesi posameznikov. 

Janez Sušnik: V projekt se 
ne bomo vtikali

Med organizatorji refe-
rendumske kampanje je 
tudi Zveza društev upoko-
jencev Slovenije. Njen pred-
sednik Janez Sušnik pou-
darja, da njihova organizaci-
ja podpira vlaganja v gospo-
darstvo, ne glede na to, ka-
tera vlada to predlaga. »Kre-
pitev gospodarstva pomeni 
povečanje zaposlenosti, več 
prispevkov za pokojninsko 
in zdravstveno zavarovanje, 
večjo blaginjo. Tako razmi-
šljamo upokojenci, ki se ne 
potegujemo zgolj za pokoj-
nine, in to pojasnjuje tudi 
naše sodelovanje v referen-
dumski kampanji. Podpira-
mo hitro izgradnjo druge-
ga tira, v sam projekt pa se 
ne vtikamo. V upokojenski 
zvezi imamo posebno eks-
pertno skupino gospodar-
stvenikov, tudi sam sem 28 
let delal v logistiki. Sodelo-
vali pa bomo v projektnem 
svetu predstavnikov civilnih 
gibanj, ki bo spremljal pro-
jekt. Nadzor, tudi civilni, je 
potreben, saj ne želimo, da 
spet zalotimo koga z vsemi 
petimi prsti v marmeladi,« 

je dejal Sušnik. »Drugi tir je 
potreben zaradi blagovnih 
tokov, ki jih bo Luka Koper 
nadgradila, in gradnja je pot-
rebna takoj, če ne želimo, da 
nas povozi konkurenca, ki 
se hitro širi v Luki Trst (vpliv 
Avstrije) in Luki Reka (vpliv 
Poljske). Slovenija je na stra-
teškem mestu, in če bi sedaj 
opustili drugi tir, ne bi bilo 
dobro. Zato upokojenska 

zveza daje podporo druge-
mu tiru in zakonu, čeprav se 
prav z vsemi njegovimi do-
ločili povsem ne strinjamo. 
Toda ko smo tehtali med mi-
nuli in plusi, je bilo slednjih 
več. Verjamemo pa tudi, da 
se zakon v poznejših postop-
kih tudi še lahko dopolni.« 
Sušnik dodaja, da kot orga-
nizacija podpirajo zakon, 
njihovi člani, ki so različnih 
prepričanj, pa se bodo na re-
ferendumu seveda odločali 
po svoji vesti. 

Pri drugem tiru se upoko-
jenska zveza ni poglabljala 
v projektiranje, izbor trase, 
cene ali finančno shemo, po-
udarja pa, da davkoplačeval-
ci ne bi smeli biti bolj obre-
menjeni, kot je predvideno 
sedaj z 200 tisočaki iz prora-
čuna. »Drugi tir naj se pre-
težno financira iz evropskih 
virov in s sredstvi tistih, ki 
bodo železniško infrastruk-
turo uporabljali, s tem da ne 
smejo postati lastniki infra-
strukture in Luke Koper,« 
razmišlja Sušnik. »Izgra-
dnja drugega tira bi prines-
la gospodarski razvoj Luki 
Koper in Sloveniji, moderno 
infrastrukturo, večjo pretoč-
nost blaga in ljudi, oživitev 
blagovnih tokov po petem in 
desetem koridorju, nova de-
lovna mesta, rast BDP. Dru-
gi tir bo namenjen tovorne-
mu prometu (prav bi bilo, da 
čim več tega s cest preselimo 
na železnico), obstoječega 
pa bi uporabljali za potniški 
promet, kar posledično po-
meni večjo varnost, manj za-
stojev, zmanjšanje emisij to-
plogrednih plinov.« 

Podpirajo drugi tir in zakon
Med zagovorniki sprejetja zakona o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača–Koper smo poiskali tri: iz stroke, politike 
in civilne družbe. Metod Dragonja, Branko Zorman in Janez Sušnik so poleg tega tudi vsi z Gorenjskega.

Metod Dragonja /Foto: Gorazd Kavčič Branko Zorman /Foto: Gorazd Kavčič Janez Sušnik /Foto: Gorazd Kavčič
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Vili Kovačič: do drugega 
tira ceneje in hitreje

Pobudnik nedeljskega re-
ferenduma Civilna inicia-
tiva Davkoplačevalci se ne 
damo ne nasprotuje dru-
gemu tiru, ampak sprejete-
mu zakonu, poudarja njen 
predsednik Vili Kovačič. 

»Smo za normalni, razvojni 
drugi tir, seveda pa se mora 
izvesti bistveno hitreje, bi-
stveno ceneje, brez korup-
cije, brez uničevanja oko-
lja in brez posledic za naše 
potomce. Drugi tir bi lahko 
zgradili v štirih letih in trik-
rat ceneje, pri čemer imamo 
velik pridržek, saj sploh ne 
vemo, koliko bo vladni pro-
jekt na koncu stal. Govori-
jo o 961 milijonih evrov za 
enojni tir, k temu pa doda-
jajo še pomožne, zaklonil-
ne predore in take zadeve. 
To ni nobena kalkulacija 
projekta in kot tak ne sme 
iti naprej,« je prepričan Ko-
vačič. 

»Trasa proge z zavojem 
proti Italiji, ki jo predlaga 
vlada, predstavlja slepo čre-
vo z dvema predoroma po 
štiri kilometre, ki ne služi 
ničemur, razen morda ne-
kakšnemu služnostnemu 
tiru za Italijo. Tega ne odob-
ravamo; to progo potrebu-
jemo zase, za Luko Koper,« 
nadaljuje Kovačič. V civilni 
iniciativi se zato zavzemajo 
za različico dvotirne proge, 
kot jo predlaga prof. dr. Jože 
Duhovnik in bi stala okoli 
800 milijonov evrov. Veči-
noma teče po obstoječi pro-
gi Divača–Koper, kraški rob 
pa premaguje s predorom. 
Sprva je Duhovnik predla-
gal štirikilometrski predor, 
zdaj je projekt modificiral 
in predor podaljšal na šest 
kilometrov, s čimer se bo 
zmanjšal naklon. Obenem 
bi se namesto žičniške vle-
ke, ki je bila v javnosti kri-
tizirana, za vleko vlakov v 

predoru uporabila lokomo-
tiva velike moči, katere do-
bavni rok je dve leti, je po-
vedal Kovačič. 

Ne strinja se niti s predvi-
denim načinom financira-
nja projekta. »Drugi tir lah-
ko sfinanciramo za mnogo 
manj denarja in sami – nekaj 
s proračunskim denarjem, 
nekaj z izdajo obveznic. Ho-
čemo lastni kapital in lastno 

znanje. Zakaj bi sploh potre-
bovali Madžarsko? Ne sme-
mo dovoliti, da bi nastopala 
kot solastnik. Oni sodelova-
nje zalednih držav zagovar-
jajo le zato, da bi bil projekt 
bolj prepričljiv. Poleg tega je 
treba izvajalca del poiskati 
preko mednarodnega razpi-
sa,« razmišlja. 

Kovačič je prepričan, da 
sprejeti zakon omogoča ko-
rupcijo, saj bodo štiri nad-
zornike izbrali ministri, 
enega pa civilna družba, ki 
je po volji vlade. In še tega 
bo na koncu potrdil mini-
ster, dodaja. »To je nadzo-
rovanje samega sebe, to ni 
nič,« se čudi. »Poleg tega 
je po zakonu dvajset od-
stotkov odhodkov predvi-
denih za neznane dejavno-
sti,« dodaja. V civilni inicia-
tivi so prepričani, da podje-
tje 2TDK ni potrebno, sami 
se zavzemajo, da bi projekt 
drugi tir izvedle Slovenske 
železnice. »Nadzor naj op-
ravljajo Računsko sodišče 
in nadzorniki v Slovenskih 
železnicah, lahko tudi Ko-
misija za preprečevanje ko-
rupcije in civilna družba.« 

Očitke, da je njihova ini-
ciativa zgolj orodje v ro-
kah SDS, Kovačič označuje 
za smešne in žaljive. »Leta 
2012, ko je bil SDS v vladi, 
sem enako sprožil referen-
dum proti Teš 6. Kako mi 
torej lahko kaj takega očita-
jo? S temi insinuacijami že-
lijo le škodovati naši verodo-
stojnosti. A mene ne briga, 
kakšna vlada je, gre za pro-
jekt kot tak. Zavzemamo se 
za to, da se bodo vlade bale 

državljanov, ne pa državlja-
ni vlade,« je povedal.

Danijel Krivec: projekt 
voden nepravilno

»V SDS menimo, da Slo-
venija potrebuje moderne 
železnice, a za normalno 
ceno, prav zato nasprotuje-
mo načinu financiranja, kot 
ga za drugi tir načrtuje vla-

da Mira Cerarja. Celotna in-
vesticija je vodena nepravil-
no, netransparentno, zakon-
sko določena cena projekta 
je previsoka in škodljiva za 
davkoplačevalce. Ne strinja-
mo se s tem, da se drugi tir 
gradi na neracionalen način 
in da se na tem finančnem 
projektu, vrednem 1,5 mili-
jarde evrov, napajajo lobiji in 
omrežja iz Foruma 21. Ker je 
brez zakona o drugem tiru to 
progo mogoče zgraditi hit-
reje in gospodarneje, bomo 
glasovali proti,« pa pojasnju-
je državni poslanec SDS Da-
nijel Krivec. 

V SDS zagotavljajo, da 
bodo, v kolikor jim bo na 
naslednjih volitvah zaupan 
štiriletni mandat za vode-
nje vlade, glede nove pro-
ge Divača–Koper najkasne-
je v šestih mesecih po pri-
segi vlade izbrali cenovno 
najbolj optimalno varian-
to dvotirne proge in pripra-
vili predlog modernizacije 
na ostalem delu koridorja. 
»Spremenili bomo Državni 
prostorski načrt, tako da bo 
gradnja proge trajala največ 
štiri leta, na delu trase, kjer 
sprememba ni potrebna, pa 
se bo gradnja začela takoj po 
potrditvi najbolj optimalne 
variante. Način financiranja 
bo sledil principu, kot velja 
za vse infrastrukturne pro-
jekte v državi, torej brez us-
tanavljanja posebnega pod-
jetja v ta namen, s pridobi-
tvijo evropskih sredstev in 
z vključevanjem zalednih 
držav,« je povedal. 

Ob tem opozarja, da na 
podlagi zakona o drugem 

tiru na možnost korupci-
je opozarjajo tako Komisi-
ja za preprečevanje korup-
cije kot Računsko sodiš-
če in tudi druge institucije. 
»Zanimivo je, da vladajoča 
stranka javnosti ne želi dati 
podatkov glede nadzora, ki 
naj bi ga opravljala agenci-
ja Jaspers, prav tako javnosti 
ne želi seznaniti z vlogo na 
razpis Evropske komisije. 

Koruptivna tveganja lahko 
zmanjšamo samo tako, da 
na prihajajočem referendu-
mu glasujemo proti zakonu 
o drugem tiru,« razmišlja 
Krivec, ki na očitke vladne 
strani, da je pobudnik refe-
renduma CI Davkoplače-
valci se ne damo zgolj orod-
je SDS, odgovarja, da ima-
jo z iniciativo sicer podobna 
stališča, zakaj je treba glaso-
vati proti zakonu o drugem 
tiru, a v kampanji s predsta-
vitvijo stališč proti delujejo 
samostojno. »Naj dodam, 
da v SDS zakonu o drugem 
tiru nasprotujemo že vse od-
kar ga je vlada predlagala, 
saj menimo, da za zakonom 
stojijo plenilci naših žepov.«

Matej Vatovec: sporne 
zahteve Madžarske

V opozicijski stranki Levi-
ca zakonu o drugem tiru po 
besedah njenega poslanca 
Mateja T. Vatovca nasprotu-
jejo iz štirih razlogov: »Prvič, 
ker bi bil drugi tir 45 let v so-
lastništvu Madžarske, kar bi 
lahko ta izkoristila za dose-
ganje drugih političnih ci-
ljev. Drugič, ker bi Madžar-
ska dobila polovico dobička 
od drugega tira, toda Slove-
nija bi v celoti plačevala vsaj 
31 milijonov evrov letne sub-
vencije, imenovane plačilo 
za dosegljivost. Tretjič, ker 
Madžarska sodelovanje po-
gojuje s tem, da se ji omogo-
či privilegiran dostop do naj-
bolj donosnih logističnih de-
javnosti, tudi v Luki Koper. 
In četrtič, ker zakon ne zago-
tavlja učinkovitega nadzora. 

Projektno-finančni svet bo 
namreč podrejen ministru 
za infrastrukturo.« Ob tem 
Vatovec opozarja, da je Le-
vica že junija pripravila no-
velo zakona o drugem tiru. 
»Če bi se koalicija obveza-
la, da bo podprla predlagane 
rešitve, referendum ne bi bil 
potreben,« poudarja. 

Glede financiranja se v Le-
vici zavzemajo, da bi Slove-

nija do leta 2020 postopno 
sama zagotovila manjkajo-
čih 200 milijonov evrov ka-
pitala brez rezov v socialne 
pravice in druge investicije. 
»Za to se nam niti ne bi bilo 
treba dodatno zadolžiti. Ko-
nec koncev je vlada brez pro-
blema našla 200 milijonov 
evrov za nove patrije. Poleg 
tega se proračunski prihod-
ki povečujejo, samo lani je 
imel proračun 135 milijonov 
evrov več tekočih prihodkov 
od načrtovanih. K temu lah-
ko dodamo še 21 milijonov 
evrov, ki naj bi jih že leta 
2018 zbrali s takso na pre-
tovor v Luki Koper in s pri-
bitkom na cestnino,« razla-
ga. Na ta način bi se po nje-
govem izognili tveganjem z 
madžarskim solastništvom 
in njenim zahtevam po ve-
zanih poslih. 

V Levici sedanji trasi dru-
gega tira ne nasprotujejo, 
pojasnjuje Vatovec, saj so 
po njihovem »alternative«, 
ki se pojavljajo kot po teko-
čem traku, nepreverjene. 
»Eno je narisati črto na ze-
mljevidu, drugo pa je spro-
jektirati progo, s katero lah-
ko kandidiraš za evropska 
sredstva. Seveda pa smo ves 
čas zahtevali, da se racionali-
zirajo stroški gradnje.« 

Povsod, kjer nastopajo 
posredniki, se pojavi tudi 
korupcija, je prepričan Va-
tovec: »Teh pa je pri tem 
projektu več. Prvič že sama 
ustanovitev projektnega 
podjetja 2TDK. Drugič zah-
teve Madžarske glede veza-
nih poslov. Tretjič pa pre-
napihnjena ocena stroškov 

izgradnje. Za ponazoritev: 
novembra je vlada ocenje-
vala, da bi proga z dvocev-
nimi tuneli stala 1,074 mi-
lijarde evrov brez DDV, 
zdaj jo ocenjuje na 961 mio 
evrov. Torej je bila prvo-
tna vladna ocena prenapih-
njena vsaj za 113 milijonov 
evrov!« V Levici predlaga-
jo, da se projektno-finanč-
ni svet, ki je glavni nadzor-

ni organ, okrepi in podre-
di neposredno državnemu 
zboru. »Po sedanjem zako-
nu bi vse člane imenoval kar 
minister za infrastrukturo, 
vsi pa vemo, da vrana vrani 
ne izkljuje oči. Vlada sicer 
pravi, da bo projekt nadzo-
rovala tudi Evropska inve-
sticijska banka. Toda mar 
ni prav ta banka financirala 
in nadzorovala tudi gradnje 
TEŠ 6!?« razlaga. 

Na očitke vlade, da je 
nasprotovanje zakonu o 
drugem tiru neodgovorno 
in posledica ozkih intere-
sov posameznikov, Vatovec 
odgovarja, da je neodgovor-
no predvsem to, da projekt 
vodi minister za infrastruk-
turo Peter Gašperšič. »Tež-
ko bi izbrali bolj neverodo-
stojnega človeka. Mandat je 
začel z izjavo, da drugega 
tira ne potrebujemo. Zdaj 
govori, da je bil vedno nje-
gova prioriteta. Luki Koper 
je hotel odvzeti koncesijo za 
tretji pomol, javno se zavze-
ma za to, da bi se »kapital-
sko povezala« s svetovnimi 
logisti. Toda v času interpe-
lacije je zagotavljal, da si je 
ves čas prizadeval, da bi bila 
»zasebna partnerja« Luka 
Koper in Slovenske železni-
ce. Istočasno pa se je dogo-
varjal z Orbanovo vlado in 
na koncu predlagal zakon o 
javno-javnem partnerstvu z 
Madžarsko. Meni se zdi, da 
človek, ki ima poštene na-
mene, ne bo stalno spre-
minjal svojih stališč, pred-
vsem pa, da ne bo zavajal. 
Minister Gašperšič počne 
samo to.«

Za drugi tir, a ne na tak način
Zakonu o drugem tiru nasprotuje več strank in civilnih pobud. Med njimi so tudi Civilna iniciativa Davkoplačevalci se ne damo, ki je pobudnik referenduma, 
ter opozicijski stranki SDS in Levica. Svoje argumente proti zakonu so predstavili Vili Kovačič, Danijel Krivec in Matej T. Vatovec. 

