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Opornice bodo ostale 
do celovite obnove
Delna obnova mostu pri cerkvi 
svetega Janeza Krstnika v Bohinju 
je z opornicami zagotovila varnost 
ograje do celovite prenove mostu. 
Kdaj jo bodo izvedli, pa bo znano, 
ko bo izdelana projektna doku-
mentacija.
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ŠPORT

Cilj finale,  
želja medalja
Začenja se svetovno prvenstvo v 
športni gimnastiki, ki bo kvalifika-
cijsko sito za olimpijske igre. Te 
so želja tudi Saše Bertonclja, a naj-
boljši slovenski telovadec pravi, da 
se skuša s tem čim manj obreme-
njevati.
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GG+

Jaz sem pa  
en Franc Košir
Tone Fornezzi Tof se je s knjigo 
poklonil spominu na prijatelja 
Franca Koširja, za katerega je na-
pisal več besedil pesmi, tudi Jaz 
sem pa en Franc Košir. »Bila sva 
duet, kakršnega zlepa ne bo več 
videl svet ...« pravi Tof.

17

GG+

Dobre volje  
ob vsaki uri
Marta Cerar Leskošek je najstarej-
ša kamniška obrtnica, ena redkih 
izučenih ženskih urark pri nas in 
tudi urarska mojstrica. Družinska 
obrt Urarstvo Cerar, ki jo vodi že 
skoraj šestdeset let, te dni praznu-
je stoletnico.
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VREME

Danes bo pretežno jasno. 
Jutri bo delno jasno,  
popoldne je mogoča  
kakšna ploha. V nedeljo 
bo pretežno oblačno.

7/18 °C
jutri: delno jasno

72 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900
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Prilogi: Karavanke
Zgornjesav ć 

Aleš Senožetnik

Zgornji Brnik – Kranjsko 
okrajno sodišče je v torek 
oklicalo začetek stečajne
ga postopka nad Adrio Air
ways, z njo pa tudi njene hče
rinske družbe Adria Airways 
letalska šola. Kot je znano, je 
namreč družba po večme
sečnih težavah v ponedeljek 
podala predlog o začetku ste
čajnega postopka zaradi in
solventnosti. 

S tem brez dela ostaja 558 
zaposlenih, dokončno pa so 
bili ukinjeni tudi vsi leti pre
voznika, ki je z brniškega le
tališča letel v Amsterdam, 

Bruselj, na Dunaj, v Frank
furt, Kopenhagen, Manche
ster, München, Pariz, Pod
gorico, Prago, Prištino, Sa
rajevo, Skopje, Sofijo, Tira
no in Zürich.

Zelo hitro se je na novo si
tuacijo odzval trg, ki že krpa 
luknjo, ki jo je za seboj pu
stila Adria. Že v dveh dneh 
po napovedi stečaja Adrie 
so lete z Brnika napovedale 
tri letalske družbe. Prvi je bil 
Bru ssels Airlines, ki bo lete 
v belgijsko prestolnico šest
krat na teden začel 4. novem
bra, že od 16. oktobra dalje pa 
bo v Zürich letela Lufthansi
na hčerinska družba Swiss 

International Air Lines, spr
va petkrat tedensko, od konca 
oktobra pa vsak dan. Lufthan
sa bo z zimskim vo znim re
dom, torej od 27. oktobra da
lje, dvakrat dnevno letela v 
Frankfurt, 1. novembra pa bo 
vzpostavila tudi dnevne lete v 
München. 

Že v minulih tednih pa so 
se na stopnjujoče se težave 
Adrie odzvali nekateri dru
gi prevozniki, ki že ponuja
jo lete z Brnika. Tako bo Air 
France okrepil linijo v Pariz 
s šestih na 13, LOT pa pove
čuje linijo do Varšave s sed
mih na osem letov na teden.

Trg že polni praznino Adrie Airways
Po stečaju Adrie Airways so nekatere letalske družbe že napovedale lete z 
brniškega letališča. Rešitve za zapolnitev vrzeli, ki jo je za seboj pustila Adria, 
išče tudi vlada.

Potem ko je Adria že od prejšnjega torka odpovedovala večino svojih letov, je v ponedeljek 
na kranjsko okrajno sodišče podala predlog za začetek stečajnega postopka. / Foto: Gorazd Kavčič43. stran

Simon Šubic

Kranj – Od torka po občinah 
poteka javna razgrnitev pre
dloga modelov vrednotenja 
nepremičnin, ki so ga pri
pravili na Geodetski upravi 
Republike Slovenije (Gurs). 
Ta je bil obenem objavljen 
na portalu množičnega vre
dnotenja nepremičnin, kjer 
lahko uporabniki dostopajo 
tudi do poskusno izračuna
nih vrednosti nepremičnin, 
pri čemer so zajeti podatki 
na dan 27. junij 2019. Podat
ki o vrednosti so javni in jih 
je možno poiskati na podla
gi naslova za enodružinske 
hiše oz. na podlagi številke 
stanovanja za stavbe z eta
žno lastnino. Zainteresirani 

lahko sicer mnenja in pri
pombe k predlogu modelov 
vrednotenja posredujejo do 
15. novembra, pojasnjujejo 
na Gursu. 

Lastniki nepremičnin 
lahko Gursu podajo le pri
pombe na modele vredno
tenja in občinam predlaga
jo spremembo vrednostnih 
ravni oziroma con, medtem 
ko se na izračunano vre
dnost nepremičnin še ne 
morejo pritožiti, saj se mo
deli vrednotenja in sami iz
računi vrednosti nepremič
nin še lahko spremenijo, je 
razložil Dušan Mitrović, di
rektor urada za množično 
vrednotenje nepremičnin 
na Gursu.

Razgrnili modele vrednotenja
Na portalu množičnega vrednotenja nepremičnin že lahko poiščete poskusno izračunano vrednost 
svoje nepremičnine na podlagi predloga novih modelov vrednotenja. Te so javno razgrnile tudi občine.

Vrednost vseh nepremičnin v Sloveniji se je od leta 2017 do 
danes dvignila s 123 milijard na 160 milijard evrov. / Foto: Tina Dokl

Urša Peternel

Jesenice – Za novega direk
torja Splošne bolnišnice Je
senice je svet zavoda v sredo 
imenoval magistra ekonom
skih znanosti Tomaža Gla
žarja. Na področju zdravstva 
ima dolgoletne izkušnje, je 
nekdanji generalni direktor 

direktorata za zdravstveno 
ekonomiko na ministrstvu 
za zdravje, bil je tudi predse
dnik sveta UKC Ljubljana. 
Za direktorja jeseniške bol
nišnice je bil imenovan za 
obdobje štirih let, a bo funk
cijo nastopil šele, ko bo ime
novanje potrdila še vlada.

Za direktorja izbran 
Tomaž Glažar
Svet zavoda Splošne bolnišnice Jesenice je za 
direktorja izbral Tomaža Glažarja. Soglasje k 
imenovanju mora dati še vlada.

43. stran

44. stran
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme ANTE ATLIJA iz Cerkelj.