Vili Kovačič / Foto: Gorazd Kavčič Danijel Krivec / Foto: arhiv SDS Matej T. Vatovec / Foto: Gorazd Kavčič
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Suzana P. Kovačič

Humanitarne odprave v 
sklopu Sekcije za tropsko 
medicino Medicinske fakul-
tete v Ljubljani so se udeleži-
li mladi zdravnik David Zu-
pančič, absolventa medici-
ne Anja Vidmar in Miha Ži-
bert (Miha je v sredo diplo-
miral) in absolventki dental-
ne medicine Ester Petek in 
Ana Petek Bahar, ki sta do iz-
ida članka tudi že diplomi-
rali. Odprava v Nangomo je 
trajala tri mesece, domov so 
se vrnili konec pomladi, zdaj 
pa sta Miha in Anja strni-
la še nekaj vtisov. Območje 
Nangome obsega več vasi, 
od glavnega mesta Lusake 
pa je oddaljeno 110 kilome-
trov. »Življenjski standard je 
z vidika zahodne družbe iz-
redno slab, domovi so skro-
mno opremljeni, odpadki 

ležijo povsod. Bolnišnica, 
v kateri smo večinoma de-
lali, je zasnovana kot kom-
pleks z bolnišničnimi od-
delki, administracijo, cerkvi-
jo, župniščem, stanovanjski-
mi prostori za zaposlene in 
njihove družine (ti so že bo-
lje opremljeni) in Slovensko 
hišo, kjer so nastanjene slo-
venske odprave in zdravni-
ki. Voda za bolnišnični kom-
pleks prihaja iz vrtin, tako 
da je ob malo poguma pitna, 
zdravila so načeloma dos-
topna, a tudi hitro skopnijo, 
če bolnišnici zanje zmanjka 
denarja oz. zdravil zmanj-
ka medicinskim odpravam. 
Bolnišnični oddelki so pove-
čini precej umazani in nepri-
jetnega vonja, higiena bolni-
kov pa prepuščena motivaci-
ji svojcev,« sta opisala sogo-
vornika in pojasnila, da so 
najpogostejše zdravstvene 

težave domačinov v povezavi 
s poškodbami, kot so zlomi, 
izvini, opekline, ugrizi kač in 
drugih živali, pa poškodbe iz 
prometnih nesreč. »Najve-
čjo obremenitev oddelkov pa 
predstavljajo okužbe, pred-
vsem komplikacije okužbe 
z virusom HIV in bakterijo 
tuberkuloze, dostikrat imajo 
okužbo z obema hkrati. Pri 
starejših so pogoste pljučni-
ce. Zaradi razširjenosti pitja 
alkohola in slabih higienskih 
razmer so pogosti hepatitisi. 
Slaba, enolična prehrana in 
parazitske okužbe so vzrok 
slabokrvnosti. Na oddelku 
je bil vedno vsaj en bolnik s 
hudo obliko malarije. Velik 
del bolnišnice je namenjen 
tudi porodnišnici z operacij-
sko dvorano. Zobozdravniki 
pa večinoma zobe ob težavah 
izpulijo, saj zdravljenje zob z 
drugimi metodami zahteva 

sodelovanje bolnika na dalj-
ši rok in skrb za zobe, česar 
pa med prebivalstvom v tako 
kratkem času ni mogoče do-
seči. Sami smo največ časa 
preživeli na oddelkih, kjer 
smo spremljali stanje bol-
nikov in predpisovali terapi-
jo, večinoma ob sodelovanju 
z lokalnim zdravnikom. Ob 
večjih operacijah smo asisti-
rali glavnemu zdravniku.« 

Eden izmed uradnih je-
zikov v Zambiji je anglešči-
na, a kot sta povedala so-
govornika, jo obvladajo le 
bolj izobraženi, pri pogovo-
ru s pacienti pa so pogosto 

potrebovali prevajalca. »Niti 
domača zdravnika nista ved-
no razumela pacientov, saj 
je v Zambiji kar 73 različ-
nih jezikov. Naučili pa smo 
se par izrazov v činjandži, ki 
je skupni jezik.« Bolnišni-
ca v Nangomi se širi iz leta 
v leto in letos bo že prvo leto 
obratovanja samostojne-
ga otroškega oddelka. »Do-
mačini so nas bili zelo ve-
seli, starejši zaradi nove de-
lovne moči, opreme in izku-
šenj, mlajši pa zaradi barvic, 
pobarvank in iger, ki smo se 
jih igrali v popoldanskem 
času. Sicer pa smo bili edini 

belci daleč naokoli in smo 
bili vsem strašno zanimivi,« 
sta še strnila Anja in Miha, o 
tem, kaj pomeni zanju ta iz-
kušnja, pa povedala: »Dos-
ti bolj sva začela ceniti var-
nost, ki jo imamo v Sloveniji; 
od finančne pomoči države, 
kvalitetnih šol, varnih cest 
pa vse do varne prehrane. 
Začela sva razumeti, kako 
zelo pomembna je izobraz-
ba. Veliko stvari, ki so nam 
samoumevne, predstavlja-
jo njim velik problem, npr. 
množenje na pamet, vztra-
janje pri jemanju zdravil, 
osnovno vzdrževanje cest.« 

Lepo sprejeti 
med domačini 
Domačini v Nangomi v Zambiji že dobro poznajo slovenske medicinske 
humanitarne odprave, saj je tamkajšnja bolnišnica nastala s pomočjo dela 
slovenskih misijonarjev in medicinskih odprav. Na letošnji odpravi sta bila 
tudi Kranjčana Anja Vidmar in Miha Žibert.

Pred vhodom v bolnišnični kompleks v Nangomi; Miha Žibert je na sliki skrajno levo, Anja 
Vidmar skrajno desno. / Foto: arhiv odprave 

Aleš Senožetnik

Piali je vas nedaleč od Kol-
kate, za Delhijem in Mum-
bajem tretjim največjim in-
dijskim velemestom. V vasi, 
ki šteje med štirideset in pet-
deset tisoč ljudi, pa z možem 
Anupom in družino živi tudi 
Mojca Gayen, sicer doma 
iz Medvod, ki je svoje pos-
lanstvo našla v Indiji.

Od leta 2008 namreč z 
možem vodita šolo Piali 
Ashar Alo (ime pomeni luč 
upanja), ki jo obiskuje več 
kot sto revnih deklic v sta-
rosti od pet do 15 let. Učen-
kam, ki prihajajo iz revnega 
okolja, želita omogočiti izo-
brazbo, hkrati pa poskrbita 
tudi za zdravstveno oskrbo, 
jih navajata na redno osebno 
higieno ter omogočata, da se 
njihove sanje zaradi revšči-
ne in pomanjkanja izobraz-
be ne bi razblinile v prah. Pri 
tem jima pomagajo donator-
ji in drugi dobrotniki iz Slo-
venije ter Humanitarno dru-
štvo Luč Upanja. Na Gorenj-
skem pa tudi učenci Osnov-
ne šole Antona Tomaža Lin-
harta iz Radovljice, ki že več 
let pošiljajo pripomočke 

za osebno higieno, šolske 
potrebščine, likovni materi-
al in igrače. 

Kot pravi Mojca Gayen, je 
bila njena želja, da bi poma-
gala v tretjem svetu, velika 
že v mladosti. Kasneje je kot 
prostovoljka delala v Afriki, 
kjer je skupaj s somišljeniki 

želela odpreti sirotišnico, 
a kot pravi, čas očitno še ni 
bil pravi. »Ko sem spozna-
la svojega moža, naju je zelo 
povezala prav ta skupna že-
lja, da pomagava, vendar ne 
(več) kot del večjih organi-
zacij, ampak sama, na svo-
je. Moj mož je bil tudi sam 

sponzoriran otrok in je želel, 
da bi lahko neki način to, kar 
je sam dobil, delil naprej.«

Leta 2014 so se ob pomo-
či številnih dobrotnikov pre-
selili v lastno šolsko stavbo, 
kar je velik uspeh tudi zaradi 
kaotične indijske birokraci-
je. Ravno v tem času si želita 

povečati prostore sirotišnice, 
med deklicami, ki obiskujejo 
šolo, je namreč veliko sirot, 
a znova ju ustavlja birokra-
cija. »To še zlasti težko razu-
mem, ker poskušava narediti 
nekaj dobrega, ker si ne dela-
va nekega vikenda zase, am-
pak poskušava skrbeti za ot-
roke,« pravi Mojca, ki ni edi-
na dobrotnica, ki se v soseski 
spopada s to težavo. »V bliži-
ni deluje par, ki skrbi za več 
kot petdeset invalidnih otrok. 
Rada bi sprejela še več otrok, 
ampak ne dobita dovoljenja – 
in bosta vrata počasi zaprla. 
To so tako žalostne stvari, da 
mi v oči stopijo solze.«

A vendarle se nekatere 
stvari v Indiji spreminjajo 
tudi na bolje. Počasi, a vztraj-
no tudi odnos do žensk. Ve-
čina ravnih deklic še nedol-
go tega ni bila deležna niti 
osnovne izobrazbe. Danes je 
izziv, da v šoli ostanejo čim 
dlje, meni Gayenova. »To je 
velik izziv. V Pialiju so po-
roke mladoletnih še ved-
no zelo pogoste in tradicija 
je tako močna, da bosta pot-
rebna čas in vztrajnost, da se 
to spremeni. Vendar verja-
mem v spremembe. Velika 

razlika je že med mamica-
mi, ki so nepismene, in tis-
timi, ki so končale vsaj kako 
leto šolanja. Pismene ma-
mice ne vzgojijo nepisme-
nih otrok, kar je statistično 
tudi dokazano.«

Kako pa se sama počuti 
kot ženska v Indiji? »Tukaj 
se ne počutim varno, kot se 
v Sloveniji. Pozorna sem na 
to, kaj oblečem, kam grem in 
da nisem sama, izogibam se 
vzpostavljanju očesnega sti-
ka. Ljudje potrebujejo dolgo 
časa, da se navadijo na mojo 
drugačnost. Vesela sem, hva-
ležna, da me moževa druži-
na lepo sprejema in da tudi 
v soseščini, kjer živim z dru-
žino, ne strmijo več vame,« 
pravi Mojca, ki dodaja, da se 
šele, odkar živi v Indiji, dob-
ro zaveda, kako blagoslovlje-
ni smo v Sloveniji. A njeno 
poslanstvo je v Indiji: »Rada 
sem med otroki, ki so vedno 
veseli in pozitivni. Ogromno 
sem se naučila prav od njih 
in zelo sem hvaležna, da jim 
lahko pomagam na njiho-
vi poti šolanja, ker si zaslu-
žijo kvalitetno in celostno iz-
obrazbo, kakor seveda vsi ot-
roci sveta.«

Luč upanja za indijske deklice
Mojca Gayen prihaja iz Medvod, od leta 2008 pa z možem Anupom v vasi Piali blizu Kolkate vodita šolo, ki jo obiskuje okoli sto deklic.

»Ogromno sem se naučila prav od otrok in zelo sem hvaležna, da jim lahko pomagam na 
njihovi poti šolanja,« pravi Mojca Gayen, ki nedaleč od Kolkate skupaj z možem Anupom 
vodi šolo za dekleta. / Foto: osebni arhiv Mojce Gayen
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Na Gorenjskem v deželi Kranjski

Kranjski župan Matej Pirc –  
iz rudnika v domačo barvarno

Pred časom smo že predsta-
vili »najuspešnejšega kranj-
skega župana« odvetnika 
Cirila Pirca, ki je županoval 
kar 15 let in omogočil razvoj 
velikih tekstilnih industrij-
skih podjetij. Zanimiv je tudi 
njegov oče, podjetnik Matej 
Pirc, ki je županoval Kranju 
v letih 1866–1869. Rodil se 
je 22. septembra 1824 v Kra-
nju in se na Madžarskem iz-
šolal na rudarski akademiji 
za rudarskega inženirja. Ko 
je živel v Idriji kot priprav-
nik v rudniku, je spoznal ka-
snejšo ženo Katarino Hartl 
iz Črnega Vrha. Kot ravnatelj 
rudnika v Škofjem in nato na 
Hotavljah je stanoval v Ško-
fji Loki, kjer so se jima rodili 
trije od 12 otrok (preostali so 
se rodili v Kranju), od katerih 

jih je pet kmalu umrlo. Nje-
gov sin Gustav je postal tudi 
ravnatelj Kranjske kmetijske 
družbe.

Svoj osnovni poklic je 
opustil, ko je umrla njegova 
starejša sestra Agnes. Prev-
zel je družinsko obrtno pod-
jetje, barvarno na Mohorje-
vem klancu (takratnem Ro-
ženvenskem klancu), se-
daj Vodopivčevi ulici v Kra-
nju. Bil je izredno razgledan 
človek, ki je imel tudi boga-
to knjižnico. V času njegove-
ga vodenja domače barvar-
ne in tudi županovanja so pi-
sali dokumente in tudi zapi-
snike sej v slovenščini. Zani-
mivo, da so po njegovem od-
stopu leta 1869 zapisniki žu-
panstva ponovno pisani v go-
tici, to je nemščini.

Kot podjetnik je moderni-
ziral in razširil domačo bar-
varno. Njegova pravnukinja 
Darja Okorn jo še vedno oh-
ranja kot spominsko sobo v 
hiši na sedanji Vodopivče-
vi ulici 11. Matej je povezal z 
barvarno od sto do sto petde-
set kmetov, predvsem iz Bi-
tenj in Besnice, ki jih je spod-
bujal, da so (pozimi) izdelo-
vali platno. To je bilo takrat 
edino praktično uporabno 
blago, predvsem za kmečka 
dela. Surov izdelek so pripe-
ljali v barvarno v Kranj, kjer 
so ga dodelali. Pirc je od njih 
odkupil platno, ki ga kmetje 
niso potrebovali. V barvarni 
je sicer imel stalno zaposle-
nih le od pet do šest delav-
cev. Leta 1864 je v središču 
Kranja (pri Mayerju) odprl 

trgovino in prek nje začel 
prodajati blago po vsej Av-
stro-Ogrski. Ker je barvar-
na za sušenje in oblikova-
nje platna potrebovala veli-
ko drv za pogon strojev, je 
Pirc kupil v okolici Kranja 
tudi veliko zemlje oziroma 
gozdov.

Kot župan je posvečal ve-
liko pozornost kulturnemu 
dogajanju in slovenskemu 

jeziku. Bil je med soustano-
vitelji kranjske narodne či-
talnice in bil njen prvi pred-
sednik. Kot aktivni član je 
sodeloval tudi v literarnem 
društvu in akademiji za glas-
bo, bil je predsednik kranjske 
kmetijske družbe … Izvoljen 
je bil tudi za šolskega nadzor-
nika, šest let je bil svetovalec 
okrajnega šolskega sveta, vo-
dil pa je tudi planinski klub.

Zanimivi Gorenjci tedna iz dežele Kranjske:
  V Srednji vasi v Bohinju se je 18. 9. 1849 rodila 

planinka Rozalija Škantar. Leta 1870 je bila prva 
ženska, ki se je povzpela na Triglav. Pozneje je bila 
oskrbnica v Vodnikovi koči.

  V Železnikih se je 18. 9. 1865 rodil Franc Thaler. 
V Šentilju je bil med soustanovitelji hranilnice in 
posojilnice, ki je reševala slovenske domove, bil pa 
je tudi šentiljski župan. 

  V Trzinu se je 19. 9. 1851 rodil Ivan Hribar. Bil je 
eden najbolj znanih ljubljanskih županov, saj je 
županoval 14 let. Ob okupaciji je naredil samomor 
– skočil je v Ljubljanico.

  Na Jesenicah se je 23. 9. 1895 rodil zgodovinar in 
pravnik Josip Žontar. Njegovo življenjsko delo je 
Zgodovina mesta Kranja.

Peter Colnar

Milena Miklavčič

Zadnje čase se vedno pogo-
steje pogovarjamo tudi o de-
menci, še eni tabu temi naše-
ga časa. Katja ima z njo oseb-
ne, zelo bridke izkušnje. Da-
nes je stara dobrih trideset 
let, na smrt jo je strah štiride-
setega rojstnega dne. Toliko 
sta bili stari babica in kasneje 
mama, ko sta zboleli.

»Babica je umrla, ko sem 
bila stara komaj kakšno leto. 
Četudi je bila še zelo mlada, 
jo je uničila in dotolkla de-
menca. Mama je skrbela za-
njo od svojega šestnajste-
ga leta naprej. Vmes je tudi 
zanosila, najprej se je rodil 
brat, čez kakšno leto še jaz. 
Oče je bil ''luftar'', sanjač, 
hodil je po svojih poteh in 
si ni dal vzeti svobode. Veli-
ko je tudi pil. Spominjam se, 

kako sem ga nekoč zalotila, 
ko se je s kladivom lotil mo-
jega hranilnika. Jokala sem, 
on pa je mirno spravil v žep 
kovance, ki so se raztresli po 
mizi. Mama se je stisnila k 
njemu in mu rekla: ''Ko boš 
lahko, pa spet pridi.'' In tako 
je v naše življenje prihajal in 
odhajal. Njegova neodgovor-
nost se mi je zdela nekaj čisto 
samo po sebi umevnega. 

Mama je bila vsestranska. 
Najprej je želela postati kra-
jinska arhitektka, a se je mo-
rala zaradi babičine bolezni 
odpovedati svojim sanjam. 
Postala je šefica neke cvet-
ličarne, ki je bila prav zara-
di njene inovativnosti zna-
na daleč naokoli. Še onstran 
meje so jo poznali in prihaja-
li po aranžirano cvetje in po 
nasvete. Z bratom sva imela 
lepo otroštvo: hodili smo na 
morje, smučanje, z mamo 
sva celo igrali v domači gle-
dališki skupini.

Na vsakem koraku sem ču-
tila njeno ljubezen. Žal pa je 
naredila pri vzgoji eno veliko 
napako: nekako me je prep-
ričala, da so moški, četudi 
so največje barabe, prav tako 
vredni ženske ljubezni.