VSAK PRVI PETEK V MESECU

Ku pon za brez plačni mali oglas
Brez pla čen je mali oglas z be se di lom do 80 zna kov. Ugod
nost ve lja samo za na ročni ke ča so pi sa Go renj ski glas.  
Ku po ni so ve ljav ni pol leta. Na hrb tni stra ni mo ra jo ime ti 
od tis njen na slov na ročni ka. Mali oglas, od dan po te le fo nu 
ali brez ku po na, za ra ču na va mo po ce ni ku, s po pu stom  
za na roč ni ke (20 %). Ku pon ni ve lja ven za ob ja vo pod  
šif ro ali z na ved bo: na slov v oglas nem od del ku. Brez
plačne ga ma le ga ogla sa ne mo re jo uve ljav lja ti pra vne ose be 
(tudi s. p.).  Ogla se spre je ma mo na na slov Go renj ski glas, 
Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj ali po te le fo nu 04/201  
42 47; za tor ko vo šte vil ko Go renj ske ga gla sa do pet ka do 
14. ure in za pet ko vo šte vil ko do sre de do 14. ure. V  
ma lo oglas nem od del ku na Nazorjevi ulici 1 v Kra nju pa  
smo vam na raz po la go v po ne de ljek, to rek in če tr tek od 8. 
do 16. ure, v sre do od 8. do 17. ure, v petek od 8. do 15. ure.  

MALI OGLAS oktober/19
Naročam objavo malega oglasa z naslednjim besedilom:

❑ prodam          ❑ kupim          ❑ oddam          ❑ najamem    

❑ podarim           ❑ iščem           ❑ nudim          ❑ zamenjam

✂

RUBRIKA:

Vsebina:

Tel.: _ _ / _ _  _ _  _ _ _

Mobitel: _ _ _ / _ _ _  _ _ _

✂

Nečitljivih kuponov  
ne objavljamo.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Nagrajenci

V nagradni igri, ki je bila objavljena 24. septembra 2019, prej
me dve vstopnici za koncert Marije Šerifović Boris Žnidar iz 
Kranja.
V nagradnih igrah, ki sta bili objavljeni 27. septembra 2019, 
prejme dve vstopnici za Festival piva in kranjske klobase Moj
ca Smolej z Jesenic, dve vstopnici za predstavo MiMart Fla
menco Trio – Claveles pa Eva Matijašević z Golnika.
Nagrajencem čestitamo!

Televizijska priloga TV 
okno je nastala kot skupna 
edicija šestih pokrajinskih 
časopisov, zaradi lastni-
ških sprememb so jo opus-
tili Dolenjski list, Vestnik 
iz Murske Sobote, Štajer-
ski tednik s Ptuja in pred 
kratkim še Novi tednik iz 
Celja; ohranila sta jo le ča-
sopisa Primorske novice in 
Gorenjski glas. Zaradi niž-
je naklade ni več prihranka 
pri tisku in začeli smo iska-
ti druge možnosti. S časopi-
sno hišo Delo, ki tiska tako 

Gorenjski glas kot Primor-
ske novice, smo hitro našli 
skupni interes pri televizij-
ski prilogi Vikend. Na Go-
renjskem skupni projekt 
začenjamo z oktobrom, na 
Primorskem bodo zaradi 
vključitve italijanskih spo-
redov začeli novembra.

Spoštovane naročnice in 
naročniki, zanima nas, ali 
ste s tem zadovoljni. Piše-
te nam lahko na elektron-
ski naslov koticek@g-glas.si 
ali na naslov Gorenjski glas, 
Nazorjeva ulica 1, Kranj.

Vikend namesto TV okna
Namesto TV okna bo Gorenjskemu glasu vsak 
petek priložen Vikend. Naj vas zamenjava razveseli, 
saj je Vikend kakovostna televizijska priloga.

Danica Zavrl Žlebir

Preddvor – Praksa varuha 
človekovih pravic je tudi po-
slovanje izven njegovega se-
deža v Ljubljani, kar pomeni, 
da se tako približajo ljudem 
in njihovim tegobam. Varuh 
človekovih pravic Peter Sve-
tina je s sodelavci v Preddvo-
ru sprejel deset pobudni-
kov z območja občine in bli-
žnje soseščine. »Predstavi-
li so pobude bolj osebne na-
rave in opozarjali na nekate-
re zadeve, ki niti niso v naši 
pristojnosti, tako da smo jim 
svetovali, na koga naj se obr-
nejo in kako naj naprej rešu-
jejo svoje zagate,« je pove-
dal Peter Svetina, ki je v okvi-
ru svojega poslovanja na te-
renu obiskal tudi tri ustano-
ve: Dom starejših občanov 
Preddvor, podružnično šolo 
v Kokri in stanovanjsko sku-
pino kranjskega vzgojnega 
zavoda. Dober vtis je nanj na-
redil obisk v podružnični šoli 
v Kokri, češ da gre za lep pri-
mer dobre prakse, da je sto-
ritev tam, kjer so ljudje. »Sto-
ritve države se umikajo v ur-
bane centre, v ruralnem oko-
lju pa imajo vse slabši dostop 
do nekaterih storitev. Šola v 
Kokri je primer, kako pouk 
poteka tam, kjer so otroci, da 
imajo dostop do šole v doma-
čem kraju, kakor naj bi tudi 
sicer veljalo za državljane, da 
bi imeli dostop do državnih 
organov tam, kjer so doma,« 
je dejal Peter Svetina. 

Po lanskem obisku v Domu 
starejših občanov Preddvor, 
ko so bili pretreseni nad bi-
vanjskimi razmerami in nad 
slabimi kadrovskimi razme-
rami, so tokrat zadovoljni, da 

se razmere izboljšujejo in da 
v domu napovedujejo še na-
daljnje izboljšave. Varuh si-
cer ugotavlja, da grad ni pri-
meren prostor za bivanje sta-
rejših ljudi in da tudi odmak-
njenost doma starejših od 
naselja ni v korist starostni-
kom, za katere želijo, da bi se 
družili z ostalimi ljudmi, šli v 
kraju na kavo, v knjižnico in 
podobno. »Pri Varuhu ved-
no opozarjamo, da je treba 
ljudem v starosti omogočiti, 

da živijo v domačem okolju. 
Ne nujno doma, pač pa naj v 
okolju, kjer so živeli, počaka-
jo tudi do svoje smrti,« opo-
zarja varuh. 

Župan Rok Roblek je izra-
zil veselje, da je varuh člove-
kovih pravic prav Preddvor 
izbral za kraj poslovanja iz-
ven svojega siceršnjega se-
deža. Dodal je, da se tudi na 
občini trudijo, da prisluh-
nejo ljudem, in iščejo mož-
nosti za rešitev njihovih te-
žav. »V državi, kjer smo veli-
ko stvari poskusili normira-
ti, ljudje pogosto ne vedo, kje 
iskati svojo pravico. Prva vs-
topna vrata so vedno občina. 
Mi smo odprta občina s si-
cer malo osebja, a poskuša-
mo ljudi napotiti na pristoj-
ne instituciije, če le vemo, 
kam. To počne tudi varuh. 
Pomembno je, da občanom 
damo vedeti, kaj je človekova 

pravica in kako si jo lahko 
priborijo, če jim je kršena,« 
pravi Roblek. Komentiral je 
tudi eno od bolj izpostavlje-
nih tem, ki so jo na obisku 
pri varuhu omenili obča-
ni, smrad. Ni bil prepričan, 
ali se je pobuda nanašala na 
smrad zaradi čistilne napra-
ve (kjer občina že išče reši-
tev) ali pa se kdo nemara pri-
tožuje zaradi običajnega po-
deželskega vonja, kjer pa po-
udarja, da je treba upošteva-
ti, da je kmetijstvo prvi pre-
bivalec podeželja, del tega pa 
je tudi smrad. Glede doma 
starostnikov pa župan pove, 
da se skupaj z domom tru-
dijo najti drugo lokacijo bliž-
je naselju in finančno kon-
strukcijo za graditev novega, 
dopolnjenega doma. Lokacij 
je več, grad Dvor pa ni ena 
od njih, je odgovoril na naše 
vprašanje Rok Roblek. 