Bila sem zelo ambiciozna, 
vztrajna, že pri triindvajsetih 
sem diplomirala na fakulteti. 
Vsi, ki so me poznali, bi dali 
roko v ogenj, da bom s svoji-
mi sposobnostmi prej ali slej 
osvojila svet. Žal so se krep-
ko zmotili. Na brucovanju 
sem spoznala Žareta, doma 
iz zelo ugledne družine. Bila 

sem vzhičena in ponosna, da 
se je takšen tip sploh hotel 
pogovarjati z menoj. Očaral 
me je s svojo razgledanostjo, 
znanjem, očarljivostjo. Ni 
mu bilo težko, da me zapelje, 
saj sem mu od prvega trenut-
ka jedla iz roke. Mama ga že 
na začetku začuda ni marala. 
''Ta fant te ne ceni in te nima 
rad,'' mi je govorila. Očitala 
sem ji, da je krivična, saj se 
mi je zdelo, da je Žare izre-
zan oči. Zelo sem bila jez-
na nanjo, čeprav sem kasne-
je spoznala, da je imela prav. 
Ker se nisem gibala v njego-
vih krogih, tudi nisem vede-
la, da je istočasno obiskoval 
še druge ženske. Zlasti pre-
cej starejše. Po spletu naklju-
čij sem spoznala eno od njih: 
v času, ko je še študiral, jih je 
ona imela 64. Ker sem bila 
že noseča, sem mu grehe ne-
kako odpustila. Podobno kot 
je mama odpustila očetu nje-
govo pijančevanje in večme-
sečne izostanke. Četudi je 
bil nepoboljšljiv ženskar, je 
lepo poskrbel za najino hčer-
ko. Njegovi so mi odstopili 
enosobno stanovanje, pri no-
tarju pa sem morala potem 
podpisati pogodbo, s katero 
sem se v imenu otroka odpo-
vedala vsakršnemu dedova-
nju. Kljub temu je Žare pla-
čeval za hčerko, ne da bi nje-
govi zato vedeli. Moram pa 
reči, da toliko oholosti, vzvi-
šenosti in nadutosti, kot sem 
jo doživela v njegovi družini, 
svet še ni videl. Morda sem 
prav zaradi sicer zelo redkih 

stikov z njimi razumela, za-
kaj je Žare iskal uteho pri sta-
rih babnicah.

Ko je šla Maša v prvi ra-
zred, se mi je prvič zazde-
lo, da je z mamo nekaj naro-
be. V bistvu ni bilo nič otip-
ljivega, le občutek, da ni vse 
tako, kot bi moralo biti, me 
je strašil, ko sem mislila na-
njo. Kadar sem jo obiska-
la, je postala zelo razdražlji-
va. Povzdigovala je glas, kar 
ni bilo v njeni navadi. Nekoč 
je za prazen nič Maši prisoli-
la krepko klofuto. Ko se je za-
vedela, kaj je storila, je padla 
pred njo na koleno in jo med 
neutolažljivim jokom stiska-
la k sebi. Enkrat sredi tedna 
se je spomnila, da jo moram 
nujno obiskati, da mi bo ne-
kaj povedala. V službi smo 
bili ravno sredi mednarodne-
ga projekta, komaj sem si iz-
borila dve uri, da sem lahko 
sedla v avto in se odpeljala 
domov. Ko sem prišla, sem 
naletela na zaklenjena vra-
ta. Ni je bilo! Odhitela sem v 
cvetličarno, ker me je posta-
lo strah, da se ji je kaj zgodi-
lo. Začudeno je strmela vame 
– zdela sem se ji malo trče-
na. Trdila je, da se mi je sa-
njalo, da ona sploh govorila 
ni z menoj.

Poklicala sem brata in ga 
prosila, naj jo pelje k zdrav-
niku. Upala sem, da bo njega 
upoštevala, če že mene ni. A 
sem doživela hladen tuš. Za-
čel me je zmerjati in kriča-
ti name. Bil je prepričan, da 
želim mamo ponižati in jo 

onemogočiti iz osebnih, zelo 
sebičnih namenov, ker noče 
sprejeti mojega partnerja v 
družino. Globoko me je uža-
lil, zato sem ga poslala v tri 
krasne. Mama je o mojih na-
padih nanjo potem pripove-
dovala tudi svojim prijatelji-
cam. Bila sem deležna obso-
janj in grdih pogledov. 

Na nikogar se nisem mog-
la nasloniti. Maša je bila še 
premajhna, prijateljic nisem 
imela, moškega prav tako ne. 
Žare ni štel, ker njega ni bri-
galo drugega kot on sam.

Kakšne tri mesece kasneje 
me pokliče ena od njenih so-
delavk. Mama je sicer priš-
la v službo, a s polno torbo 
knjig o krajinski arhitektu-
ri, ki jih je hranila še iz mla-
dosti. Sodelavke je hotela na 
vsak način prepričati, da je 
cvetličarna fakulteta, one pa 
so študentke, ki čakajo, da 
vstopi v predavalnico preda-
vatelj. Menda je bilo vzduš-
je v cvetličarni tako strašlji-
vo, da so istočasno poklicale 
tudi zdravnika. Mamo smo 
odpeljali v bolnišnico na pre-
gled. A se je, zanimivo, med 
potjo že ''predramila'' in nas 
vsa začudena spraševala, kaj 
se dogaja, kaj je narobe. 

Zdravniki so potrdili, kar 
sem že lep čas vedela: mama 
je hudo bolna. Brat, ki je bil 
nanjo še veliko bolj navezan 
kot jaz, se je sesul. Ni mo-
gel verjeti, da ženska, ki je 
bila najin pokončni steber, 
ki sva se ga lahko oprijela, 
ko sva potrebovala pomoč, 
sesuva vase. Kakšno leto 
po tem dogodku je še neka-
ko šlo. ''Odklopi'' so bili še 
bolj redki. Večino časa pa je 
bilo tako, kot da je vse v naj-
lepšem redu. Njena bole-
zen, ki je hitro napredova-
la, se je vedno bolj kazala kot 

izgubljanje v času. Nič več 
je ni zanimalo kuhanje, še 
aranžiranje cvetlic ne. Ved-
no bolj je postajala odvisna 
od nas, ki smo jo obkrožali. 

Z bratom, ki se je z druži-
no preselil domov, sva ne-
močno gledala, kako, četu-
di fizično prisotna, izgine-
va pred nama. Na smrt sva 
se bala vsakega novega dne. 
Ob božiču je mama obleža-
la. Hrana je ni več zanima-
la. Z bratom pa se je pogo-
varjala, kot bi bil njen mož. 
Včasih ga je silila, naj skupaj 
z njo obuja spomine na dan, 
ko sta se spoznala. V nepo-
vezanih stavkih je pripove-
dovala, kako sta se stiskala 
za osnovno šolo, v kateri je 
potekala gledališka predsta-
va, v kateri je nastopala. Go-
vorila je o podrobnostih, ki 
so brata vsakič znova pahni-
le v globoko žalost. Nekako 
sva razbrala, da je najinega 
plašurskega očeta prenaša-
la ob sebi zgolj zaradi seksa. 
Pa ker je bil njen prvi moški. 

Ko sem prisedla k njej, je 
gledala skozme ali pa me je 
božala po roki. Govorila mi 
je: ''Moja ljuba deklica, kako 
lepa rožnata lička imaš …'' 
Srce mi je jokalo, ko sem se 
spraševala, kje je tista mama, 
ki je bila vedno moj steber. 
Nikoli se ni čustveno zlomi-
la. Niti enkrat je nisem videla 
jokati. Zdelo se mi je, kot da 
sedim na pogrebu. Bala sem 
se pogovora z zdravnikom, 
ki mi je potem predlagal, 
naj ji vstavimo stomo, da ne 
bo od lakote umrla. Na smrt 
pa me je tudi strah, tega, da 
bi bolezen že jutri doletela 
mene. Četudi sem danes še 
mlada, polna življenja, lahko 
zlo že tli nekje v glavi in čaka, 
da se sproži …«

(Konec)

Katja

Ne vem, kaj bo jutri
usode
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Kranj nekoč in danes 

Ob Koroški cesti je od prvotne obcestne zazidave ostal samo nekdanji hotel Stara pošta. 
Gostilna Stara pošta je bila porušena že leta 1967, ostale zgradbe pa pred začetkom zidave 
veleblagovnice Globus leta 1970. Nekdanji hotel Stara pošta, ki je bil zgrajen leta 1930 po 
načrtih arhitekta Hermana Husa, je s svojo višino in lokacijo tik ob starem mestnem jedru 
Kranja radikalno posegel v to okolje. Isti arhitekt je projektiral tudi hotel Evropa, ki je bil 
zgrajen leta 1937, in to v samem središču starega Kranja. Z obema zgradbama je vnesel v 
okolje starejše mestne zazidave nov tip stavbe, ki je tako z višino kot z videzom izstopala 
od obstoječega vzorca meščanskih hiš. Tako je tudi zazidava ob Koroški cesti severno od 
Stare pošte, kjer so prevladovale pretežno enonadstropne stavbe, bila višinsko v podrejenem 
položaju. S stavbo Globusa, zgrajeno po načrtih arhitekta Eda Ravnikarja, se je nova zazidava 
višinsko prilagodila, izgubila pa je prejšnji značilni značaj obcestne zazidave. / Avtor: Alojz Premrov

Razgledi

Miha Naglič

»V dragih trgovinah je za-
nimivo opazovati, kako kup-
ci ponudijo svojo kreditno 
kartico prodajalcu. Zelo pre-
možni jo običajno nekako 
nonšalantno vrže v smeri 
prodajalca, kot da bi z gesto 
povedal, da mu ritual plači-
la ne pomeni drugega kot iz-
gubo časa s podpisovanjem 
nekega papirja. Pri manj 
premožnem pa se v trenut-
ku, ko poda kartico proda-
jalcu, zgodi rahel krč – kot 
da bi roka, ki ponuja karti-
co, to želela dati in ne dati 
oziroma kot da bi jo posku-
šal kupec pravzaprav poteg-
niti nazaj. Če se bogataš ob-
naša, kot da mu je akt plače-
vanja nekaj skrajno dolgoča-
snega, se pri revežu pojavi-
ta občutek krivde in z njim 

povezano oklevanje. Revež 
namreč takrat, ko daje kar-
tico iz roke, za trenutek po-
misli, kako bo kupljeno ne-
koč plačal. Zaveda se, da bo 
takrat, ko bo dobil bančni 
spisek, nakup najbrž obža-
loval. A občutek krivde kaj 
hitro potlači in kasneje naj-
de najrazličnejše načine za 
zanikanje dolga.« (Str. 9)

Gornji odlomek je iz prve-
ga besedila v tej knjigi (»Saj 
vem, pa vendar ...«). Lahko 
bi rekli tudi iz prve zgodbe in 
eseja, kajti ti zapisi so posre-
čena zmes obojega. Avtorica 
izbira prizore iz vsakdanjega 
življenja, kakršna je gornja 
situacija na blagajni, potem 
pa jih skuša razložiti v šir-
šem kontekstu in s pomočjo 
svojega velikega družboslov-
nega znanja, zlasti sociolo-
škega in psihoanalitičnega. 

Posebnost knjige je razlože-
na že v uvodu. »V času lažnih 
novic in t. i. postresnice je vse 
težje razmišljati o tem, v ka-
tero smer gre naša družba in 
kako se z družbenimi zagata-
mi soočajo ljudje. Ideologija 
neoliberalizma močno pove-
čuje tesnobo. Ljudje se poču-
tijo krive za svoj neuspeh, in 
tisti, ki se radi identificirajo 
z medijskimi podobami sre-
če in uspeha, imajo zlahka 
občutek, da niso dovolj dob-
ri, lepi, zanimivi, ker so nji-
hova življenja daleč od pred-
stavljenih idealov. Pričujoča 
knjiga preučuje, kaj se doga-
ja s posameznikom v neolibe-
ralnem času, za katerimi no-
vimi psihološkimi simptomi 

trpi, kako dojema svoje živ-
ljenje, kakšen odnos ima do 
družbe okoli sebe, kako do-
življa delo, ljubezen, staršev-
stvo in kako razmišlja o pri-
hodnosti. V knjigi so v pre-
delani obliki zbrane kolum-
ne, ki jih je avtorica v zadnjih 
letih objavljala v Sobotni pri-
logi Dela. Namen teh besedil 
je predvsem razmišljanje o 
tem, kam gremo kot družba 
in posamezniki, pred kateri-
mi zagatami si zatiskamo oči 
in zakaj razvoj mnogokrat iz-
gleda kot tek na mestu.« Knji-
ga, ki je izvirna avtorska anali-
za našega časa, je prišla v na-
jožji izbor za Rožančevo nag-
rado za esej 2017. In ne na-
zadnje: je berljiva.

Nove knjige (400)

Tek na mestu

Renata Salecl, Tek na mestu, Mladinska knjiga, 2017, 
228 strani

Alenka Bole Vrabec

Grmi in lije. Bliskov ni 
videti. Ni, da bi človek ho-
dil ven in ni boljšega, kot da 
vzameš v roke dobro knji-
go, iz katere sije sonce. To 
je zagotovo Franeta Milčin-
skega - Ježka Preprosta lju-
bezen. Proti koncu najdem 
Napitnico s podnaslovom 
Princ študent in druga kiti-
ca se glasi: In glažek vinca / 
nam skrbi omede / in na srč-
ne grede / nam poseje rde-
čih rož. … Če to ni zname-
nje? In znamenje udejanji-
va. Za posebne priložnosti 
imam vinsko skodelo, lepo 
kopijo v rjavo zlatih odten-
kih, ki sem jo 1966 kupila 
na vinskem sejmu v nekda-
nji vasici Daphni, zdaj delu 
Aten. Vino je bilo znano že 

v zelo starih kulturah, v sta-
rem Egiptu, Perziji, iz Grči-
je je čez Sredozemsko mor-
je pljusnilo na Sicilijo, oča-
ralo Etruščane in se z Ri-
mljani razširilo na ozem-
lja, ki so jih osvojili. Kreta je 
bila na začetku zgodnje bro-
naste dobe tudi dežela vina. 
V okolišu Vathipetra so iz-
kopali najstarejšo znano sti-
skalnico. Žlahtna kapljica je 
nato prikapljala na Santorin 
in od tam na celino. O vinski 
kulturi, ki je bila del starogr-
škega vsakdana in zaplete-
nih obredov bogu Dionizu 
na čast, pripovedujejo zgod-
be na starogrških vazah, 
skodelah in Dionizovih ki-
pih. Vino so pili pomešano 
z vodo. O vinu poje Homer. 
Hesiod, grški pesnik, ki je 
živel kot kmet in živinore-
jec in je znan po svojih po-
učnih epskih pesmih, je v 7. 
st. pred n. št. opisal trgatev 
na otoku Chios z napotki za 
pravilno spravilo vina vred. 
V starem Rimu je bila potro-
šnja vina tako velika, da so se 
nekoč žitna polja spreminja-
la v vinograde, a so kasneje 
to vladarji v prid kruhu pre-
povedali. Vergil v eni svo-
jih pesmi svetuje, da je tre-
ba vinograd 3–4-krat na leto 
prekopati, z narobe obrnje-
no motiko pa nenehno raz-
bijati grude zemlje … Varo 
trdi, da vino ozdravi bolne-
ga, Ovid, da zgladi gube na 
čelu, Tibul pravi, da polepša 
dan, a ustvari tudi noro sa-
moljubje … in zdaj želja Gla-
žek vinčka, ej, / nam v srce 
prteče nej, / da ceu svet bo 
ked mavrica / velbana. (Je-
žek)

Grozdna pogača

Za 6 oseb potrebujemo: 1 
zavitek listnatega testa (300 
g), 500 g belega grozdja, 3 jaj-
ca, 50 g sladkorja v prahu, 100 
cl smetane, 3 žlice ruma – če 
bodo jedli tudi otroci, rum na-
domestimo s čistim pomaranč-
nim ali jabolčnim sokom, pa-
pir za peko, suh fižol, čičer-
ko ali glinene kroglice za sle-
po peko.

Pečico ogrejemo na 200°. 
Grozdje operemo, razdeli-
mo na jagode in jih na ku-
hinjskem papirju dobro osu-
šimo.   

Listnato testo odtalimo in 
ga razvaljamo prilagojeno 
obliki pekača. Dno prekrije-
mo s papirjem za peko, po-
ložimo nanj testo, ga ob ro-
bovih potegnemo navzgor 
in prebodemo z vilicami. 
Počiva naj 15 minut. Nato 
prekrijemo testo še z enim 
kosom papirja za peko, ena-
komerno natresemo nanj 
fižol ali čičerko ali glinene 
kroglice in pečemo 15–20 
minut. Odstranimo vrhnji 
papir za peko. Na testo raz-
poredimo grozdne jagode 
brez pešk. Če so velike, jih 
prerežemo na pol. V lonč-
ku vmešamo sladkor, jaj-
ca, smetano, rum (če bodo 
jedci tudi otroci, rum zame-
njamo za čisti pomarančni 
ali jabolčni sok) in prelije-
mo jagode. Pečemo še 15–
20 minut, odvisno od peči-
ce in velikosti jagod. Ponu-
dimo toplo in za zelo slad-
kosnede dodatno potrese-
mo s sladkorno moko.

Pa dober tek!

Napitnica

mizica,
pogrni se



Ana Šubic

V 
nedeljo se bo na 
POP TV zače-
la četrta sezona 
šova Znan obraz 
ima svoj glas. 

Med osmerico nastopajo-
čih bomo svojega predstav-
nika imeli tudi Gorenjci, in 
sicer glasbenika in pevca iz 
Radovljice Mitjo Šinkovca. 
Povabila ustvarjalcev šova 
se je, kot pravi, zelo razve-
selil: »Bil sem ravno na poti 
v avtu in sem se moral kar 
ustaviti.« Prav nič ni okleval, 
povabilo je sprejel brez pre-
misleka.

Nastopajoči se na šov prip-
ravljajo že skorajda celo pole-
tje, in sicer pojejo, plešejo, 
imitirajo, se snemajo, vadi-
jo igro, nastop na odru ... Na 
nastope jih že četrto sezo-
no pripravlja plesni koreo-
graf Miha Krušič, ki je tudi 
član kreativne ekipe in odgo-
voren za realizacijo na odru. 
»Skozi teden skušamo nas-
topajočega postaviti v pravi 
lik ter z različnimi vajami in 
metodami počasi prihajamo 
do cilja. Največji problem 
imajo, ko je treba hkrati ple-
sati, peti in igrati, kar zahte-
va veliko mentalne in fizične 
kondicije. A kot vedno naj-
demo pot, da se lahko potem 
oni in gledalci vsako nedel-
jo zabavajo z nami,« nam je 
zaupal Krušič. 