Posluje bližje ljudem
Varuh človekovih pravic Peter Svetina je s sodelavci posloval v Preddvoru. Sprejeli so deset pobudnikov 
in obiskali tri ustanove, med njimi Dom starejših občanov Preddvor.

Varuh človekovih pravic Peter Svetina (desno) in župan Občine Preddvor Rok Roblek / Foto: Tina Dokl

Mateja Rant

Ljubljana – Odbor za pode-
ljevanje nagrad Republike 
Slovenije na področju šol-
stva je določil, da letos po-
delijo enajst nagrad, in si-
cer šest nagrad za izjemne 
dosežke in pet nagrad za ži-
vljenjsko delo. Med preje-
mniki nagrad za življenjsko 
delo na področju osnovnega 
šolstva je tudi vodja Podru-
žnične šole Podljubelj Maja 
Ahačič.

Majo Ahačič zaznamu-
je štirideset let izjemno 
plodnega in zavzetega pe-
dagoškega dela, so zapi-
sali v utemeljitvi nagrade. 

Takoj po diplomi je prevze-
la delo na Podružnični šoli 
Podljubelj v kombiniranem 

oddelku s petnajstimi učen-
ci, zasluga, da šola deluje še 
danes, pa gre prav njej, so 

poudarili v obrazložitvi. V 
osemdesetih letih prejšnje-
ga stoletja so se namreč po-
javile zamisli o ukinitvi šole 
v Podljubelju, a je vztrajala 
pri svoji viziji razvoja in smi-
selnosti šole v lokalnem oko-
lju, skrbela za njeno obnovo 
in širitev. »Pozneje je osta-
reli stavbi inšpekcijska služ-
ba spet grozila z zaprtjem, a 
ji je uspelo prepričati krajev-
no skupnost in občino o po-
menu ohranjanja šole, števi-
lo učencev pa se je z leti ob-
čutno povečalo.« Šola je prav 
po njeni zaslugi danes sre-
dišče kulturnega življenja v 
kraju, kjer povezuje in vklju-
čuje različne generacije.

Maji Ahačič nagrada za življenjsko delo
Pred jutrišnjim svetovnim dnevom učiteljev so sinoči v Ljubljani podelili letošnje najviše državne 
nagrade na področju šolstva.

Maja Ahačič / Foto: Tina Dokl

Varuh človekovih pravic 
ugotavlja, da grad ni 
primeren prostor za 
bivanje starejših ljudi in 
da tudi odmaknjenost 
doma starejših od naselja 
ni v korist starostnikom, 
za katere želijo, da bi se 
družili z ostalimi ljudmi.
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Ko bo soglasje k imenova-
nju dala še vlada, se bo 
v direktorsko pisarno v 

drugem nadstropju stavbe E 
jeseniške bolnišnice vselil novi 
direktor Tomaž Glažar. Je 
magister ekonomskih znano-
sti, ki ima veliko izkušenj na 
področju zdravstva, bil je direk-
tor direktorata za zdravstveno 
ekonomiko na ministrstvu 
za zdravje, predsednik sveta 
UKC, nazadnje pa je deloval 
kot svetovalec bolnišnic. Poz-
nan je tudi na Gorenjskem, 
kjer je pred dvema letoma še 
kot predstavnik ministrstva so-
deloval v pogovorih o pripojitvi 
kranjske bolnišnice k jeseniški.

A zakulisna dogajanja v 
zvezi z imenovanjem so zelo 
zanimiva. Na seji sveta zavo-
da prejšnji teden, na kateri sta 
se predstavila dva kandidata 
(poleg Glažarja še nekdanji 
direktor kranjskih gasilcev 
Tomaž Krišelj), je prišlo do 
presenetljivega preobrata. Ko 
je dosedanji predsednik sveta 
zavoda Dušan Krajnik prišel 
na sejo, ki jo je sam sklical, je 
namreč izvedel, da ga je vlada 
prejšnji dan na dopisni seji – 
zamenjala. Prav tako sta bili 
zamenjani še dve članici sveta, 
skupaj torej trije predstavni-
ki države. Na sejo so obenem 
prišli že trije novi člani, izmed 
katerih je bil imenovan tudi 
novi predsednik sveta Matevž 
Lakota, človek z ministrstva 
za zdravje. Na ministrstvu 
razlogov o nenadnih zamenja-
vah niso razkrili, češ da ima 
minister v skladu s protokolom 

pravico, da zamenja člane sve-
tov zdravstvenih zavodov. A 
kljub temu je bila poteza ne-
navadna; zakaj je vlada o tem 
odločala na dopisni seji, in to le 
dan pred že sklicano sejo sveta? 

Zamenjava je dosedanjega 
predsednika Dušana Kraj-
nika močno presenetila, celo 
šokirala. V prvih izjavah se je 
spraševal o ozadjih nenadne 
razrešitve, omenjal je celo pri-
tiske, grožnje, strah nekaterih 
znotraj bolnišnice pred razkri-
tji, do katerih naj bi se dokopal 
stari svet zavoda … Predvsem 
pa je Krajnik menil, da si mi-
nister želi poslušnega direk-
torja in poslušen svet zavoda. 
Ali gre zgolj za čustven odziv 
in razočaranje ob razrešitvi ali 
pa morda za resnična ozadja, 
bo pokazal čas. 

A kakorkoli. V bolnišnici si 
predvsem želijo, da bi direktor 
čim prej začel delati. Pred vrati 
sta obsežna projekta energet-
ske in požarne sanacije, treba 
bo začeti pripravljati poslovni 
načrt za naslednje leto. Novi 
prvi mož se bo moral soočiti 
tudi s hudim pomanjkanjem 
kadrov; samo lani je iz bolni-
šnice odšlo kar 110 zaposlenih, 
večina zdravstvenega kadra v 
zdravstvene domove, kjer ni de-
lovišč z urnikom 24/7/365. Res 
je, da so obenem na novo zapos-
lili 138 delavcev, a po podatkih 
še vedno primanjkuje več kot 
trideset zdravnikov in na dese-
tine zaposlenih v zdravstveni 
negi. Jasno je eno: bolnišnica je 
sicer sanirana, a izzivov nove-
mu direktorju ne bo manjkalo.

Novi direktor

KOMENTAR
Urša Peternel

Air Serbia je že poleti do-
dal novo linijo v Niš, linijo do 
Beograda pa bodo okrepili z 
11 na 13 letov na teden. Mon-
tenegro Airlines pa bo odslej 
namesto štirikrat petkrat te-
densko letel v Podgorico. 

Na propad Adrie Airways 
se je odzvalo tudi vodstvo up-
ravitelja ljubljanskega letali-
šča Fraport Slovenija. Kot je 
povedal poslovodni direk-
tor Zmago Skobir, v družbi 
računajo, da bodo do nove-
ga leta vzpostavili ključnih 
pet povezav s Frankfurtom, 
Münchnom, Zürichom, 
Brusljem in Dunajem. Gle-
de na dober odziv v prvih 
dneh pa se utegne to zgoditi 
že prej. Kot je poudaril vod-
ja letaliških storitev Janez 
Krašnja, je bilo sicer s steča-
jem Adrie izgubljenih 11 od 
skupno 29 rednih povezav z 
brniškega letališča. Po oce-
ni vodstva pa bodo potrebo-
vali približno leto in pol, da 
bodo povsem zapolnili Adri-
jino mrežo letov. 

Letališče je sicer tudi letos 
do avgusta zabeležilo 3,7-od-
stotno rast prometa, zaradi 
propada Adrie pa bo končno 
število prepeljanih potni-
kov manjše od lanskoletne-
ga, ko je prek letališča poto-
valo več kot 1,8 milijona lju-
di. »Po zelo grobi oceni bo 
število nižje za sto do dvesto 
tisoč potnikov, kar pomeni, 
da bi končno število znašalo 
nekje med 1,5 in 1,7 milijona 
potnikov,« je ocenil Skobir, 

ki dodaja, da načrtovanega 
letnega plana družba letos 
najverjetneje ne bo dosegla, 
vseeno pa računajo, da bodo 
poslovali pozitivno.

Rešitve, kako bi ohranili 
povezanost Slovenije s sve-
tom, še naprej išče tudi vla-
da, ki je na včerajšnji seji 
sprejela predlog novele za-
kona o letalstvu, s čimer bo 
lahko vzpostavila možnost 
za gospodarsko javno služ-
bo za letalske povezave. Kot 
smo že poročali, bi razmere 
lahko prepustili ponudbi in 
povpraševanju trga, nato pa 
bi subvencionirali strateško 
pomembne linije, za katere 
letalske družbe ne bi izkaza-
le interesa. Druga možnost, 
o kateri na včerjašnji seji vla-
de niso razpravljali, pa bi 

bila ustanovitev nove držav-
ne letalske družbe. Kot je že 
v ponedeljek povedal minis-
ter za gospodarstvo Zdravko 
Počivalšek, to možnost teh-
tajo, kolikšna je verjetnost, 
da jo država tudi realizira, 
pa za zdaj še ni znano.

 

Kaj ostane kupcem 
vozovnic

Kot obveščajo v Evrop-
skem potrošniškem centru, 
imajo kupci Adrijinih vo-
zovnic kljub stečaju še ne-
kaj možnosti za povračilo 
denarja. Če so nakup nedav-
no opravili s kreditno karti-
co, lahko pri banki izdaja-
teljici preverijo možnosti 
povračila denarja zaradi ne-
opravljene storitve v okviru 

reklamacijskega postopka, 
ki ga je mogoče uporabiti 
tudi v primeru neizvedene 
storitve. Dodajajo sicer, da 
se postopki glede vračila de-
narja lahko razlikujejo glede 
na ponudnika kreditne kar-
tice. Potniki, ki imajo kup-
ljena paketna potovanja pri 
turističnih agencijah, pa se 
morajo za informacije obr-
niti neposredno na agencije.

Trg že polni praznino Adrie
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V Fraportu ocenjujejo, da bodo Adrijino mrežo letov nadomestili v enem letu. Na sliki: 
vodja letaliških storitev Janez Krašnja in poslovodni direktor Zmago Skobir. / Foto: Aleš Senožetnik

»Vrednost vseh nepre-
mičnin v Sloveniji se je od 
leta 2017 do danes dvigni-
la s 123 milijard na 160 mi-
lijard evrov. Nekatere ne-
premičnine bodo tako vred-
ne tudi dvajset, trideset ali 
štirideset odstotkov več kot 
glede na stare modele,« je 
ob tem napovedal. Največje 
spremembe se kažejo pred-
vsem pri stanovanjskih hi-
šah in stavbnih zemljiščih, 
pri katerih so se cene v zad-
njih letih najbolj zvišale. Lo-
kacijsko se bo najbolj pove-
čala vrednost nepremičnin 
na najboljših lokacijah, kot 
so območje Ljubljane s pri-
mestnimi občinami, Obala 
in turistična območja.

Po 45-dnevnem roku za 
podajo pripomb na predla-
gane modele se bodo do 
njih najprej opredelile ob-
čine, na Gursu pa bodo mo-
dele po potrebi prilagodi-
li. Vlada bo končni predlog 

modelov potrdila do kon-
ca marca 2020, nakar bodo 
na podlagi ažuriranih po-
datkov nepremičninam do-
ločene posplošene vrednos-
ti. Prvega aprila prihodnje 
leto bo tako vsak lastnik po 
pošti prejel t. i. zbirno po-

trdilo o posplošenih vred-
nostih njegovih nepremič-
nin, ki bo uradni dokument. 
Posplošena vrednost, ki bo 
nepremičninam pripisana 
na ta dan, se bo lahko raz-
likovala od danes objavlje-
nega poskusnega izraču-
na. Šele po 1. aprilu bo mož-
no tudi uveljavljanje poseb-
nih okoliščin za posamične 

stavbe, kot je na primer iz-
redno neugodna mikroloka-
cija ali močno poškodovana 
struktura stavbe.

Na Gursu so za namen 
pridobivanja pripomb oz. 
predlogov in podajanja in-
formacij javnosti odprli več 

komunikacijskih kanalov – 
klicni center na telefonski 
številki 080 20 09, elektron-
ski naslov vrednotenje@
gov.si, občanom so na voljo 
spletni portal www.mnv.e-
-prostor.gov.si z vsemi po-
datki in dokumentacijo ter 
Gursovi uslužbenci na 41 lo-
kacijah geodetskih pisarn, je 
pojasnil generalni direktor 

Gursa Tomaž Petek. Kot je 
še ocenil, sta v tokratnem ci-
klu množičnega vrednote-
nja tako razpoložljivost kot 
kakovost podatkov bistveno 
boljša kot v preteklem. 

Minister za okolje in pros-
tor Simon Zajc je razložil, da 
je v Sloveniji 6,5 milijona ne-
premičnin, 1,2 milijona de-
lov stavb in nekaj več kot pet 
milijonov zemljiških parcel, 
zato je geodetska uprava po 
njegovem mnenju opravi-
la zares obširno delo. »Slo-
venija množično vrednoti 
nepremičnine od leta 2006 
naprej, zdajšnji modeli pa so 
najboljši doslej,« je prepri-
čan Zajc. Posplošene vred-
nosti nepremičnin se upora-
bljajo v najrazličnejše name-
ne, v prihodnosti morda tudi 
za nepremičninski davek. 
»Kako bo vrednotenje vpli-
valo na razne socialne trans-
ferje, je treba vprašati na mi-
nistrstvo za delo. Po mojih 
informacijah ne bo večjega 
vpliva,« je dodal minister.