Šinkovec pravi, da vse 
poteka zelo gladko in da so 
pogoji za priprave odlični. 
»Bi si pa želel, da ne bi zbolel, 
kot sem ravno sedaj, ko gre 
zares. Ampak bomo zmo-
gli,« je optimističen pred 

nedeljskim nastopom. Pri 
27 letih ima za seboj veliko 
glasbenih izkušenj, je pevec 
in glasbenik zelo različnih 
zvrsti, od džeza, popa, roka 
do narodno-zabavne glas-
be. Na vprašanje, katere zvr-
sti so mu najbolj blizu in kje 
je manj domač, je odvrnil, da 
se glede tega ne bi opredel-
jeval: »Katerikoli lik bo treba 
imitirati, se mu bom posve-
til dvestoodstotno. Vsekakor 
mi bo pa prišlo prav znanje 
od prej, ampak nikoli nisem 
imitiral osebe, ki neko skla-
dbo dejansko poje. Tako da 
bo zelo zanimivo,« je prep-
ričan Šinkovec. Zelo velik 
izziv bi mu predstavljala pre-
obrazba v žensko, podobno 
kot Klemen Bunderla, zma-
govalec druge sezone šova, 
pa se boji čevljev s peto. »In 

seveda tudi petja ženskega 
vokala,« je pristavil. Sprem-
ljal je vse dosedanje sezone; 
najbolj mu je ostala v spo-
minu prav preobrazba Bun-
derle, ko je imitiral Erosa 
Ramazzottija in Tino Tur-
ner hkrati.

Šinkovec je v preteklos-
ti prepeval in igral v števil-
nih zasedbah, tudi pri Vese-
lih Begunjčanih, s kateri-
mi je prepotoval skoraj celo 
Evropo in kar nekaj Severne 
Amerike. »Sedaj že peto leto 
ustvarjam s 101ka bandom, 
na katerega sem zelo pono-
sen, saj je ideja za njego-
vo sestavo zrasla v moji gla-
vi, tako da ga dojemam kot 
svojega 'otroka'.« Z omen-
jeno skupino bo jutri nasto-
pal tudi na veliki zabavi na 
letališču v Lescah. Do konca 

šova ga nato na nastopih ne 
bomo več videvali, saj sode-
lovanje v njem zahteva veli-
ko priprav.

Šinkovec še vedno sodeluje 
tudi v funk zasedbi Towel of 
Shower in Bid Banga Radov-
ljica, nastopa pa tudi samos-
tojno. Spomnimo se ga tudi 
kot člana nekdanje zased-
be Tangels in polfinalista 
šova Slovenija ima talent leta 
2011. Igra več inštrumentov; 
primarni je klavirska harmo-
nika, ki ga spremlja že od 
šestega leta. Za izvrstno igra-
nje je bil že večkrat nagrajen. 
Preživlja se izključno z glas-
bo. »Igram in prepevam po 
raznih dogodkih. Delam, kar 
me v življenju najbolj veseli,« 
je dejal Šinkovec, ki neizmer-
no uživa tudi v vlogi očeta tri-
letnemu Aneju.

POVABILO PREJEL V AVTU
Med nastopajočimi v novi sezoni šova Znan obraz ima svoj glas, ki se začenja v nedeljo, bo tudi 
27-letni glasbenik in pevec iz Radovljice Mitja Šinkovec. Kot pravi, se bo vsakemu liku posvetil 
dvestoodstotno, največji izziv bi mu predstavljala preobrazba v žensko.

Mitja Šinkovec se pospešeno pripravlja na šov Znan obraz ima svoj glas. Harmonika ga 
sicer spremlja že od šestega leta. / Foto: arhiv Pro plus

Samo Lesjak

N
ajvišjo nagra-
do, vesno za 
najboljši celo-
večerni film, 
je prejel film 

Družina režiserja Roka Bič-
ka. Film Ivan v režiji Janeza 
Burgerja je med drugim pre-
jel vesno za najboljši scena-
rij ter za glavno žensko vlo-
go (Maruša Majer). Vesno 
za najboljšo režijo je preje-
la režiserka Hanna Slak za 
film Rudar, ki je prejel tudi 
nagrado za glavno moško 
vlogo (Leon Lučev), film pa 
je tudi slovenski kandidat za 
tujejezičnega oskarja. Film 
Družinica v režiji Jana Cvi-
tkoviča je prejel nagrade za 
fotografijo, izvirno glasbo, 
kostumografijo in zvok.

Film Vztrajanje kranjske-
ga režiserja Miha Knifica je 
prejel vesno za najbolj izvir-
ni avtorski prispevek in obe 
nagradi za najboljši stranski 
vlogi (moško je prejel Bra-
ne Grubar, žensko pa Ivan-
ka Mežan). Po utemeljit-
vi žirije gre za prikaz enega 

življenja v tisoč življenjih, 
ene zgodbe v tisoč zgodbah, 
za svež in izviren impresio-
nistični kolaž in avtorja, ki 
mu je uspelo narediti izsto-
pajoč film tudi brez klasične 
naracije.

Film Borisa Petkoviča 
Košarkar naj bo, ki je trenut-
no na ogled v naših kinema-
tografih, je dobil nagrado 
občinstva in nagrado za naj-
boljšo scenografijo. Vesno 
za najboljši animiran film 
je prejel film Celica režiser-
ja Dušana Kastelica, vesno 
za najboljši kratki film pa ja 
prejel film Apoptoza v reži-
ji Tomaža Gorkiča. Žirija je 
podelila tudi vesni za pose-
bne dosežke, ki sta ju preje-
la filma Vsaka dobra zgodba 
je ljubezenska zgodba v reži-
ji Matjaža Ivanišina in Raj-
ka Grlića ter film LP Buldo-

žer – Pljuniti istini u oči reži-
serke Varje Močnik. Z letoš-
njo bero filmov so bili izje-
mno zadovoljni tako kritiki 
kot občinstvo, saj slovenski 
film vsako leto občutno pri-
dobiva na kakovosti in posle-
dično tudi uspešnosti doma 
in v tujini.

VESNA ZA 
VZTRAJANJE
S podelitvijo najvišjih slovenskih filmskih nagrad 
se je v portoroškem Avditoriju zaključil 20. 
Festival slovenskega filma. Obiskovalci so si lahko 
ogledali skoraj sto filmov, se udeležili bogatega 
strokovnega in spremljevalnega programa ter 
osebno srečali filmske ustvarjalce.

Ekipa nagrajenega filma Vztrajanje režiserja Miha Knifica 

Fo
to

: a
rh

iv
 fe

st
iv

al
a

Ljubljana – V torek, 26. septembra, ob 20. uri bosta v 
Slovenskem mladinskem gledališču nastopila priznana 
gorenjska glasbenika Marko Brdnik in Uroš Rakovec. 
Duetu harmonike in kitare se bodo tokrat na odru pridru-
žili duo Silence ter bobnar in tolkalec Marko Lasič.

Koncert Marka Brdnika in Uroša Rakovca 
z gosti
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HUMOR, HOROSKOP
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Lahko se udeležite tečaja vedeževanja. 
Naročniki Gorenjskega glasa izkoristite popust v 
višini 10 %.  Za več informacij čim prej pokličite Tanjo  
na tel. št.:  040 514 975
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HOROSKOP
TANJA IN MARICA

TA JE DOBRA

sudoku_TEŽJI_17_76
NALOGA

218
51294

362
97

476
75

485
17239

34

sudoku_TEŽJI_17_76

REŠITEV

249168537
561237984
738549162
825916473
914873625
376425891
483791256
157682349
692354718

sudoku_LAZJI_17_76
NALOGA

2 5 7
7 3 4 6

9 5 7 1
7 4 8 5 2
8 3

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

8 1 2

sudoku_LAZJI_17_76

REŠITEV

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

LAŽJI 
SUDOKU

sudoku_TEŽJI_17_76
NALOGA

2 1 8
5 1 2 9 4

3 6 2
9 7

4 7 6
7 5

4 8 5
1 7 2 3 9

3 4

sudoku_TEŽJI_17_76

REŠITEV

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

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

Rešitev:

sudoku_LAZJI_17_76
NALOGA

257
7346

9571
74852
83

61498
2846
32965

812

sudoku_LAZJI_17_76

REŠITEV

264518379
178934625
935627184
749385261
821769543
356142798
592873416
413296857
687451932

TEŽJI  
SUDOKU

Rešitev:

Dejstva o zlati medalji košarkarjev 

Sedita Lojze in Marjan v vaškem bufetu, oba že rahlo oka-
jena.
»Da bo reprezentanca Slovenije postala evropski prvak 
v košarki, je bilo jasno že sredi po-po-poletja,« že rahlo 
opit zajeclja Lojze. 
Marjan: »To pa ''ziher'', ja. Po čem si pa to sklepal? Me 
prav zanima.«
»Glej trener je Kokoškov, je res?«
»Je.«
»Slovenija ima obliko kokoši, je res?«
»Je.«
»Prvenstvo pa je bilo v ko-ko-košarki, je res?«
»Je. Ampak, kakšno zvezo ima to z zlatom?«
»Kako nima? Mar še nisi slišal tiste o kokoši, ki nese zlata 
jajca?«
»Prav imaš. Natakar, daj še dva špricerja.« 

Vrnil se je domov 

Pride Janez po letu dni dela v Nemčiji domov k svoji Jožici 
in ji že na pragu takoj po objemu reče: »Posluš' Joži, zate 
imam eno veliko presenečenje!«
Joži skomigne z rameni, Janez pa gre v kopalnico pot prho. 
S seboj vzame tudi svoj novi mobitel in iz kopalnice pokli-
če na domači telefon. Jožica se oglasi: »Halo?«
Janez iz kopalnice: »Kako si kaj, ljubezen moja?«
Joži zelo potiho odgovori: »Ne kliči me več na domači 
telefon, danes se je tisti cepec od Janeza vrnil domov.«

Viden – neviden

Ko sem pijan, me vsi vidite, ko sem žejen, pa nihče.

Oven (21. 3.–21. 4.) 
Dnevi, ki prihajajo, vam prinašajo rešitve – take in drugač-
ne. S tem pa je pred vami obdobje miru in sožitja. V bližnji 
prihodnosti boste začeli spreminjati krog svojih prijateljev, 
saj boste končno spregledali. Pripravite se na presenečenje.

Bik (22. 4.–20. 5.)
Rezultat prejšnjega tedna bo izčrpanost, in četudi se boste 
še tako borili za uspešnost, vam ne more uspeti. Uspelo pa 
vam bo pri samo obvladanju in končno boste sami prišli 
do resnice. Zaupali boste šestemu čutu, ki vas vodi k cilju.

Dvojčka (21. 5.–21. 6.)
Sprva vas bodo neke besede šokirale in prizadele. A ko 
boste zadevi prišli do dna, se vam izteče tako dobro, da 
ne boste mogli verjeti. Znate zelo dobro presojati in vsako 
resnico postaviti na preizkušnjo. Tudi tokrat ne bo drugače.

Rak (22. 6.–22. 7.)
Odnosi v domačem okolju bodo kar precej napeti. Res je, 
da boste krivi tudi vi sami, saj se boste zavestno umaknili v 
svoj svet. A za vsak prepir sta potrebna najmanj dva. Denar, 
ki se ga veselite, bo, a zapravili boste več, kot si mislite. 

Lev (23. 7.–23. 8.)
Še dobro, da ste po naravi borec, saj bi marsikoga toliko 
sprememb naenkrat vrglo iz tira – in namesto da bi se dvi-
gnili, se spustijo. Vsemu boste kos in znova boste potrdili 
svoje kakovostne lastnosti. Razveselijo vas novice o denarju.

Devica (24. 8.–23. 9.)
Lotili se boste reševanja zapletenih razmer. Možnosti boste 
imeli več, odločili pa se boste za najlažjo pot in to je diplo-
macija. Naj vas vaša čustva ne zanesejo v pristranskost, 
saj bi se vam to znalo nekoč maščevati. Petek bo vaš dan. 

Tehtnica (24. 9.–23. 10.) 
Z vsemi izzivi v tem tednu se boste spoprijeli brez omahova-
nja. Cilji, ki so pred vami in si jih želite doseči, so trdni in tudi 
odskočna deska za prihodnost. Čeprav bo šlo le za posebno 
razpoloženje, boste v ljubezni uživali in bili sproščeni.

Škorpijon (24. 10.–22. 11.)
Malce krize se vam odpira v družinskem krogu, a ker se boste 
znali soočiti z nastalo situacijo, ne bo prišlo do večjih razpr-
tij. Finančno vam bodo stvari potekale veliko bolje, kot si to 
lahko sploh predstavljate. Presenečenje vas čaka v ljubezni.

Strelec (23. 11.–21. 12.)
Nelagodje, ki vas obkroža zadnje dni, je posledica slabih 
izkušenj z ljudmi, na katere ste kakorkoli računali. Umirite 
se in se prilagodite trenutnemu stanju. Uživajte v vsakem 
dnevu posebej in se posvetite družini. Posel vam zato ne 
bo ušel iz rok.

Kozorog (22. 12.–20. 1.)
Razni uspehi se bodo nadaljevali in še bolj boste zadovolj-
ni. V ljubezni pa se vam obeta nezaupljivost in na vsakem 
koraku boste preverjali ljubljeno osebo. Bodite pazljivi, saj 
se vse to sumničenje lahko obrne proti vam. 

Vodnar (21. 1.–19. 2.) 
Srečali boste nekoga, ki vam je preteklosti zelo veliko pome-
nil. Premostile se bodo stare blokade in končno boste prip-
ravljeni na pogovor, ki bi moral biti že zdavnaj. Nad občutki 
boste presenečeni bolj, kot si boste hoteli priznati. 

Ribi (20. 2.–20. 3.)
V naslednjem tednu bodite pazljivi pri denarju. Kar se same-
ga denarja tiče, ste navadno nezmotljivi, a vseeno preverite, 
ali bo vse na svojem mestu. Na čustvenem področju se vam 
odpirajo nove poti. Kar pogumno in samo naprej.
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                        + poštnina

15EUR

Zelišča so zelo 
zdrava in s 
svojim okusom 
dopolnjujejo jedi. 
Mirjam Grilc, ki 
je v Sloveniji že 
prepoznavna dobra 
poznavalka zelišč, 
nam je v knjigi 
tokrat zaupala 
zanimive recepte 
za sladice z njimi. 
Dokazala je, da so 
zeliščne sladice 
nekaj posebnega, 
slastnega in jih 
moramo preizkusiti. 

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

www.gorenjskiglas.si

88 strani, 190 x 190 mm, trda vezava

K temu nas vabijo tudi slike v knjigi, saj so barvite in razigrane,  
kot se za zelišča spodobi – delo njene hčere Eve Legiša, študentke 
fakultete za dizajn. 

6  99
EUR

Lešnikove sveče, 
sladkorne palčke, 
božična rulada, 
brusnični mafini, 
zimski kolački, bo-
žični ocvrtki, sadni 
zavitki, novoletna 
torta ... Se vam 
že cedijo sline? 
To je samo nekaj 
naslovov okusnih 
receptov, ki jih 
najdete v knjigi. 

www.gorenjskiglas.si

96 strani, 203 x 203 mm, samostoječi format knjige

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

Knjiga vsebuje obilo ilustriranih receptov z enostavnimi navodili 
za slastne in nepozabne slaščice. Recepti so napisani tako,  
da lahko otrok sledi opisanim korakom priprave in sam ali ob 
pomoči staršev ustvari pravo slaščičarsko mojstrovino.
Priprava prazničnih slaščic še nikoli ni bila tako zabavna! 

8  50
EUR

S pomočjo te knjige 
boste lahko izkusili 
veselje in zado-
voljstvo, ko boste 
s pripravo torte 
presenetili sami 
sebe in osupnili 
vaše goste. 
Vsako torto prika-
zuje fotografija, 
na kateri so vidne 
vse podrobnosti, 
zraven pa so 
jasna, postopna 
navodila, ki vam 
bodo razložila, 
kako torto 
oblikovati in jo 
okrasiti. 

www.gorenjskiglas.si

138 strani, 278 x 212 mm, mehka vezava

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

Nagrade: 
3-krat DARILNI BON ZA LETNO ČLANARINO  
V MESTNI KNJIŽNICI KRANJ 

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih polj in 
vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do srede, 4. oktobra 2017, 
na Go renj ski glas, Ble i  we i so va ce sta 4, 4000 Kranj. Rešitve lah ko 
od da te tudi v na bi ral nik Go renj ske ga gla sa pred po slov no stav
bo na Ble i we i so vi ce sti 4.
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Zvezdnik serije Kriva pota Aaron 
Paul (38) in njegova soproga 
Lauren (30) pričakujeta prvega 
otroka. »Poglejte, kaj sem sto-
ril. Z besedami se ne da opisati 
veselja ob novici, da se nama bo 

pridružil ta malček,« je pod fotografijo noseče soproge 
zapisal igralec in novico delil z oboževalci na Instagramu. 
Par se je spoznal na festivalu Coachella v Kaliforniji. Leta 
2012 sta se v Parizu zaročila, leto kasneje pa poročila. To 
bo za oba prvi otrok.

Aaron Paul bo srečni očka

FBI preiskuje izsiljevanje zoper komika 
Kevina Harta (38), ki vključuje provokati-
ven videoposnetek in ima že osumljenca 
kaznivega dejanja. Igralec je javno priz-
nal nezvestobo in se svoji noseči soprogi 
in otrokoma iz prejšnjega zakona opra-

vičil. »Nisem popoln, toda moral bi postati boljši in tudi 
bom. Pošiljam opravičila ženi in otrokoma. Ljubim vas,« 
je objavil na Instagramu.

Za nezvestobo se je javno opravičil

Igralka Halle Berry (51) je na Instagramu 
objavila fotografijo, na kateri objema 
glasbenega producenta Alexa Da Kido 
(35). »Moje ravnotežje,« je naslovila foto-
grafijo, ki je v medijih sprožila namigova-
nja, da je igralka po treh propadlih zako-

nih znova našla ljubezen. Fotografijo z enakim pripisom je 
delil tudi producent. Par je bil opažen na romantični večer-
ji v Londonu, zvezdnika pa se videvata že dva meseca.