Razgrnili modele vrednotenja
31. stran

Sistem množičnega vrednotenja so prenovili z 
novim zakonom, ki naj bi odpravil pomanjkljivosti 
v prejšnjem zakonu o množičnem vrednotenju 
nepremičnin, na katere je leta 2013 opozorilo ustavno 
sodišče. V NSi pa menijo, da je tudi novi zakon v 
neskladju z ustavo, zato so na ustavno sodišče vložili 
zahtevo za oceno njegove ustavnosti.

Že v prvih dneh po 
stečaju Adrie so lete 
v Bruselj, Frankfurt, 
München in Zürich 
najavili letalski 
prevozniki Brussels 
Airlines, Lufthansa in 
Swiss.
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išče sodelavca ali sodelavko za delovno mesto

VODJA GRADBENE ENOTE
Delovno mesto je za nedoločen čas s poskusno dobo 3 mesece.  
Osrednje področje dela predstavljajo gozdno gradbeništvo,  
ostale nizke gradnje in vzdrževanje lastnih nepremičnin.    
Glavne naloge vodje gradbenih del so planiranje, vodenje,  
organiziranje in nadziranje gradbenih del ter pridobivanje le-
-teh na razpisih oziroma na trgu.

Večino gradbenih aktivnosti izvajamo na Zgornjem Gorenjskem, 
kjer je tudi sedež podjetja.

Od kandidatke/kandidata pričakujemo:
– vsaj višjo šolo (najmanj stopnja VI/1) gradbene smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj v gradbeni operativi,
– aktiven status vodje del za strokovno področje gradbeništva,
– sposobnost timskega dela in komunikativnost.

Zaželeno je znanje vsaj enega tujega jezika.

Nudimo urejeno delovno okolje v stabilnem in uglednem  
podjetju ter stimulativno plačilo.

Vaše vloge z življenjepisom in potrebnimi dokazili nam najkasneje 
do 31. 10. 2019 pošljite po e-pošti na: ales.kadunc@ggbled.si.

Andraž Sodja

Ribčev Laz – V začetku sep-
tembra so bila opravlje-
na nujna sanacijska dela 
na znamenitem mostu pri 
cerkvi sv. Janeza Krstnika v 
Ribčevem Lazu. S sanacijo je 
bila zagotovljena varnost ka-
mnite ograje in obloge mo-
stu, ki je zaradi dotrajanosti 
začela odstopati od betonske 
nosilne konstrukcije, zato je 
bilo nevarno, da bi se ob pri-
tisku turistov ograja in del 
kamnite obloge zrušila v je-
zero. Statična varnost mo-
stu ni bila ogrožena, tem-
več zgolj stabilnost kamnite 
obloge in ograje mostu.

Sanacija je bila izvedena s 
kovinskimi oporniki, ki pa 
jih domačini v Bohinju niso 
najbolje sprejeli, saj števil-
ni menijo, da kovinske le-
tve kazijo simbol Bohinja, 
ki je tudi simbol občine Bo-
hinj in zaradi slikovitosti 
ena najbolj fotografiranih 
točk v Bohinju. Kot je dejal 
eden izmed domačinov, jih 
skrbi, da bodo oporniki tam 
kar ostali: »Lani so se neka-
teri pritoževali zaradi infor-
macijskega stebra pri poti do 

cerkve, tole je stokrat hujše. 
Kot bi na most nataknili zob-
ni aparat.« 

Na direkciji za infra-
strukturo, ki je zadolžena 
za vzdrževanje in sanaci-
jo mostu, pojasnjujejo, da 
je v pripravi ponoven raz-
pis za izdelavo projektne do-
kumentacije, ki bo končana 
predvidoma do sredine leta 
2020. Ko bo projektna do-
kumentacija izdelana, bos-
ta znana tudi vrednost in ob-
seg obnovitvenih del. Glede 
opornic dodajajo, da se zave-
dajo, da je most tako lokal-
na znamenitost kot državna 
kulturna dediščina. »Ukrepi 

so začasni za zagotovitev var-
nosti objekta in so izvedeni 
v sodelovanju z Zavodom 
za varstvo kulturne dedišči-
ne. Kovinska konstrukcija 
bo po celoviti obnovi odstra-
njena.«

Stanje mostu se je po ugo-
tovitvah direkcije izkazalo za 
resno, saj je bila pri nadzoru 
mostu ugotovljena vzdolžna 
razpoka kot posledica odsto-
panja kamnitega parapetne-
ga zidu oziroma ograje mo-
stu od betonskega loka. Gle-
de na resnost poškodb so s 
pomočjo prečnih povezav in 
jeklenih profilov izvedli uk-
repe, s katerimi so preprečili 

povečevanje vzdolžne razpo-
ke in posledično možnost, da 
bi se porušila celotna kamni-
ta obloga oboka in parapet-
ni zid, ter tudi zaprtje mostu. 
Doslej izvedena dela so stala 
dobrih 44 tisoč evrov. Vred-
nost del za celovito obnovo 
mostu pa bo znana, ko bo iz-
delana projektna dokumen-
tacija, iz katere bo jasen tudi 
obseg potrebnih del. Morebi-
tna popolna zapora mostu v 
času, ko v Bohinju že poteka 
vrsta gradbenih del na cestni 
infrastrukturi, zaradi katerih 
je promet že sicer oviran, bi 
sicer pomenila pravi prome-
tni kaos. 

Opornice do celovite obnove
Delna obnova mostu pri cerkvi svetega Janeza Krstnika v Bohinju je zagotovila varnost ograje do 
celovite prenove mostu. Kdaj jo bodo izvedli, pa bo znano, ko bo izdelana projektna dokumentacija.

Varnost ograje na mostu so zagotovili z opornicami.

Urša Peternel

Jesenice – Čeprav obstajajo 
razlogi, da bi Občina Jeseni-
ce lahko začela postopek pre-
kinitve koncesijske pogodbe 
s podjetjem Ekogor, pa bi to 
občini in občanom prineslo 
več težav kot koristi. Podjetje 
Ekogor je visoko zadolženo, 
in če bi v lanskem letu real-
no ovrednotilo stroške prev-
zema lahke frakcije, bi poslo-
valo z vsaj pol milijona evrov 
izgube. Za nameček je stav-
bna pravica, ki jo je Ekogor-
ju podelila Občina Jeseni-
ce, obremenjena s hipoteka-
mi. Objekte, ki so bili zgraje-
ni na podlagi stavbne pravi-
ce, je podjetje Publikus, ki je 
lastnik Ekogorja, zastavilo za 
6,5 milijona evrov. Če kredita 
ne bi več moglo odplačevati, 
bi prišlo do vnovčitve hipote-
ke. S tem pa bi Občina Jeseni-
ce ostala brez objektov za ob-
delavo, ki bi jih potem mora-
la kupiti na dražbi ali pa naje-
ti od morebitnega kupca.

To je le nekaj skrb vzbujajo-
čih izsledkov revizije gospo-
darske javne službe obdelave 
določenih vrst odpadkov, ki 

jo je za Občino Jesenice opra-
vilo podjetje BM Veritas. Re-
vizorji so zadnjih nekaj mese-
cev pregledovali koncesijsko 
pogodbo, ki jo ima Občina Je-
senice sklenjeno s podjetjem 
Ekogor, ki na Mali Mežakli 
opravlja javno gospodarsko 
službo obdelave mešanih ko-
munalnih odpadkov. Kot je 
znano, se v CERO Mala Me-
žakla in tudi na sosednji ob-

činski parceli kopiči lah-
ka frakcija, občani pa že dalj 
časa opozarjajo na smrad, ki 
zmanjšuje kakovost življenja 
na Jesenicah. Občina Jeseni-
ce je zato naročila revizijo, ki 
naj bi ji bila v pomoč pri reše-
vanju problematike. 

Žal pa izsledki revizije niso 
optimistični. Kot izhaja iz po-
ročila, bi prekinitev koncesij-
ske pogodbe povzročila le še 
več težav, za občane pa bi to 
pomenilo zvišanje zneskov 

na položnicah. Občina je 
tako na neki način obtičala 
z Ekogorjem, revizorji pa so 
nanizali nekaj rešitev, ki bi 
bile najmanj boleče za vse.

V prvi vrsti predlagajo 
aneks h koncesijski pogod-
bi, s katerim bi Občina Je-
senice in Ekogor uredila vsa 
odprta vprašanja. Po mne-
nju revizorjev je treba čim 
prej najti rešitev za odvoz 

začasno skladiščene lahke 
frakcije. Poleg tega je treba 
oblikovati nove cene storitve 
obdelave, saj sedanje cene 
koncesionarju ne pokrivajo 
vseh upravičenih stroškov.

Poleg tega bi bilo smiselno, 
da bi Občina Jesenice k ustre-
zni ureditvi te javne gospo-
darske službe pozvala tudi 
ostale občine, katerih meša-
ne komunalne odpadke do-
važajo v CERO Mala Me-
žakla. Zdaj namreč Ekogor 

obdelavo mešanih komunal-
nih odpadkov na osnovi kon-
cesije izvaja le za občini Jese-
nice in Gorje, za ostale obči-
ne pa prek pogodbe. 

Glede kopičenja odpadkov 
na občinski parceli revizorji 
menijo, da glede na finanč-
ne težave Ekogorja in pro-
blematiko lahke frakcije na 
državni ravni tožba ne bi pri-
nesla posebnih koristi. 

»Zato menimo, da bi bilo 
smiselno skleniti dogovor, v 
katerem bi opredelili roke, v 
katerih bo Ekogor s tega zem-
ljišča odstranil skladiščeno 
lahko frakcijo ter poravnal 
nadomestilo za uporabo tega 
zemljišča za nazaj in za nap-
rej do izpraznitve zemljišča.«

Revizorji tudi menijo, da 
je treba poskrbeti za čim 
bolj nemoten postopek spre-
jema in obdelave odpadkov, 
z zmanjšanjem »zalog« od-
padkov pa se bo zmanjšal 
tudi vpliv na samo okolje, to-
rej smrad.

Z revizijskim poročilom 
se bodo na seji prihodnji te-
den seznanili jeseniški ob-
činski svetniki, pričakovati 
pa je burno razpravo.

Občina je obtičala z Ekogorjem
Prekinitev koncesijske pogodbe z družbo Ekogor bi Občini Jesenice in občanom prinesla več težav kot 
koristi, je pokazalo revizijsko poročilo. 

Prenehanje obratovanja odlagališča Mala Mežakla 
bi se odrazilo v pomembnem zmanjšanju prihodkov 
občinskega proračuna na Jesenicah ob hkratnem 
pomembnem povišanju cen storitev, ugotavljajo 
revizorji.

Kot je po seji povedal novi 
predsednik sveta zavoda Ma-
tevž Lakota z ministrstva za 
zdravje, jih je Glažar med 
drugim prepričal z dolgolet-
nimi izkušnjami v zdravstvu 
in svojim predhodnim delo-
vanjem na ministrstvu. V pro-
gramu dela in v predstavitvi 
je povedal, da želi nadaljevati 

začrtane investicije v jeseniški 
bolnišnici, vključno z ener-
getsko sanacijo. 

Drugi kandidat za direk-
torja je bil nekdanji direk-
tor Gasilsko reševalne služ-
be Kranj Tomaž Krišelj, tre-
tja kandidatka, ki jo je svet 
zavoda od štirih prijavljenih 
na razpis za direktorja pova-
bil na predstavitev, pa je od 
kandidature odstopila.

Za direktorja izbran 
Tomaž Glažar

31. stran

Tomaž Glažar /Foto: Luka Cjuha (Dnevnik)

Tržič – Javna razgrnitev predloga modelov vrednotenja nepre-
mičnin, ki ga je izdelalo ministrstvo za okolje in prostor, geodet-
ska uprava (GURS), bo do konca oktobra, in sicer v poslovnem 
času občinske uprave v prostorih velike sejne sobe Občine Tr-
žič. Predlog modelov vrednotenja bo dostopen tudi na Portalu 
množičnega vrednotenja nepremičnin na spletnem naslovu 
www.mvn.e-prostor.gov.si, kjer bodo objavljene poskusno iz-
računane vrednosti. Za občane bo GURS izvedel javno predsta-
vitev modelov vrednotenja na območjih območnih geodetskih 
uprav. Za lastnike nepremičnin na območju občine Tržič bo 
GURS javno predstavitev organiziral v četrtek, 17. oktobra, od 
10. do 13. ure, v prostorih Mestne občine Kranj. Zainteresirani 
lahko do 15. novembra podajo mnenja in pripombe k predlogu 
modelov vrednotenja, ki morajo biti ustrezno obrazložene.

Z modelom vrednotenja nepremičnin bodo 
seznanili tudi Tržičane

Kranj – Pred dnevi so na Mestnem pokopališču Kranj začeli 
menjavo dotrajanih cipres. Na novo bo zasajenih 240 tekočih 
metrov sadik cipres. Dela bodo predvidoma končana konec 
drugega tedna.

Na pokopališču menjajo ciprese
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658. SEJEM NA TRAVNIKU 
v Šentvidu ob Glini
Ta najstarejša tovrstna prireditev na avstrijskem 
Koroškem poteka še do 7. oktobra 2019. Deset- 
dnevna prireditev, kjer se pričakuje več 100.000 
obiskovalcev, poteka v znamenju kulturnih tradi-
cij in običajev. Sejem na travniku obudi spomine 
na tiste daljne čase, ko so kmetje enkrat v letu na 
tržnici zunaj mestnega obzidja kupovali po ug-
odni ceni živino, semena in druge izdelke, poleg 
tega pa je bila to enkratna priložnost za sklepanje 

raznoraznih kupčij ter srečevanje znancev. Kmetje 
so se lahko tudi malo pozabavali ter tako pozabiti 
na težak vsakdan svojega življenja.

• Velik zabaviščni park s 37 igrali
   in letošnjo novostjo, igralom »Speedwave« 
• Bolšji trg in tržnica s starinami
• Kramarski trg z 200 stojnicami
• Razstava kmetijske in gozdarske opreme
• Sejem gradnje in novih energetskih virov
• Pester program dogodkov in prireditev, koncerti
• 27 gostinskih površin s kulinaričnimi dobrotami
• 18 stojnic s pijačo in prigrizki
• 20 stojnic z medenjaki, kostanjem itn.