Je Halle Berry spet zaljubljena?

Igralec Ryan Phillippe (43) se bo moral na 
sodišču zagovarjati zaradi nasilja v druži-
ni. Njegovo nekdanje dekle Elsia Hewitt 
namreč trdi, da jo je Phillipe udaril in 
potisnil po stopnicah. Kaznivo dejanje 
je prijavila policiji in obiskala zdravnika. 

Od igralca zahteva milijon dolarjev odškodnine. Ryan je 
izjavil, da so njene obtožbe žalostne in jih ostro zanikal.

Ryan zanikal obtožbe nekdanjega dekleta

VRTIMO GLOBUS

A. Š., S. Š.

N
a male zaslo-
ne, natančne-
je na TV3, je 
v soboto priš-
la prva sloven-

ska frizerska resničnostna 
oddaja Zlati rez, v kateri fri-
zerji in frizerke izpopolnju-
jejo svoje znanje v želji, da 
bi postali vrhunski frizerski 
mojstri. Dvanajst tekmoval-
cev čakajo številni drzni fri-
zerski izzivi, po enajstih ted-
nih pa se bo pokazalo, kdo 
ima največ talent za ureja-
nje pričesk. Zmagovalec 
bo za eno leto prejel v upo-
rabo frizerski salon, frizer-
ske izdelke v vrednosti 500 

evrov mesečno, petdnevni 
intenzivni tečaj barvanja in 
striženja ter snemanje last-
ne kolekcije.

Najstarejša tekmovalka 
šova, ki je na sporedu vsako 
soboto, je Danica Štajer iz 
Virmaš pri Škofji Loki. Ima 
več kot trideset let frizerskih 
izkušenj, v šov pa se je pri-
javila, da dokaže, da so lah-
ko tudi starejši frizerji tako 
spretni kot njihovi mlajši 
tekmeci. V prvi oddaji se ni 
najbolj izkazala, saj je ime-
la zelo veliko tremo. Tudi 
žiranti so dejali, da so od nje 
pričakovali več, saj je bila 
na avdiciji odlična in so se 
takoj odločili, da jo vključijo 
v šov. V njem sodeluje še ena 
gorenjska frizerka, Suzana 

Jankovič iz Kamnika. Prija-
vila se je zaradi novih izku-
šenj. Je mamica dveh otrok. 
Pred dobrim mesecem se 
je razveselila novorojenčka, 
medtem ko je bila v času sne-
manja še noseča. Šov vodi 
Kranjčanka Nataša Naneva, 
sicer priznana inštruktorica 
Zumbe ter model in mane-
kenka. Izkazala se je tudi v 
svoji prvi vlogi televizijske 
voditeljice.

V kinematografih Cine-
plexx je pred kratkim spet 
potekal Ladies night. V Kra-
nju so se ženskega žura s fil-
mom Spet doma udeležile 
manekenka Iryna Osypen-
ko Nemec, pevka Raiven, 
Mami blogerke ... Za obi-
skovalke so pripravili tudi 

prikupne prigrizke in peni-
no. V sklopu paketa Ladi-
es night bodo do konca leta 
predvajali še tri filme: Mame 
na večerji (4. oktober), Pore-
dne mame 2: Božič in Pra-
va nota 3. 

V Šolskem centru Kranj 
je pred dnevi v organiza-
ciji časnika Dnevnik pote-
kal regijski izbor najbolj-
ših hitrorastočih podjetij 
za gazelo 2017, pred kate-
rim je v avli šolskega centra 
kranjski župan Boštjan Tri-
lar pripravil tudi sprejem za 
nominirance in druge pri-
sotne gorenjske podjetni-
ke. Na njem so se seveda 
pogovori največ vrteli oko-
li posla in – le česa drugega 
– košarke. 

MED FRIZERJI TUDI GORENJKI
Med dvanajstimi frizerkami in frizerji, ki tekmujejo v novi televizijski resničnostni oddaji Zlati rez, sta 
tudi Škofjeločanka Danica Štajer in Kamničanka Suzana Jankovič. Bili smo tudi na družabnem druženju 
pred podelitvijo naziva gorenjske gazele.

Najstarejša in najbolj izkušena tekmovalka frizerskega šova 
je Danica Štajer iz Virmaš pri Škofji Loki. / Foto: arhiv TV3

Kranjčanka Nataša Naneva, priljubljena vaditeljica Zumbe 
in manekenka, se znajde tudi v vlogi televizijske voditeljice.  

V šovu sodeluje tudi Kamničanka Suzana Jankovič. Manekenka Iryna Osypenko Nemec  s prijateljicama 

Pred razglasitvijo gorenjske gazele sta pokramljali tudi 
prokuristka jeseniškega Damatecha Mateja Mikec (desno) 
in direktorica kranjske MIT Informatike Marjeta Povalej. 

Za pogostitev na županovem sprejemu pred Gazelo 2017 
je poskrbela ekipa cateringa (z leve): Jaša Blažič, Matej 
Bregant, Robi Pavlin in Tomaž Cerar. / Foto: Gorazd Kavčič

Ariela Mandelc iz Bistrice pri Tržiču je študentka Višje 
strokovne šole za gostinstvo in turizem Bled. Lani je 
sklenila kariero hip hop plesalke in se posvetila fitnesu. 
Uspeti si želi tudi v modnem svetu. Uvrstila se je med 
finalistke oktobrskega izbora Miss Universe Slovenija.  
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Suzana P. Kovačič

Podljubelj – Društvo za boljši 
svet Vilinski ključ, ki ga vodi 
domačinka Alenka Kos, je 
bilo v preteklosti že poznano 
po svoji dobrodelnosti, še po-
sebej do ranljivejših posame-

znikov, skupin. Alenka Kos 
svoja občutenja prelije tudi 
na papir, tako je leta 2012 iz-
dala prvo vilinsko pravljico 
V Deželi vilinskega ključa. 
Kot sama pravi: »V življenju 
nikoli ni prepozno za ure-
sničevanje idej, ki izhajajo 

iz nas in so del našega pos-
lanstva. Vizija Vilinskega 
ključa Ljubezni za Boljši svet 
zori v meni že skoraj štiri de-
setletja.« Naslednji njen od-
mevnejši projekt je bila knji-
ga Drugačnost združuje, ki 
je doživela že drugi pona-

tis in jo še vedno predstavlja 
po osnovnih šolah, v njej pa 
je eden od sedmih predsta-
vljenih junakov tudi plava-
lec Darko Đurić. Sedem ju-
nakov simbolizira tudi na-
stajajočo knjigo Občuti svo-
bodo vode, pravzaprav gre 

za širši projekt, ki je sofi-
nanciran z evropskimi sred-
stvi Erasmus+, glavni pokro-
vitelj pa je Občina Brežice. 
Knjiga naj bi izšla do konca 
leta, o tem, kako projekt po-
teka, pa je Alenka nekaj po-
vedala na nedavni predstavi-

tvi v deželi vilinskega ključa 
v Podljubelju. »Nekateri ju-
naki v nastajajoči knjigi so 
športniki, nekateri so zma-
govalci sami po sebi, vsi pa 
so mladi ljudje, ki sporočajo 
v svet, da drugačnost bogati. 
Zgodba je tokrat postavljena 

v vodo, ki omogoča svobodo 
gibanja,« je pojasnila. Ne-
kaj teh junakov smo spozna-
li že v prejšnji knjigi in svojo 
zgodbo nadaljujejo v nasta-
jajoči, nekateri so se pridru-
žili na novo. V knjigi Obču-
ti svobodo vode »nastopajo« 
Nino Batagelj, Leja Glojna-
rič, Amadeja Vlahov, Niko-
laj Kevo, Jaka Kastelic, Petra 
Beja in Petra Denzič, neka-
teri med njimi so se udeleži-
li predstavitve. Prišel je tudi 
dvanajstletni Nejc. »Moje 
ime je Nejc in sem knjižni ju-
nak knjige Drugačnost. So-
šolci so bili nad knjigo zelo 
navdušeni. Ta dan sem se po-
čutil kot pravi junak in mi je 
bilo res toplo pri srcu. Vam 
pa povem le eno: sprejmite 
drugačnost in drugačni, bolj-
ši boste postali tudi vi. Spre-
jemanje drugačnosti nič ne 
stane, niti ne grize, ampak 
krepi tudi vašo osebnost.«

Alenka Kos pooseblja 
vrednote ljubezni, sočut-
ja, sreče, harmonije, lepote, 
obilja in odpuščanja, ki so 
vsepovsod prisotne v njenih 
knjigah. Tudi sama je mora-
la dozoreti, da je vse te dra-
gocene vrednote ponotranji-
la, jih začela živeti, nazadnje 
je mavrico vrednot pobarva-
la še s hvaležnostjo. 

V mavrico vrednot objete knjige
Podljubeljčanka Alenka Kos je povabila na predstavitev projekta Občuti svobodo vode, pri katerem 
sodeluje z istoimensko knjigo, ki naj bi izšla do konca leta. Glavno vlogo v knjigi ima sedem junakov.

Alenka Kos z vilinčicami in nekaterimi junaki iz njenih knjižnih del na predstavitvi svoje 
novonastajajoče knjige Občuti svobodo vode. 

Jože Košnjek

Kranj – V sredo je bila stara 
90 let Cvetka Koželj iz Kra-
nja, rojena leta 1927 pri Až-
manovih v Strahinju. Star-
ša Pavla in Janez sta imela 
štiri otroke: najprej Pavlo, 
Cvetko in Adolfa, proti kon-
cu druge svetovne vojne pa 
se je v partizanih v okolici 
Cerknega rodila še najmlaj-
ša Marjeta. Cvetka je odraš-
čala v zavedni družini, ki se 
je med vojno odločila za par-
tizanstvo. Mama, oče in sin 
Adolf so bili med primorski-
mi partizani, Pavla s par-
tizanskim imenom Jasna 
je bila aktivistka na kranj-
skem območju in je bila ubi-
ta tri dni pred koncem voj-
ne, Cvetka s partizanskim 

imenom Olga pa je delovala 
v partizanski saniteti v Kok-
ri, pod Storžičem in pod Be-
gunjščico. Po vojni se je po-
ročila z Antonom Koželjem. 
V zakonu so se rodili štirje 
otroci: dvojčici Majda in Ire-
na, hčerka Sonja in sin Iztok. 
Cvetka danes najbolj uživa v 
družbi svojih otrok in šestih 
vnukov in seveda številnih 
prijateljev in znancev. Svoj 
mir pa najde v lepo ureje-
nem stanovanju na Kidriče-
vi cesti v Kranju. Kljub letom 
se redno, ne glede na vreme, 
udeležuje proslav v spomin 
na čas narodnoosvobodil-
nega boja. Ta je zanjo bil in 
je še vedno največja vredno-
ta in najbolj častno dejanje v 
njenem življenju in v zgodo-
vini slovenskega naroda.

Devetdeset let  
Cvetke Koželj

Cvetka Koželj, med vojno partizanka Olga, v svojem 
stanovanju v Kranju / Foto: Jože Košnjek

Janez Kuhar

Cerklje – Gasilska zveza 
Cerklje je uspešno organi-
zirala jubilejno, deseto ga-
silsko tekmovanje, ki se ga 
je udeležilo 27 ekip z 248 
tekmovalci iz osmih gasil-
skih društev. Največ uspeha 
je imela ekipa PGD Zgornji 
Brnik, Brničani pa so preje-
li tudi dragocen pokal za naj-
več, kar deset sodelujočih 
ekip na tekmovanju. 

Med pionirkami so najbo-
lje opravile vse vaje mlade 

gasilke z Zgornjega Brni-
ka, med pionirji gasilci eki-
pe Cerkelj, med mladinka-
mi in mladinci, med starej-
šimi gasilkami in starejši-
mi gasilci ter med člani in 
članicami A so zmagali ga-
silci Zgornjega Brnika. V 
kategoriji članice B so bile 
najboljše gasilke iz Spo-
dnjega Brnika - Vopovelj, 
ki so prvič sodelovale na ta-
kšnem tekmovanju, med 
člani B pa gasilci Cerkelj. 
Starejši so med nalogami 
morali čim hitreje opraviti 

vajo z motorno brizgalno, 
uspešno preteči v štafeti 
400 metrov in še vajo raz-
vrščanja. Pokale najboljšim 
ekipam v posameznih kate-
gorijah sta podelila predse-
dnik in poveljnik Gasilske 
zveze Cerklje Jožef Žlebir 
in Blaž Kaplenik. Najboljše 
tri ekipe v posameznih kate-
gorijah so se uvrstile na re-
gijsko tekmovanje, ki bo za 
pionirje in mladince 7. ok-
tobra v Šenčurju, za članice 
člane ter veterane pa 14. ok-
tobra v Naklem.

Brničani z največ zmagami 

Največ prvih mest je pripadlo gasilcem Zgornjega Brnika

Škofja Loka – Danes dopoldne 
v sklopu Evropskega tedna 
mobilnosti 2017 v Škofji Loki 
namenu predajajo preurejeno 
pot, ki s parkirišča Nunski vrt 
vodi na Loški grad. Ob odpr-
tju bo kustos Loškega muzeja 
povedal nekaj o namenu te ne-
koliko skri(vnos)t(n)e mestne 
poti. Po kratkem postanku na 
Loškem gradu se bodo spus-
tili na novi Trg pod gradom, 
kjer bo slovesna predaja elek-
tričnega avtomobila občinski 
redarski službi. V mestu bo 
danes še več dogodkov, po-
vezanih s tednom mobilno-
sti. Že včeraj so ga povezali s 
prireditvijo Veter v laseh. 

Odpirajo pešpot

Tržič – Ljudska univerza Tržič 
vabi na četrti Podjetniški zaj-
trk v torek, 26. septembra, od 
8. do 9. ure v Mestno kavar-
no Brodar v Tržiču. Gost bo 
Boštjan Špetič, soustanovitelj 
podjetja Zemanta, znanega 
tudi po svojem produktu – 
pametnem pomočniku za 
blogerje. Zemanto so letos 
prodali ameriško-izraelskemu 
podjetju Outbrain za več kot 
dvajset milijonov evrov. Tema 
podjetniškega zajtrka bo Od 
startupa do prodaje. Udelež-
ba je brezplačna, prosijo pa za 
predhodne prijave.

Podjetniški zajtrk 

Kranj – V stari avli Gimnazije Kranj so v ponedeljek odprli 
razstavo ob 120-letnici gimnazijske stavbe, za katero so se 
Kranjčani in Gorenjci borili dolga desetletja. V čas davnega 18. 
septembra 1897 je ob odprtju razstave obiskovalce popeljalo 
22 dijakov, oblečenih v oblačila iz tistega časa. Toliko se jih je 
namreč v letu odprtja nove stavbe vpisalo v prvi letnik takratne 
višje gimnazije. »Tako smo želeli vsaj delno prikazati čas in 
vzdušje, ko so Kranjčani morali vložiti ogromno truda, denarja 
in poguma, da so zgradili to veličastno stavbo,« je pojasnil 
ravnatelj Franc Rozman. Šolo so v prvih letih obiskovali samo 
fantje, prva dijakinja, Justina Štirn, se je na Gimnazijo Kranj 
vpisala šele leta 1916, so spomnili dijaki. Temeljni kamen za 
novo gimnazijsko poslopje so položili 27. aprila 1896, 18. sep-
tembra 1897, torej komaj leto in pol od začetka gradnje, pa so 
jo slovesno odprli. Gimnazija Kranj, ki jo je zasnoval arhitekt 
Viljem Treo, je zgrajena v neohistoričnem slogu, njeno pro-
čelje krasi vrsta arhitekturnih detajlov. Na slovesno odprtje 
pred 120 leti spominja tudi vsebina bakrene šatulje, ki so jo 
v začetku leta našli vzidano v gimnazijskih zidovih. V sklopu 
razstave so vsebino postavili na ogled, konec leta pa naj bi jo 
skupaj z novo skrinjico s pomembnimi dokumenti sedanjega 
časa znova zazidali.

Podoživeli odprtje veličastne stavbe gimnazije
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HALO-HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 201 42 00

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

ROZMAN BUS, T: 04/531 52 49, 041/855 630 
TRST: 27. 10.; KOPALNI BERNARDIN: 2. 10.; BANOVCI: 1.–5. 10.; 
RAZISKOVANJE TERM KRKE IN OTOČCA: 12.-15.10.; BERNAR-
DIN: 12.–15. 11.; STRUNJAN: 3.–6. 12.;  MANDARINE: 6.–8. 10., 
13.–15. 10.; MEDŽUGORJE z MANDARINAMI: 23.–25.10.; BANJA 
VRUĆICA: 11.-18. 12.. www.rozmanbus.si.

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

PRIREDITVE

Voda – od mita do arhitekture
Radovljica – Muzeji radovljiške občine vabijo na prireditev ob 
Dnevih evropske kulturne dediščine, ki bo na Linhartovem 
trgu potekala cel dan v petek, 29. septembra. Ker je letošnja 
tema Voda – od mita do arhitekture, boste na različne nači-
ne lahko spoznavali vodo, njen pomen in naš odnos do nje. 
Obiskovalci se bodo lahko preizkusili v različnih poskusih, 
poslušali pravljice, gradili mostove, spuščali mlinčke, foto-
grafirali, si ogledali likovno razstavo, oblikovali posodice …

Srečanje ljubiteljev čebel
Preddvor – Čebelarji Čebelarskega društva Fran Lakmayer 
vabijo ljubitelje čebel na 12. srečanje pri čebelarski lipi v 
Preddvoru v nedeljo, 24. septembra, ob 13. uri. Po kultur-
nem programu bo sledilo družabno srečanje in pokušina 
izdelkov iz medu. V primeru slabega vremena bo srečanje 
v avli osnovne šole.

Srečanje ob svetovnem dnevu srca
Kranj – Gorenjska podružnica za zdravje srca in ožilja vabi na 
tradicionalno srečanje ob svetovnem dnevu srca, ki bo v sobo-
to, 30. septembra, v hotelu Špik v Gozdu - Martuljku. Avtobus 
bo odpeljal ob 9. uri izpred Sloge na Primskovem v Kranju. 