V času prireditve vozi med železniško postajo in 
sejmom vlakec. Obiskovalcem je na voljo tudi do-
volj parkirišč. Vstop je prost!  

www.wiesenmarkt.at
facebook.com/st.veiter.wiesenmarkt   Foto: © Stadt St. Veit

Foto: © Stadt St. Veit

Čudovita sprostitev 

Fotografije: ® Bad Kleinkirchheimer Bergbahnen

Kdor se želi sprostiti in obenem okrepiti svojo življenjsko moč, je v termalnem 
kopališču Römerbad Bad Kleinkirchheim na pravem mestu.

Gostom so na voljo notranji in zunanji bazeni s 
skupno vodno površino 872 m2 in temperaturo od 31 
do 34 stopinj Celzija. Poleg zdravilne termalne vode 
je obiskovalcem na voljo tudi velik prostor s kar 13 
savnami, med katerimi sta tudi bio savna in savna 
z vodno paro. Gostom je na voljo tudi masažni in 
kozmetični salon (Massage & Beautycenter). Tukaj 
je možno izbirati med različnimi posegi, ki trajajo 
30 minut, po želji pa tudi več. Med najbolj priljublje-
ne spada masaža z domačim cemprinovim oljem in 
tudi regeneracijska nega obraza.

K dobremu počutju prispevajo tudi različni temsta-
ski simpoziji na temo gibanja in seveda tudi posebni 
sprostitveni prostori (ErLebensräume). V termalnem 
kopališču Römerbad so gostom na voljo tudi stroko-
vnjaki z različnih področij humane energetike. 

Jesenska ponudba:
Vsak ponedeljek sta dve dnevni vstopnici 
na voljo za ceno ene.
• 23. september – 28. oktober 2019
• 25. november – 16. december 2019 

Podaljšajte konec tedna v termalnem kopališču 
Römerbad in začnite nov teden v dvoje 
po polovični ceni!
• 2 dnevni vstopnici v termalno kopališče
   24,50 evra (namesto 49 evrov)
• 2 dnevni vstopnici v termalno kopališče
   vključno s savno 42 evrov (namesto 84 evrov)

Vse informacije najdete na: 

www.badkleinkirchheimer.com

........................................................................................................................................

Suzana P. Kovačič

Mojstrana – »Razstava Jam-
ski svet pod gorami je mor-
da zrcalna podoba gora, ki se 
vzpenjajo v višino, jame pa 
v globino. Te razstave pa za-
gotovo ne bi bilo, če ne bi pri 
tem izjemno vestno, vztraj-
no in požrtvovalno sodelo-
vali prav jamarji; ni čudno, 
da jamarji dosegajo vedno 
nove dosežke. Glavni razlog, 
zakaj predstavljamo novo 
občasno razstavo ravno le-
tos, je praznovanje 130-le-
tnice organiziranega jamar-
stva na Slovenskem,« je ob 
nedavnem izjemno dob-
ro obiskanem odprtju raz-
stave povedala Irena Lačen 
Benedičič, direktorica Gor-
njesavskega muzeja Jeseni-
ce. Razstava nudi vpogled v 

zgodovino jamarstva, a so 
predstavljeni tudi najnovej-
ši dosežki in raziskave. Bo-
gatijo jo vrhunske jamske 
fotografije, jamarska opre-
ma, prav poseben je virtua-
len spust v jamo, jamski po-
ligon, da tudi najmlajši lah-
ko dobijo vtis o jami v ple-
zanju po ''lojtrcah'', skozi 
ožine ... Se jama nadaljuje? 
Kako globoko je to brezno? 
Kako so raziskovali jame ne-
koč? Kdo so bili neustrašni 
raziskovalci globin? Odgo-
vore na ta in še mnoga dru-
ga vprašanja dobite na raz-
stavi, za njeno postavitev sta 
najbolj zaslužna Bogomir 
Remškar in Tomaž Grdin. 
Kot sta povedala, sta ime-
la zelo težko nalogo, kako 
ogromno gradiva skrajšati 
in skleniti kompromise, da 

razstava lepo uspe. Obenem 
sta poudarila, da je vsak ja-
mar pripomogel k njeni vse-
bini. Tudi predsednik Ja-
marske zveze Slovenije Igor 
Benko se je zahvalil vsem 
tistim, ki jih na odprtju raz-
stave ni bilo, a so prispeva-
li k 130-letnici. Še en jubilej, 
šestdesetletnico, praznuje 
letos tudi Jamarska reševal-
na služba, najstarejšim dol-
goletnim reševalcem so se 
zahvalili s priznanji. 

»Zavedamo se, kako po-
memben del Slovenije pred-
stavlja naš podzemni svet in 
kako težje ga je raziskovati v 
primerjavi s tistim, kar je vi-
dno nam vsem. Razstava je 
po eni strani tudi učna ura 
za vse nas, ki ne poznamo 
tako dobro jamarske zgo-
dovine, po drugi strani tudi 

spodbuda mladim, da se 
bodo vključili v vaše vrste,« 
je dejala Eva Štravs Podlo-
gar, državna sekretarka na 
ministrstvu za gospodarski 
razvoj in tehnologijo. Tudi 
na Gorenjskem imamo več 
jamarskih društev, ki po-
membno prispevajo k raz-
iskovanju jam na Sloven-
skem. Na razstavi je v prvem 
delu, ko se spominjajo ve-
likih osebnosti, omenjen 
(še najmanj) en Gorenjec, 

prof. Marko Aljančič (1933–
2007), med drugim dolgo-
letni urednik revije Naše 
jame, ter posredno češki in-
ženir Jan Vladimír Hráský 
(1857–1939), ki je projektiral 
tudi Vodovodni stolp v Kra-
nju, in kot je še postregel s 
podatkom Aleš Lajovic, poz-
navalec jamarske zgodovi-
ne, je bila Hráskýeva žena iz 
Mojstrane. 

Najdaljši jamski sistem 
v Sloveniji je Tolminski 

Migovec z 42 kilometri dol-
žine in osmimi vhodi. Kot 
je povedal dolgoletni jamar 
Davorin Preisinger, se lahko 
jamarstvo v Sloveniji ponaša 
z več kot 13 tisoč registrirani-
mi jamami in jamarskim ka-
tastrom, v katerem ima vsa-
ka jama poleg katastrske šte-
vilke tudi osnovni zapisnik, 
meritve in načrt jame, v no-
vejšem času so še fotografije 
vhodov, podatki o onesnaže-
nosti jam ...

Nova razstava Jamski 
svet pod gorami
V Slovenskem planinskem muzeju so odprli novo razstavo in s tem obeležili 
sto trideset let organiziranega jamarstva na Slovenskem. Razstava je učna 
ura za vse, ki jamarske zgodovine ne poznajo zelo dobro. 