Festival za tretje življenjsko obdobje
Šenčur – Društvo upokojencev Šenčur vabi svoje članice in čla-
ne v torek, 26. septembra, na festival za tretje življenjsko ob-

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

Petek, 22. septembra, in sobota, 23. septembra
19.30 Matjaž Zupančič: PESMI ŽIVIH MRTVECEV (v dvorani PGK) 

GLEDALIŠKI SPORED

KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sobota, 23. 9.
17.00, 20.20 KINGSMAN: ZLATI KROG
13.35, 19.30 SPET DOMA
13.40, 19.00 VIKTORIJA IN ABDUL
21.00 SLEDI V SNEGU
15.30, 17.10, 18.45 KOŠARKAR NAJ BO
21.15 TISTO
15.40 TRD OREH 2, sinhro.
17.20 PARIZ LAHKO POČAKA
15.20 JAZ, BARABA 3, sinhro.

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sobota, 23. 9.
14.20, 17.10, 18.30, 20.00, 22.40 KIN-
GSMAN: ZLATI KROG
13.30, 15.15, 17.00 KOŠARKAR NAJ BO
15.50, 20.20 VIKTORIJA IN ABDUL

18.50, 22.35 SLEDI V SNEGU
21.10 LOGANOVI SREČNEŽI
18.20, 20.50 SPET DOMA
18.10, 21.00 TISTO
14.30, 16.30 TRD OREH 2, sinhro.
13.50, 16.20 JAZ, BARABA 3, sinhro.
14.20 JAZ, BARABA 3, 3D, sinhro.

KINO SORA, ŠKOFJA LOKA

Petek, 22. 9, in nedelja, 24. 9.
18.00 KOŠARKAR NAJ BO
20.00 LEDENA BABICA

Sobota, 23. 9.
18.00 LEDENA BABICA
20.00 DRUGA STRAN UPANJA

Organizatorji filmskih predstav si pridržu-
jejo pravico do spremembe programa.

KINOSPOREDUrša Peternel

Mojstrana – Najboljši hrva-
ški smučar Ivica Kostelić in 
ekstremni športnik ter bi-
atlonski trener iz Mošenj 
Miha Podgornik sta prva 
smučarja, ki sta letos peš in 
na smučeh prečkala Gren-
landijo. V dobrih osemnaj-
stih dneh sta opravila 582 
kilometrov dolgo pot od za-
hoda do vzhoda, v povpre-
čju 36 kilometrov na dan, 
v najdaljšem dnevu kar 80 
kilometrov, se z najniž-
je točke 0 nadmorske viši-
ne dvignila do najvišje toč-
ke okrog 2500 metrov nad 
morjem, in to ob tempera-
turah pod minus 30 stopinj 
Celzija in ob nenehnem ve-
tru, ki je pihal s hitrostjo 
do 120 kilometrov na uro. 
Prav slabe vremenske raz-
mere in veter, imenovan 
pitoraq, so odpravo naredi-
li izjemno zahtevno, Koste-
lić je najtežje grenlandske 
dni v svojem dnevniku opi-
sal kar kot »kalvarijo«. A cilj 

sta, četudi s skrajnimi moč-
mi in kljub ozeblinam, do-
segla. O tem, kaj vse sta do-
življala na poti, sta govorila 
v torek na potopisnem pre-
davanju v Slovenskem pla-
ninskem muzeju, kjer sta 

zaradi velikanskega zani-
manja obiskovalcev in pre-
napolnjene velike dvorane 
morala pripraviti kar dve 
predavanji. Navdušenim 
obiskovalcem sta ob Miho-
vih fotografijah predstavila 

priprave na podvig, ki so 
trajale kar leto dni, ter samo 
odpravo, ki je bila zaradi 
brutalnih vremenskih raz-
mer bistveno zahtevnej-
ša, kot sta pričakovala. Med 
drugim sta povedala, da so 
na tako ekstremni odpra-
vi najbolj pomembne psi-
hična pripravljenost, fizič-
na pripravljenost in opre-
ma. Če manjka ena, v po-
larnih razmerah ne gre, sta 
poudarila. Zelo pomembna 
je tudi medsebojna spod-
buda in drug drugemu sta 
bila v veliko pomoč, ko so ju 
na trenutke skušali prema-
gati utrujenost, enoličnost, 
neprespanost, mraz in ve-
ter. »Glava, glava, samo gla-
va!« je o tem, kaj je na takšni 
odpravi najpomembnej-
še, dejal Miha. Ivica pa je v 
šali dodal: »Če želite testira-
ti svojo voljo, pojdite v apri-
lu na Grenlandijo!« Hrvaški 
smučarski as je obiskovalce 
navdušil tudi s tem, da je ce-
lotno potopisno predavanje 
opravil v slovenščini.

Ivica in Miha o Grenlandiji
Hrvaški smučarski as Ivica Kostelić in ekstremni športnik ter biatlonski trener Miha Podgornik sta s 
potopisnim predavanjem o prečenju Grenlandije povsem napolnila Slovenski planinski muzej.

Ivica Kostelić in Miha Podgornik na potopisnem predavanju 
v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani

Kamnik – Člani Društva sv. Jakoba Kamnik vabijo na večer, 
posvečen Valeriji Heybalovi, svetovno znani operni pevki 
polpretekle dobe. Življenjsko pot in uspehe umetnice, rojene 
v Kamniku, bo z besedo in posnetki predstavil Marko Košir, 
soavtor knjige z naslovom Valerija Heybal, pozabljena sloven-
ska primadona. Prireditev bo nocoj, 22. septembra, ob 20. uri 
v dvorani Frančiškanskega samostana v Kamniku.

Večer, posvečen Valeriji Heybal

Cveto Zaplotnik

Strahinj – Zveza lovskih dru-
žin Gorenjske je v soboto v bi-
otehniškem centru v Strahi-
nju proslavila 70-letnico de-
lovanja, hkrati pa tudi 110-le-
tnico delovanja Lovske zveze 
Slovenije. Slovesnosti so se 
poleg predstavnikov gorenj-
skih lovskih družin, ki so 
povezane v zvezo, udeleži-
li številni gostje, med njimi 
sta bila tudi minister za zu-
nanje zadeve Karl Erjavec in 
predsednik slovenske lovske 
zveze Lado Bradač. Minister 
Karl Erjavec je med drugim 
dejal, da v Sloveniji ni potre-
be po korenitem spreminja-
nju lovske zakonodaje, saj 

je lovstvo dobro organizira-
no in mu je za razliko od ne-
katerih drugih držav uspe-
lo ohraniti volka, medveda 

in risa. Predsednik lovske 
zveze Lado Bradač je pouda-
ril, da je za populacijo lovne 
divjadi najbolj nevaren eko-
nomski lov in da je z lovsko-
-upravljavskimi načrti pred-
viden prevelik odvzem jele-
njadi iz lovišč. Zbrane je na-
govoril tudi Peter Belhar, 
predsednik Zveze lovskih 
družin Gorenjske, ki je de-
jal, da je lovstvo prav s kultu-
ro in varstvom narave pres-
topilo okvirje ozkega poj-
movanja in da slovensko lo-
vstvo potrebuje nove pro-
grame z jasno vizijo za na-
daljnje delo. Na slovesno-
sti so podelili tudi prizna-
nja lovskim družinam – čla-
nicam zveze, Lovski zvezi 

Sloveniji, organizacijam, 
s katerimi sodelujejo, ter 
nekdanjim predsednikom 
in strokovnim tajnikom go-
renjske zveze, slovesnost pa 
so popestrili tudi s kultur-
nim programom.

Zveza lovskih družin Go-
renjske združuje trideset lo-
vskih družin, ki imajo skup-
no okrog 1600 članov. Član-
stvo je povprečno staro 57 
let, to pa je tudi eden od ra-
zlogov, da lovske družine 
vse težje izpolnjujejo načrte 
odstrela divjadi, še zlasti tis-
te, ki imajo v svojih loviščih 
jelenjad in divje prašiče. V 
zvezi so prepričani, da je od-
strel jelenjadi načrtovan pre-
visoko. 

Gorenjski lovci proslavili jubileja
Proslavili so 70-letnico Zveze lovskih družin Gorenjske in 110-letnico Lovske zveze Slovenije.

Peter Belhar / Foto: Tina Dokl

Predstavniki lovskih družin skupaj z ministrom Karlom Erjavcem in predsednikom lovske zveze Ladom Bradačem
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TERENSKA KRVODAJALSKA AKCIJA – SEPTEMBER 2017
Območno združenje Rdečega križa Kranj vas vabi, da se 
pridružite družini krvodajalcev in se udeležite terenske  

krvodajalske akcije, ki bo v 

TOREK, 26. SEPTEMBRA 2017, 
V OSNOVNI ŠOLI DAVORINA JENKA CERKLJE – ŠPORTNA 

DVORANA, KRVAVŠKA CESTA 2, CERKLJE.
Odvzemi krvi bodo v času od 7.00 do 13.00.

 RKS Območno združenje Kranj
 Bleiweisova 16, 4000 Kranj
 Tel.: 04 20 18 672 B
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Sponzor nagradne križanke, ki je bila objavljena 8. 9. 2017 v  
Gorenjskem glasu,  je bilo podjetje AVTOHIŠA VRTAČ, d. o. 
o., iz Stražišča pri Kranju. Nagrajenci: 1. nagrada: enodnevna 
uporaba avtomobila VW GOLF – Marija Lenar, Srednja vas, 2.  
nagrada: enodnevna uporaba avtomobila VW POLO – Jožef  
Lampe, Cerklje, 3. nagrada: poklanja Gorenjski glas – David 
Zima, Žirovnica. Nagrajencem čestitamo!

Nagrajenci nagradne križanke OPTIKE MONOKEL iz Kranja, 
objavljene v Gorenjskem glasu 5. septembra 2017: 1. nagrada 
– bon v vrednosti 20 EUR: Slava Pelko, Žabnica; 2.nagrada – 
bon v vrednosti 15 EUR: Mihael Kersnik, Mojstrana; 3.nagrada 
– bon v vrednosti 15 EUR:  Monika Zupančič, Kranj. Bon lahko 
koristite ob nakupu v MONOKEL OPTIKI. 
Nagrajencem  iskreno čestitamo!

Sponzor nagradne križanke, ki je bila objavljena 8. 9. 2017 v  
Gorenjskem glasu, je bila LJUDSKA UNIVERZA KRANJ in  
trem nagrajencem poklanja praktične nagrade. 1 nagrado,  
večnamensko torbo, prejme Slava Obradović, Kranj, 2 nagra-
do, dežnik, pod katerim vedno sije sonce, prejme Mojca Primo-
žič, Bohinjska Bela, 3. nagrado, brisačo za mehke dotike, prej-
me Doroteja Poljanec, Mojstrana. Izžrebani dobitniki nagra-
de prevzamejo v tajništvu Ljudske univerze Kranj, Cesta Stane-
ta Žagarja 1, Kranj, v času uradnih ur. Čestitamo!

Po dveh 

razprodanih 

delih planinskega 

vodnika 

Pozdravljene, gore 

je Jelena Justin 

najlepše vzpone 

zbrala v tretji 

knjigi. Vzpone je 

razporedila od 

nezahtevnih do 

zelo zahtevnih, da 

si bo vsak lahko 

sam zase izbral 

najprimernejšo pot.

                      + p oštnina

15 
EUR

Redna cena vodnika je 20 EUR. Če ga kupite 
ali naročite na Gorenjskem glasu, je cena le

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

www.gorenjskiglas.si

dobje v Ljubljano, kjer bodo različna predavanja, okrogle mize, 
delavnice, predstave, koncerti in ogledi. Prevoz bo organiziran 
glede na število prijav. Informacije in prijave zbira Franci Erzin 
do ponedeljka, 25. septembra, zjutraj po tel. 041 875 812.

Jesenske besedarije Brez zamere
Tržič – Društvo upokojencev Tržič in Knjižnica dr. Toneta 
Pretnarja Tržič vabita na Jesenske besedarije Brez zamere v 
torek, 26. septembra, ob 19. uri v večnamenski prostor knji-
žnice na Balosu 4. Literarni večer bo preplet desetih Beseda-
rij in predstavitev pesniške zbirke SMS poezije Toneta Janše. 
Narodne in ponarodele pesmi bosta prepevala Zdravka in 
Brane Klančnik. Snovalka večera je Tanja Ahačič.

Odprtje obnovljene muzejske kovačnice
Cerklje – Kulturno društvo Ignacija Borštnika in družina 
Novak vabita na odprtje obnovljene muzejske kovačnice 
v prizidku Borštnikove hiše. Dogodek s kratkim kulturnim 
programom in prikazom ročnega kovanja bo danes, v petek, 
22. septembra, ob 16. uri, posvečen bo Dnevom evropske 
kulturne dediščine 2017 in prazniku občine Cerklje.

Bralna urica
Preddvor – V prostorih TIC Preddvor bo bralna urica jutri, 
v soboto, 23. septembra, ob 10. uri. Tokrat bo na sporedu 
zgodbica z naslovom Ali prijatelji tako ravnajo?

Medgeneracijske prireditve
Kranj, Preddvor, Cerklje, Šenčur – V Medgeneracijskem cen-
tru Kranj bo v ponedeljek, 25. septembra, ob 17.30 delavnica 
Starševstvo – ni panike! Tema tokratne delavnice bo razvajen 
otrok. V torek, 26. septembra, bo ob 17. uri delavnica Razu-
mem, znam slovensko za vse otroke od 11. do 15. leta, ki jim 
slovenščina ni materni jezik. V torek, 26. septembra, bo ob 
evropskem dnevu jezikov prireditev Happy hours, s katero že-
lijo spodbuditi ljudi vseh starosti k učenju jezikov. Španščina 
bo ob 16., nemščina ob 17., italijanščina ob 18., ruščina pa 
ob 19. uri. Happy hours z angleščino bo v Kavarni Strmol v 
Cerkljah prav tako v torek, 26. septembra, ob 10. in 17. uri, na 
Občini Cerklje pa bo isti dan ob 18. uri predavanje z naslovom 
Začetek šolskega leta – izziv ali skrb. V Šenčurju bo v pone-
deljek, 25. septembra, ob 9. uri v Domu krajanov Umovadba 
za starejše. Obvezna je prijava za vse prireditve na tel. št.: 041 
724 134 ali na e-naslov mck-prijava@luniverza.si.

IZLETI

Na Zajavor
Kranj – Planinsko društvo Iskra Kranj vabi na Zajavor/Mon-
te Zaiavor (1815 m) v grebenu Muzcev. Odhod s posebnim 
20-sedežnim avtobusom izpred Creine v Kranju bo ob 7. uri. 
Celotna tura traja pet ur in pol do šest ur. Hoja tehnično ni 
zahtevna, potrebno pa je dovolj kondicije, da pot brez težav 
zmorete. Višinske razlike je 960 metrov. Prijave in informa-
cije: Breda Pirc: 051 39 70 40, bredapirc@gmail.com; Kle-
men Ručigaj, tel. 051 693 294, klemen.rucigaj@gmail.com; 
v društveni pisarni ob sredah med 17. in 18. uro.

Na Škrbinjek
Gozd - Martuljek – Planinsko društvo Gozd Martuljk vabi na 
izlet na Škrbinjek (1341 m) v nedeljo, 24. septembra. Odhod 
bo z avtomobili ob 8. uri izpred Penziona Špik v Gozdu - 
Martuljku. Čas celotne hoje je dve do tri ure. Prijave spreje-
mata še danes, v petek, 22. septembra, na tel. št.: 041 749 
051 (Anton) in 041 821 366 (Mojca).

Kolesarski izlet za aktivno spoznavanje podeželja
Kranj, Trboje – Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj 
ob Evropskem tednu mobilnosti vabi na kolesarski izlet za 
aktivno spoznavanje podeželja med Kranjem in Trbojskim 
jezerom. Zbor in začetek kolesarjenja bo v petek, 22. sep-
tembra, ob 16. uri ob trgovskem centru Tuš (Planet Tuš) 
pri naselju Planina 2. Udeležba na dogodku je brezplačna, 
dobrodošle pa so prijave do petka, 22. septembra, do 12. 
ure. Prijava in več informacij, tudi glede pravil in opreme, na 
info@ctrp-kranj.si ter 040 303 752 (Uroš).

Na Bloško jezero
Šenčur – Društvo upokojencev vabi na izlet na Bloško jeze-
ro, ki bo v petek, 6. oktobra. Prijave in informacije sprejema-
jo v prostorih društva, pri poverjenikih in na tel. št. 04 25 11 
022 ter 064 117 135.

Prestavljen pohod po Jakobovi poti  
po Tuhinjski dolini
Šenčur – Turistično društvo Šenčur je zaradi slabega vreme-
na prejšnjo soboto prestavilo pohodniški izlet po Jakobovi 
poti po Tuhinjski dolini od Špitaliča do Snovika na soboto, 
30. septembra. Skupne zmerne hoje bo pet do šest ur, mo-
žna bo krajša pot. Informacije in prijave zbira do četrtka, 28. 
septembra, Franci Erzin, tel. št.: 041 875 812.

PREDAVANJA

Voda, naravna in družbena dobrina
Radovljica – V okviru Dnevov evropske kulturne dedišči-
ne 2017 bo v petek, 29. septembra, ob 18. uri v Radovljiški 
graščini predavanje dr. Mihaela Jožeta Tomana z naslovom 
Voda, naravna in družbena dobrina.

Veda zvok beseda kreacija
Kranj – V Lajerjevi hiši v Tomšičevi ulici se bo v ponedeljek, 
25. septembra, ob 19. uri začelo predavanje z naslovom Veda 
zvok beseda kreacija, na katerem bo med drugim beseda tekla 
o jeziku sanskrt, ki nas, kakor pravi organizator, znotraj lastne 
zavesti povezuje s starodavno, popolno vedsko civilizacijo, ki 
stalno bdi nad planetarnim blagostanjem kot zaščitnica nara-
ve in solidarne družbe. Predaval bo Ram Četan.

Proučevanje Svetega pisma 
Kranj – Krščanska adventistična cerkev Kranj vabi jutri, v so-
boto, 23. septembra, ob 9. uri v Dom krajanov Primskovo na 
proučevanje Svetega pisma s temo Zdravilo proti zaskrblje-
nosti. Pogovor bo povezoval Gregor Česnik.

Praznina – pogovor o času
Kranj – Humana, združenje svojcev pri skrbi za mentalno 
zdravje, vabi v ponedeljek, 25. septembra, ob 16. uri na brez-
plačno predavanje Praznina – pogovor o času. Predavanje 
bo vodil mag. Edo P. Belak v prostorih Humane na Oldham-
ski 14 (pri Vodovodnem stolpu). Po predavanju bo sledila 
predstavitev pesniške zbirke s Simonom Šlibarjem.

Mir v vsakem koraku
Kranj – Humana, združenje svojcev pri skrbi za mentalno 
zdravje, vabi v torek, 26. septembra, ob 16. uri na brezplač-
no predavanje Mir v vsakem koraku. Predavanje bo vodila 
Katarina Lavš Mejač, prof. psih., ped., v prostorih Humane 
na Oldhamski 14 (pri Vodovodnem stolpu).

Pregled in nastavitev atlasa ter predavanje
Kranj – V ponedeljek, 25. septembra, bodo ob 18. uri v po-
slovni hiši TELE-TV, Oldhamska cesta 1a, kontrolni pregledi 
po nastavitvi atlasa in brezplačni pregledi za vse, ki želite 
vedeti, kakšna je situacija pri vas. Ob 19. uri bo sledilo pre-
davanje o prsnem delu hrbtenice ter vplivu nepravilnosti na 

posameznem izmed prvih šest prsnih vretenc na organe 
(grlo, požiralnik, roke, srce, pljuča ...). Po predavanju bo tudi 
možnost nastavitve Atlasa 1. vratnega vretenca. Prisotna bo 
svetovalka iz Prerojen.si, atlasologinja združenja HumanUp 
Jožica Ramšak. Več informacij in prijave na tel. št.: 041 289 
632 (Jožica).

OBVESTILA

Avdicije v KPZ Mysterium
Kranj – Komorni pevski zbor Mysterium z dirigentom Matja-
žem Rinkom vabi v svoje vrste nove pevce. Vaje imajo vsak 
četrtek od 20. do 22. ure v Glasbeni šoli Kranj. Avdicije so 
vsak četrtek v septembru po predhodnih najavah kandidatov. 
Vse nadaljnje informacije lahko dobite na kpzmysterium@
gmail.com ali na tel. št.: 041 624 351 (Mateja).

Vpis abonmaja
Visoko – KUD Visoko obvešča, da bo vpis abonmaja za 
obstoječe in nove abonente po naslednjem razporedu: po-
nedeljek, 25. septembra, od. 18. ure do 19.30 za obstoječe 
abonente in v torek, 26. septembra, od. 18. ure do 19.30 za 
nove abonente.

RAZSTAVE

Po planinah od Stola do Porezna
Stara Fužina – V okviru Dnevov pohodništva v Bohinju bo 
danes, v petek, 22. septembra, ob 19. uri v Centru TNP Bo-
hinj odprtje fotografske razstave Pavla Četrtiča 13 na mah 
– po planinah od Stola do Porezna.

PREDSTAVE

Muca Maca in Maček Muri 
Cerklje – Zavod Zabavno je vabi na otroško gledališko 
predstavo Muca Maca in Maček Muri, ki bo v Cerkljah v Kul-
turnem hramu Ignacija Borštnika v nedeljo, 24. septembra, 
ob 17. uri. Več informacij na www.otroske-predstave.si.
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Slastne domače jedi 
so tokrat pripravljene 
v sodobnejši podobi – 
ponujene so v skledi 
ali skledici, da jih lahko 
jemo le z žlico ali 
vilicami. Avtorica, znana 
po blagovni znamki 
Jagababa, je mojstrica 
domače kuhe, njena 
najpomembnejša 
vodila pa so: sveže, 
lokalno, sezonsko. 
V knjigi so zbrani 
raznovrstni recepti: 
bogate solate, 
enolončnice, 
krepke juhe, golaž s 
prilogami, testeninske 
sestavljenke, jedi s 
polento, ješprenjem, 
pa tudi nekaj sladic. 

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

www.gorenjskiglas.si

88 strani, 170 x 235 mm, trda vezava

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Bleiweisova cesta 4, Kranj, jo naročite po tel.: 
04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.
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Avtorica v knjigi s 350 stranmi piše o najbolj skritih, intimnih  
dejanjih spolnosti naših prednikov, o življenju dekel in  
hlapcev, o otroštvu dedov in babic, zidavi hiš po 2. svetovni  
vojni  in o okoliščinah, v katerih so se včasih rojevali otroci.  
Zanimive so zgodbe o tem, kako in zakaj so se ljudje  
sovražili, se ženili, umirali. Posebno poglavje je namenjeno  
dedu Luki, ki je bil znana žirovska legenda. Redna cena knjige je 30 EUR.  
Če jo kupite ali naročite na Gorenjskem glasu je cena le 25 EUR + poštnina.

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

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

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

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

NEPREMIČNINE
STANOVANJA
ODDAM

ŠTUDENTKI oddam sobo v stano-
vanju v hiši, v okolici Kranja, cena po 
dogovoru, tel.: 040/587-657  
 17003117

HIŠE
KUPIM

MANJŠO hišo, lokacija: Radovljica, 
Bled ali Žirovnica z okolico. Plačam 
takoj, tel.: 031/489-477  
  
 17002920

POSESTI
NAJAMEM

ZA daljše obdobje najamem manjšo 
kmetijo z zemljiščem v okolici Nakla, 
Preddvora ali Kranja, tel.: 040/354-
235  
 17003097

POSLOVNI PROSTORI
OPREMLJEN gostinski lokal, bar 54 
m2 in teraso 40 m2, v središču Domžal 
prodamo ali oddamo v najem, cena po 
dogovoru, tel.: 040/291-666  
 17003149

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

SEAT Ibiza 1.2 TSi, let. 2017, 1. las-
tnik, 14.100 km, bela, 5 vrat, tel.: 
041/543-876 17003121

TOYOTA Rav, letnik 2008, 136 kw, 
tel.: 04/23-24-358, 040/274-186 
 17003124

MOTORNA KOLESA
PRODAM

VESPA 50 PK XL, letnik 1987, 26.000 
km, registrirana, cena 1.200 EUR, in 
vespa 50 PK XL, letnik 1983, ne-
registrirana, cena 800 EUR, tel.: 
041/640-314  
 17003165

AVTODELI IN OPREMA
PRODAM

GUME s platišči za Peugeot 206 ali 
starejši Clio, M + S 165/65-14, cena 
80 EUR, tel.: 051/423-322 17003106

GRADBENI  
MATERIAL
KURIVO
PRODAM

DRVA, metrska ali razžagana, možnost 
dostave, tel.: 041/718-019  
 17002833

2 LETI stara, suha, mešana drva, ugo-
dno, tel.: 040/431-778 17003129

BUTARE za kmečko peč, tel.: 
031/568-233 17003040

HRASTOVA drva, tel.: 041/851-096  
 17003151

HRASTOVE krajnike, suho žamanje 
in brikete (hrast, jesen in bukev), tel.: 
041/331-878 17003131

PRODAMO 8 obnovljenih 
stanovanj v veèstanovanjskem 
objektu Vila-A Tržiè na naslovu 
Bistrica 26, 4270 Tržiè.
Tip prodaje: z zbiranjem 
nezavezujoèih ponudb;
Informacije in najava ogledov: 
04 208 41 86 ali 
info@imobilia-gbk.si;
Prodajne aktivnosti vodi 
nepremièninska družba Imobilia 
GBK d.o.o., Gorenjska banka pa za 
kupce ponuja ekskluzivne stano-
vanjske kredite po opazno nižji 
obrestni meri od standardne 
ponudbe.
www.gbkr.si/nepremicnine/vila-a

SUHA bukova in mešana drva, tel.: 
031/343-161 17003058

SUHA bukova drva, metrska, 4 m3, 
tel.: 041/459-078  
 17003111

SUHA hrastova drva, tel.: 041/378-
937 17003139

SUHE trske za podkurit, primerne za 
kamin ali centralno peč, tel.: 041/986-
986 17003135

UGODNO prodam lesne brikete in pe-
lete za kurjavo, tel.: 040/887-425  
 17003125

STANOVANJSKA 
 OPREMA
POHIŠTVO
PRODAM

KUHINJSKE elemente in spalnico, 
tel.: 04/59-57-510, 041/320-581 
 17003140

KUPIM

4 LESENA okna 116 x 100 in omaro 
za čevlje 110 x 57, tel.: 059/960-577 
 17003105

GOSPODINJSKI APARATI
PRODAM

UGODNO prodam razpecljevalnik 
za grozdje, tel.: 04/25-71-288, 
031/248-639  
 17003120

OSTALO
PRODAM

PLAFONJERE, rabljene, lepe, steklo 
s podnožjem, 13 kom, tel.: 041/605-
733 17003119

ŠPORT,  
REKREACIJA
PRODAM

ČOLN gumenjak s plastičnim dnom Ya-
maha, motor Yamaha 9.9 k, vse na novi 
prikolici, ugodno, tel.: 040/215-044  
 17003118

KOŠARKARSKE superge Adidas, štev. 
38 2/3, rdeče-črne barve, rabljene pol 
leta, odlično ohranjene, tel.: 041/780-
732 17003148

KUPIM

OHRANJENO sobno kolo, tel.: 
064/154-024 17003127

TURIZEM
PRODAM

VIKEND, apartma – samostojni v Ter-
mah Olimije, s teraso, ogrevan, tel.: 
030/619-628 17003115

KNJIGE,  
PUBLIKACIJE
PRODAM

RAFFOVE knjige in knjige SK za od-
rasle, vse A 4 format s spiralo, tel.: 
040/155-604 17003108

UMETNINE, NAKIT
PRODAM

TAPISERIJE, unikati, tema tarot, višji 
cenovni razred. Odlična naložba, tel.: 
040/567-544 17003074

STARINE
PRODAM

RAZLIČNE starinske predmete in ko-
palniško opremo, tel.: 031/449-038 
 17002923

KUPIM

STARINE: mizarski ponk, skrinje, 
razglednice, kovance in drobnarije, 
tel.: 051/258-936  
 17002836

OTROŠKA OPREMA
PRODAM

2 OTROŠKA jahača za v avto in avto-
sedež od 15 do 36 kg, tel.: 041/780-
732 17003095

OTROŠKI voziček za dvojčke Buggy 
Mountain, lepo ohranjen, tel.: 
041/888-381  
 17003091

PODARIM

OTROŠKO posteljico, tel.: 030/378-
468 17003126

ŽIVALI IN RASTLINE
PODARIM

PASJO uto za srednje velikega psa, 

tel.: 041/717-654 17003132

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

AGROIZBIRA Prosen Čirče nudi ugo-
dno vse vrste rezervnih delov za pro-
gram SIP, BCS, sedeže, olja, filtre, 
kose, itd. Agroizbira Kranj, d.o.o., 
Smledniška cesta 17, 4000 Kranj, tel.: 
04/23-24-802  
 17003041

MULTIKULTIVATOR Subaru Heba - 
nov, s priključki: freza in plug za sneg, 
sedež s prikolico, rotacijska kosilnica, 
osni kopač za zemljo, dvo- in enobraz-
dni plug, plug za oranje krompirja, tel.: 
041/878-544  
 17003153

ROVOKOPAČ čelni nakladač Same, 
60 KS, primeren za kmetije, cena 
4.800 EUR, tel.: 041/758-972 
 17003130

SILOKOMBAJN enoredni Kemper, 
tel.: 031/510-795 17003128

V AGROIZBIRI Prosen v Čirčah ugo-
dno: akumulatorji  Topla, Krpan, Dura-
cell, 12 V 75 Ah, 100 Ah in 150 Ah. 
Agroizbira Kranj, d.o.o., Smledniška 
cesta 17, 4000  Kranj, tel.: 04/23-24-
802 17003042

KUPIM

MOTOKULTIVATOR Honda mio stan-
dart, lahko tudi v okvari, tel.: 041/677-
605 17003112

TRAKTOR in kiperprikolico, tel.: 
031/500-933 17002929

TRAKTOR TV ali večji traktor Deutz, 
IMT, Ursus, Zetor, Store, Univerzal ali 
podobno, tel.: 041/872-029  
 17003150

PRIDELKI
PRODAM

BELI in rdeči jedilni krompir, tel.: 
041/971-508  
 17003116

DOMAČE vložene kumarice, neškrop-
ljene, tel.: 041/545-204  
 17003113

DROBNI krompir, tel.: 041/753-542  
 17003104

KORENJE, papriko, peteršilj, zelje in 
krmni krompir, tel.: 041/517-551 
 17003109

KOZJE mleko, tel.: 031/463-806  
 17003114

KRMNO peso, tel.: 031/669-240  
 17003158

RDEČO peso, tel.: 041/558-711  
 17003110

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

10 DNI starega bikca simentalca, tel.: 
041/582-168  
 17003147

2 BIKCA simentalca, stara 3 in 4 me-
sece, ter bikca LS/ČB, star 1 teden, 
tel.: 040/565-091 17003138

2 BIKCA simentalca, stara 1 teden, 
tel.: 031/542-293 17003141

2 ZAJKLJI nemški lisec, stari 19 me-
secev, tel.: 04/25-21-167 17003107

3 ČB bikce, stare 14 dni, tel.: 
040/365-080 17003156

BIKCA in teličko, stare 14 dni, ČB pa-
sme, tel.: 041/378-937 17003136

BIKCA in telička šarole, stara 1 mesec, 
in bikca limuzin, starega 14 dni, tel.: 
031/559-796 17003144

BIKCA simentalca, težkega 180 kg, 
tel.: 041/756-022 17003164

BIKCE po izbiri ČB/LIM, tel.: 041/851-
096  
 17003152

BIKCE ČB, tel.: 031/805-338  
 17003159

ČB bikca za rejo ali zakol, teža 160 kg, 
starega 4 mesece, tel.: 031/266-163  
 17003133

ČB bikca, starega 3 tedne, tel.: 
041/744-502 17003142

ČB bikca, starega 14 dni, tel.: 
031/487-080 17003163

KOKOŠI - nesnice, jarkice, rjave, črne 
in grahaste, pred nesnostjo in kg pi-
ščanci, pripeljemo na dom, Matej Bu-
lovec, s.p., Mlakarjeva ul. 45, Šenčur, 
tel.: 041/710-113 17002841

KRAVO ter telico, eko reja in hruške 
moštarice ter kupim seno, tel.: 04/25-
51-928 17003123

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

OVNA za pleme, JS pasme iz rodov-
niškega tropa, starega pol leta, tel.: 
04/25-41-146  
 17003101

RJAVE jarkice v začetku nesnosti, Sta-
nonik, Log 9, Škofja Loka, tel.: 04/51-
85-580, 041/694-285  
 17003064

TELIČKI cika in lim/cika, stari 7 mese-
cev, ter 2 mladi kravi iz eko reje, vajene 
paše, tel.: 04/57-21-786  
 17003157

TELIČKO, staro 4 mesece, mesni tip, 
za rejo, tel.: 04/23-11-582, 041/347-
258  
 17003122

TELIČKO simentalko, staro 1 teden, 
in krompir za ozimnico, tel.: 031/225-
062 17003137

TELIČKO, staro 1 teden, tel.: 
031/757-485 17003145

TELIČKO simentalko, težko 120 kg, 
tel.: 040/898-520  
 17003155

KUPIM

ODKUP živine za Avstrijo - Kogler. Pla-
čano v nekaj dneh – nove višje cene. 
Kogler Franz A., d.o.o., Parmova 53, 
Ljubljana, tel.: 064/130-081  
 17002839

OSTALO
PRODAM

SILAŽNO koruzo, 60 ar, okolica Cer-
kelj, tel.: 04/25-21-392  
 17003134

SILAŽNO koruzo. Sp. Brnik 15a, tel.: 
04/25-22-641  
 17003154

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

KUHAR (m/ž) – družini prijazen delovni 
čas, stimulativno nagrajevanje, zaposli-
tev za polni delovni čas, zaposlitev za 
določen čas z možnostjo zaposlitve za 
nedoločen čas. Reina, d.d., Savska 
loka 1, Kranj, tel.: tajnistvo@reina.si 
 
 17003161

KUHINJSKI pomočnik (m/ž) - polovič-
ni ali polni delovni čas, družini prijazen 
del. čas, zaposlitev za določen čas z 
možnostjo zaposlitve za nedoločen 
čas, stimulativno nagrajevanje. Reina, 
d.d., Savska loka 1, Kranj, tel.: taj-
nistvo@reina.si  
 17003162

V DOMU oddiha Slepih in slabovidnih 
na Okroglem pri Naklem iščemo ose-
bje za strežbo hrane in pijače ter so-
barico, lahko tudi upokojenko. Delo 
se pretežno odvija ob koncih tedna.  
ZDSSS, Groharjeva 2, Ljubljana, tel.: 
01/47-00-213, 030 928 065  
 17003143

DELO nudimo mlajši upokojenki iz Kra-
nja. Pisarna 16–20h – dogovarjanje 
strank. Konci tedna prosti, 7 EUR/uro. 
Hyla +, d.o.o., Savska 34, Kranj, tel.: 
041/530-470 17003160

ZAPOSLIMO 2 terenska komercialista 
za prodajo fizičnim osebam. Nudimo 
uveljavljen prodajni program in odlično 
stimulacijo. Španovina, d.o.o., Savska 
Loka 21, Kranj, tel.: 041/697-415  
 17003146

STORITVE
NUDIM

SENČILA ASTERIKS, d.o.o., Cesta na 
Loko 2, 4290 Tržič, tel.: 59-55-170, 
041/733-709; žaluzije, roloji, rolete, 
lamelne zavese, plise zavese, komarni-
ki, markize, www.asteriks.net  
 17002834

ADAPTACIJE od temelja do strehe, 
omete, fasade, kamnite škarpe, tlako-
vanje dvorišč, tudi manjša gradbena 
dela – z vašim ali našim materialom, 
Gradton, d.o.o., Valjavčeva ulica 8, 
Kranj, tel.: 041/222-741  
 17002482

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

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

d.
o.

o.

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

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

V nedeljo, 10. septembra 2017, je odšel h Gospodu 

Alojzij Oražem
župnik v Trbojah

Od njega smo se poslovili v torek, 12. septembra 2017, s sveto 
mašo v župnijski cerkvi Marije Vnebovzete v Trbojah, ki jo je ob 
somaševanju velikega zbora duhovnikov vodil nadškof Stanislav 
Zore. Zemeljsko slovo je odsevalo veličino njegovega duhovnega 
življenja ter hvaležnost ljudi, ki smo imeli milost, da smo ga po
znali in živeli z njim. Pokopan je na pokopališču v Trbojah.

Iskrena hvala za molitve, darovane svete maše in pomoč pri iz
vedbi pogrebne slovesnosti. 

Žalujoči trbojski farani
Trboje, september 2017

Glej, prihajam,
da spolnim tvojo  
voljo, Gospod.
(Ps 40)

 ZAHVALA 

V 48. letu nas je nenadoma zapustil

Darko Korenjak
roj. 17. 9. 1969, iz Kranja

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem prijateljem,  
soigralcem, sorodnikom, sosedom, sodelavcem podjetij Eurofo
to, ZPIZa, ETP in Merkur, zaposlenim Gimnazije Škofja Loka, 
Špelinim sošolcem in prijateljem, znancem za vsa izrečena soža
lja, denarno pomoč ter podarjeno cvetje in sveče. Posebna zahva
la prijatelju Stanetu za čustven govor in pevcem za odpete pesmi. 
Hvala vsem in vsakemu posebej, ki ste nam stali ob strani in ga v 
tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti. 

Vsi njegovi

Bilo je samoumevno,
da smo se pogovarjali,
skupaj razmišljali
in se smejali.
Vse je bilo samoumevno,
samo konec ne.

 ZAHVALA 

V 87. letu starosti se je poslovila naša draga mama, babica, 
prababica, sestra

Pavla Drakslar
roj. Bajželj, Golniška cesta 1, Kokrica

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste jo poznali in ste jo pospre
mili na njeni zadnji poti.

Žalujoči vsi njeni 
Kokrica, 19. septembra 2017

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

 ZAHVALA

Poslovila se je 

Antonija More
Kovačeva Tončka iz Suše, 9. 6. 1932–7. 9. 2017

Iskrena hvala sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za 
vsa izrečena sožalja, cvetje, sveče in spremstvo na njeni zadnji 
poti. Zahvala gre tudi župniku za lepo opravljeno sv. mašo in 
pogrebni obred, zdravnici Nadji Šubic za dolgoletno zdravljenje, 
patronažni sestri Martini, osebju Doma za starejše na Bokalcih 
in osebju CSS v Škofji Loki za nego. Hvala tudi pogrebnemu pod
jetju Hipnos in pevcem za lepo petje ob slovesu naše mame. 

Vsi njeni
Sv. Andrej, 12. septembra 2017

Vsako slovo je težko,
še posebej zadnje!

 ZAHVALA

V 80. letu starosti se je od nas za vedno poslovila naša draga 
žena, mami, stara mama in teta

Pavla Kotar
po domače Šengarjeva mama iz Britofa

V neizmerni žalosti se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sose
dom, prijateljem in znancem, ki ste nam v težkih trenutkih stali 
ob strani. Hvala za vsa izrečena pisna in ustna sožalja, podarjeno 
cvetje in sveče ter mašne darove, pecivo in strežbo. Hvala gos
podu župniku Janezu Jenku za lep poslovilni obred in gospodu 
župniku Pavletu Juhantu za somaševanje. Hvala članom ansam
bla Roberta Zupana in Mateju Rihterju za prelepe melodije ter 
oktetu Klas za petje v cerkvi. Zahvaljujemo se nosačem žare in 
cvetja. Hvala pogrebni službi Navček in Cvetličarni Urška.
Velika hvala osebju v Bolnišnici Golnik za vso skrb in nego v 
zadnjem mesecu njenega življenja. 
Hvaležni smo vsem, ki ste našo mamo poznali in spoštovali ter 
se ji v velikem številu poklonili na njeni zadnji poti. 

Vsi njeni
Britof, avgust 2017

Ni slovo,  
kar v srcu ostane, in 
ni slovo, ko srce zastane. 
Slovo je, ko pozabiš.
Ko v dnu srca  
zakoplješ trenutke, 
ki so ti veliko pomenili.

ZAHVALA

V 87. letu starosti je našel svoj mir naš dragi mož, oče, dedi in tast

Peter Košir
6. 9. 1931–10. 9. 2017

iz Kranja

Za izrečeno sožalje, darovane sveče in cvetje se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, 
sosedom, prijateljem, njegovim sodelavcem iz podjetja Iskra, sodelavcem OŠ Orehek in 
znancem. Posebna zahvala dr. Demšarjevi za dolgoletno zdravljenje, dr. Mateji Lopuh in 

patronažni sestri Katji za lajšanje bolečin in oporo v zadnjem obdobju. Zahvala tudi  
negovalkam iz Doma upokojencev Kranj. Ohranili ga bomo v lepem spominu za vedno.

Vsi njegovi

 ZAHVALA

V 89. letu starosti se je od nas za vedno poslovil naš dragi mož, 
oče, stari ata, pradedek, tast, brat in stric

Lucijan Snedic
iz Spodnjih Dupelj 18

Iskrena hvala vsem sorodnikom, prijateljem, znancem, sovašča
nom za izrečena sožalja in besede tolažbe. Hvala za darovano cvet
je, sveče in svete maše v njegov spomin. Hvala tudi g. župniku Da
vidu Jensterletu in cerkvenim pevcem za lepo opravljen pogrebni 
obred in lepo petje pri sveti maši ter poslovilne pesmi ob odprtem 
grobu. Zahvaliti pa se moramo tudi Ivanu Megliču za lepe in gan
ljive poslovilne besede. Zahvaljujemo se tudi ge. doktorici Mariji 
Ravnihar, patronažni službi, še posebej Barbari, in Domu starejših 
občanov Naklo za skrbno nego na domu. Hvala vsem, ki ste našega 
očeta Lučija imeli radi, ga pospremili k mirnemu počitku na do
mačem pokopališču in ga boste ohranili v lepem spominu. 

Žalujoči: žena Silva, sin Rado ter hčeri Erika in Majda  
z družinami ter sestra Mili
Spodnje Duplje, 16. septembra 2017

MALI OGLASI, ZAHVALE malioglasi@g-glas.si

ADAPTACIJE – vsa gradbena dela, 
notranje omete, strojne omete, fasade, 
adaptacije, tlakovanje dvorišča, ograje, 
kamnite škarpe in dimnike, kvalitetno, 
hitro in poceni. SGP Beni, d.o.o., Stru-
ževo 7, Kranj, tel.: 041/561-838  
 17002743

BARVANJE napuščev in fasad do vi-
šine 25 m, z lastnimi dvigali – možna 
izposoja, ugodno. Nudimo tudi vsa sli-
kopleskarska dela. Sandi Ferlan, s.p., 
C. talcev 14, Kranj, tel.: 041/682-166 
 17002840

BELJENJE, glajenje sten, barvanje 
ograj, vrat, fasad in napuščev, antig-
livični premazi proti plesni ter dekora-
tivni ometi in opleski vam nudi Pavec 
Ivan, s. p., Podbrezje 179, Naklo, tel.: 
031/392-909  
 17002871

EKOCLEAN, d.o.o., Podljubelj 259, 
Tržič nudi čiščenje in razrez cistern 
ter filtracijo olja! Pleskanje stanovanj in 
stopnišč, tel.: 041/989-987  
 17002835

FLORJANI, d.o.o., C. na Brdo 33, 
Kranj izvaja vsa gradbena dela od te-
meljev do strehe, adaptacije, omete, 
omete fasad, kamnite škarpe, tlakova-
nje dvorišč, tel.: 041/557-871  
 17002973

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

Rezultati 76. kroga – 20. septembra 2017
2, 17, 23, 25, 33, 36, 37 in 4

Loto PLUS: 1, 5, 10, 11, 21, 36, 38 in 18
Lotko: 7 5 9 9 9 8

Sklad 77. kroga za Sedmico: 250.000 EUR
Sklad 77. kroga za PLUS: 90.000 EUR

Sklad 77. kroga za Lotka: 250.000 EUR

LOTO

TESNJENJE OKEN IN VRAT, uvožena 
tesnila, do 30 % prihranka pri ogreva-
nju. Prepiha in prahu ni več! Zmanjšan 
hrup, 10 let garancije. Samo Kališnik, 
s.p., Velika Lašna 45, Kamnik, tel.: 
031/720-141  
 17002832

VSA zakl. dela od temeljev do strehe, 
fasade, škarpe, zunanje ureditve, tla-
kovanje, barvanje, kitanje, ometi, Afrim 
Kryeziu, s.p., Komenskega 5, Kranj, 
tel.: 070/528-323 17002838

ZASEBNI STIKI
ŽENITNE raznovrstne, zanimive po-
nudbe z vse države, različnih starosti. 
Mnogo je samskih fantov, gospodov 
... Hitra spoznavanja, 031/836-378, 
www.zau.si  
 17002837
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Anketa

Črtomir Košnik iz Kranja:

»Drugi tir je treba narediti in 
prav je, da o tem odločamo 
ljudje. Zdi se mi smiselno, da 
se promet s cest prestavi na 
železnico, vendar bi morala 
biti neka kontrola, kam gre 
ves denar.«

Matjaž Frelih iz Kranja:

»O drugem tiru bi morala od-
ločati privatna podjetja, saj bi 
tako dobili veliko boljše po-
nudbe. Ljudje bodo glasovali 
tako, kot so politično oprede-
ljeni, in ne glede na dejansko 
stanje.«

Ivan Arnež z Luž:

»Pravilno je, da o tem od-
ločamo ljudje, in ne vedno 
politika. Tudi meni ne bi bilo 
prav, če bi vlak vozil pod mo-
jim oknom. V nedeljo bodo 
na referendumu ljudje pove-
dali, kako bo.«

Miha Bergelj iz Stražišča:

»Ker je to v resnici strokovno 
vprašanje, bi o tem morale 
odločati državne institucije. 
Menim, da trenutno ponuje-
na rešitev ni dobra. Drugi tir 
potrebujemo, seveda pa so 
problem tudi finance.«

Manca Perdan

V nedeljo bo referendum o 
zakonu o gradnji drugega 
tira železniške proge Diva-
ča–Koper. V Kranju smo na-
ključne mimoidoče vprašali 
za mnenje o tem, ali drugi tir 
potrebujemo in kdo bi moral 
odločati o njegovi gradnji.

Foto: Gorazd Kavčič

Referendum  
o drugem tiru 

Mirko Galičič iz Kranja:

»Prav je, da o drugem tiru 
železnice odločamo ljudje na 
referendumu, in ne državne 
institucije, saj smo mi bolj 
nepristranski. Naj se v nede-
ljo izkaže volja ljudi, tako kot 
je treba.«

info@g-glas.si

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

Danes in jutri bo večinoma sončno. Zjutraj in dopoldne bo 
ponekod megla. Jutra bodo hladna, dnevi pa topli. V nedeljo 
se bo čez dan zmerno pooblačilo.

Jasna Paladin

Šmarca – Tilen je sicer doma 
v Velenju, a obiskuje kam-
niški Cirius in je sošolec 
mladega Anžeta, čigar oče 
Simon Zorman iz Šmarce je 
prevzel organizacijo dobro-
delnega koncerta.

»Moj sin ima cerebralno 
paralizo in zelo dobro vem, 
kako je bolezen imeti v druži-
ni in kako težko je druge pro-
siti za pomoč. Pred kakšnimi 
desetimi leti so dobri ljudje 
z zbiranjem denarja poma-
gali našemu Anžetu, da smo 
v hiši lahko postavili inva-
lidsko dvigalo, in takrat sem 
sklenil, da bom – vse dokler 
mi bo dopuščalo zdravje – 
tudi sam z organizacijo do-
brodelnih koncertov poma-
gal drugim. Tilen ima izje-
mno redko prirojeno bole-
zen, kjer so najbolj prizade-
ti možgani, mišice, ledvice 
in sklepi. Posledično je pri 
njem prisotna huda gibalna 
oviranost, izraziti nehotni 
gibi in samomutilacijsko ve-
denje. Zaradi motorične pri-
zadetosti in popolne nesa-
mostojnosti potrebuje stal-
no prisotnost odrasle osebe, 
ki ga lahko ustrezno nadzi-
ra, preprečuje poškodbe in 
mu pomaga pri gibanju. Ne 

more hoditi, bi mu bil pa v 
zelo veliko pomoč električ-
ni invalidski voziček in z da-
našnjim koncertom bo dru-
žina korak bližje uresničitvi 
te dolgoletne želje. Njegova 
starša še nikdar nista prosila 
za pomoč ali se kako drugače 
izpostavljala v javnosti, zdaj 
pa jima želimo sporočiti, da 

nista sama,« nam je povedal 
Simon Zorman in dodal, da 
električni voziček stane oko-
li sedem tisoč evrov.

Pomoči so bili izjemno ve-
seli in ganjeni tudi Tilen, ki 
je edini v Sloveniji s svojo bo-
leznijo, in njegova starša. »Z 
možem se dobro zavedava, 
da ne bova večno mlada, zato 

morava sinu omogočiti vsaj 
minimalno samostojnost,« 
nam je povedala mama Ta-
tjana. A družini tudi z elek-
tričnim vozičkom ne bo lah-
ko. Stanujejo namreč v četr-
tem nadstropju bloka brez 
dvigala, zato morata starša 
sina, ki tehta okoli 85 kilo-
gramov, po stopnicah nositi.

Tilen bližje novemu vozičku
V Šmarci so v petek pripravili dobrodelni koncert za osemnajstletnega Tilna, ki ima zelo redko prirojeno 
bolezen in potrebuje električni voziček.

Tilen s svojima staršema in Simonom Zormanom (na desni), ki je organiziral dobrodelni 
koncert.

Vilma Stanovnik

Kranj – Na območju Mestne 
občine Kranj prek javnega 
zavoda Kranjski vrtci zago-
tavljajo predšolsko vzgojo 
v petnajstih enotah in kar 
95 oddelkih ter z vzgojno-
varstvenimi enotami pri 
petih osnovnih šolah v 27 
oddelkih, poleg tega pa za 
varstvo in vzgojo skrbijo 
tudi v vrtcih s koncesijo. V 
večino od njih (razen dveh 
zasebnih vrtcev) se bo sedaj 
veljavna cena 1. oktobra po-
večala za okoli 5,4 odstotka. 
Večji delež povečanja, ne-
kaj nad osemdeset odstot-
kov, bo iz proračuna pokri-
la občina, manjši, med de-
set in dvajset odstotkov, pa 
starši. 

Kot je svetnikom pojasni-
la vodja Urada za družbe-
ne dejavnosti Manja Vovk, 
je vzrok za povišanje cene 
sprejetje aneksa h kolektivni 

pogodbi za dejavnost vzgo-
je in izobraževanja, ki od-
pravlja anomalije najnižje 
vrednotenih delovnih mest, 
spremembe regresa za pre-
hrano, pa tudi povečanje šte-
vila zaposlenih do normati-
va, kar pomeni, da bodo na 
novo zaposlili organizatorja 
zdravstveno-higienskega re-
žima, organizatorja prehra-
ne in kombiniranega delov-
nega mesta svetovalnega de-
lavca in pomočnika ravnate-
lja. Prav tako imajo v vrtcih 
povečan strošek nadome-
ščanja zaposlenih, ki so za-
radi bolezni odsotni do tri-
deset delovnih dni. 

Svetniki so glede nove 
cene, ki bo sicer večinoma 
na ramenih občine, ime-
li nekaj pomislekov, vendar 
pa se jih je na koncu večina 
odločila, da sprejmejo pred-
log za 5,36-odstotno poviša-
nje. Cene Cicibanovih uric 
se ne bodo spremenile. 

Kranjski vrtci bodo dražji
Mestni svetniki so na sredini seji sprejeli za 
nekaj več kot pet odstotkov višje cene vzgojno-
varstvenih programov.

Danica Zavrl Žlebir

Kranj – Za Ljudmilo No-
vak (NSi), Marjanom Šar-
cem (Lista Marjana Šarca) 
in Majo Makovec Brenčič 
(SMC), katerih kandidaturo 
je državna volilna komisija 
do srede že potrdila, je kan-
didaturo ta teden vložil tudi 
aktualni predsednik države 
Borut Pahor. Na predsedni-
ške volitve gre s podporo vo-
livcev. Iz volilnega štaba Mi-
lana Jazbeca pa so sporočili, 
da kandidature ne bo vložil, 
ker ne bo pravočasno zbral 
zadostnega števila podpisov 
podpore. 

Volitve bodo v nedeljo, 
22. oktobra, danes, trideset 
dni prej, se začenja volilna 

kampanja. Kandidati pa že 
sedaj obiskujejo slovenske 
kraje in nagovarjajo voliv-
ce. Ta teden se je v Kranju in 
Radovljici mudila kandidat-
ka NSi Ljudmila Novak. Na 
Gorenjskem pa je bil večkrat 
tudi Borut Pahor. Na Brdu 
pri Kranju je kot predsednik 
države podelil jabolko navdi-
ha akrobatski skupini Dun-
king Devils, se udeležil jubi-
lejev šole v Poljanah in tam-
kajšnjega vrtca Agata, vče-
raj pa je skupaj z ministrico 
za izobraževanje, znanost in 
šport Majo Makovec Bren-
čič, tudi njegovo tekmico na 
predsedniških volitvah, na 
Brdu sprejel zlate maturan-
te, ki so na letošnji maturi 
dosegli vse možne točke. 

V predsedniški tekmi štirje 
kandidati