Od leve: Irena Lačen Benedičič, Igor Benko in Eva Štravs Podlogar na odprtju razstave, 
ki bo na ogled pol leta / Foto: Gorazd Kavčič
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V začetku septembra ste verjetno 
mnogi na Bledu opazili nove rumene 
pohodniške smerokaze, na katerih 
poleg smeri proti Radovljici ali Gorjam 
in Goreljku na Pokljuki piše tudi Juliana 
Trail. “Prvič slišim za to!” je reklo kar nekaj 
domačinov.
Že lani oktobra so izvedli promocijski 
pohod po pohodniški poti okoli Julijskih 
Alp in tudi napovedali odprtje v jeseni 
2019. Jesen je tu, Juliana Trail, kakor so 
poimenovali novo daljinsko pohodniško 
pot okoli Julijskih Alp, pa je tik pred 
odprtjem. Zato ste lahko na Bledu in 
okolici srečali nove rumene pohodniške 
smerokaze.
Ob vse bolj množičnem obisku, ki so ga 
deležne tudi destinacije v Julijskih Alpah, 
se večkrat vprašamo, kje je tista zgornja 
meja vzdržnosti, koliko obiskovalcev kraj 
še lahko prenese in predvsem kako bomo 
ohranili naše okolje, da bodo lahko tudi 
prihodnje generacije živele od turizma, 
in še bolj pomembno, da bomo to okolje 
ohranili za lokalno prebivalstvo in da le-
to ne bo suženj prekomernega obiska. 
Predvsem na področju prometa so v času, 
ko je ukrepanje nujno, že zdaj pa je čas za 
mehke ukrepe in čas, ko se gola promo-
cija umika pomembnejšim nalogam 
krovnih lokalnih turističnih organizacij. 
Te se danes ukvarjamo predvsem z 
upravljanjem turistične destinacije na 
način, ki omogoča na eni strani kvalitetno 
doživljanje kraja obiskovalcem in po 
drugi strani izboljšanje življenja lokalne-
ga prebivalstva. Promocija pa temelji na 
skrbno pripravljeni strategiji, ki definira, 
kdo in kakšni so gostje, ki jih vabimo v 
naše kraje.
Vse bolj se tako v strategijah kot konkret-
nih nalogah turističnih organizacij 
ukvarjamo s kvaliteto življenja lokalnega 
prebivalstva in vzporedno s tem kvaliteto 
doživetja obiskovalca. Tako pri komuni-
kaciji kot tudi snovanju novih turističnih 
produktov pa je pomembno vprašanje, 
kaj želimo s tem doseči in kakšna je naša 
vizija.

Pot skozi drugačnost
Juliana Trail je pot skozi drugačnost. 
Osrčje Julijskih Alp z visokimi vrhovi in 
strmo zarezanimi dolinami je le veduta 
v naših pogledih s poti, ki obkroža našo 
največjo gorsko skupino in Triglavski 
narodni park. Je krožna daljinska 

pohodniška pot, dolga 270 kilometrov 
in razdeljena na 16 etap. Etape so dolge 
povprečno med 17  in 20 kilometov in 
nam vzamejo od pet do sedem ur hoda 
na dan. Priporočljive dnevne etape so 
zasnovane tako, da je v krajih na začetku 
oziroma na koncu etap možno prenočiti, 
se okrepčati ali nakupiti hrano in pijačo.  
Pot se začne in konča v Kranjski Gori 
oziroma jo pohodniki lahko prehodijo v 
poljubni smeri, začno kjerkoli in je tudi 
prehodijo, kolikor je pač želijo. Etapo ali 
dve, morda pa tudi vse v enem kosu ali 
pa v več letih. Juliana Trail je zasnovana 
tako, da lahko pohodniki ob prehojeni 
etapi obiščejo še kakšno drugo zanimi-
vost, ki je v bližini same poti.
Na Bled nas pripelje 4. etapa, ki se sicer 
začne v Begunjah, gre skozi Radovljico, 
se tam obrne nazaj proti zahodu in nas 
ob Savi preko Šobca in Koritnega pripelje 
na Bled. Zaključek etape je pri osredn-
jem blejskem turistično-informativnem 
središču Triglavska roža v upravni stavbi 
Triglavskega narodnega parka. Tu se začne 
naslednja, 5. etapa, ki vodi vse do Goreljka 
na Pokljuki. Pot po Bledu nas povede do 
Jezerske promenade, ob Blejskem jezeru 
pod gradom v Malo Zako, od koder se vz-
pnemo do železniške postaje Bled jezero. 
Zadnji del poti po Bledu gre najprej po 
Kolodvorski in dalje ob železnici pod 

mokrišči pod Poljšico, kjer Juliana Trail 
vstopi v občino Gorje. Peta Etapa z Bleda 
preko Gorij vse do Goreljka na Pokljuki je 
najdaljša in najbolj zahtevna s skoraj 800 
višinskimi metri vzpona. 

Odprtje konec oktobra
Juliana Trail je namenjena doživetju, obo-
gatenemu spoznavanju narave, krajine, 
kulturne dediščine, ljudi in običajev. Kaj 
vse nam ponuja na območju Bleda? Sava 
Dolinka, savske terase pod Koritnim, ko 
se s Koritnega bližamo Bledu, nas sprem-
ljajo pisani travniki in polja, v ozadju se 
kaže Blejski grad in Triglavsko pogorje. 
Središču Bleda z Jezersko promenado se 
pot ne izogne in nas vodi ob osrednjih 
znamenitostih pod Blejskim gradom ob 
jezeru s pogledi na Blejski otok v veslaško 
središče v Mali Zaki. Mnogi pohodniki 
bodo na Bled lahko prišli z železnico, ki 
jo pooseblja tipska železniška postaja iz 
časov v začetku 20. stoletja, ko je bila leta 
1906 zgrajena Bohinjska proga.
V skupnosti Julijske Alpe, katere 
pomembna članica je tudi Občina Bled, 
načrtujejo odprtje nove poti konec 
oktobra. Takrat bo pot v celoti označena, 
izdali bomo prospekt in vodnik po poti 
ter uporabnikom ponudili aplikacijo na 
posebnem portalu Outdoor active.

Pot prečka tudi Bled
Daljinska pohodniška pot Juliana Trail – pot okoli Julijskih Alp gre tudi skozi Bled.

Rumeni pohodniški smerokazi Juliana Trail

Miniavto Bond je serija mini avtomobilov 
s tremi kolesi, ki jih je nekoč proizvajala 
angleška družba Sharp's Commercials 
Ltd, ki se je leta 1964 preimenovala v 
Bond Cars Limited in 1964, proizvodnja 
avtomobilov pa je bila med letoma 1949 
in 1966 v Prestonu, Lancashire. 
Septembra je pet teh malih avtomobilov 
obiskalo Bled kot spomin na podoben 
dogodek pred šestdesetimi leti. Obisk 
Bleda je bil tokrat del dobrodelne akcije 
za dokončno iztrebljenje otroške paral-
ize v projektu, za katerim stoji sam Bill 
Gates. Poti so dali ime Bonds to Bled, kar 
ima seveda lahko dvojni pomen – Bon-
dovi mini avtomobili na Bledu ali vezi z 
Bledom.

Bondi na Bledu ali Bonds to Bled

Bondovi mini avtomobili na Bledu

Z znamko Bled Local Selection želijo doseči mreženje med 
ponudniki in zagotoviti odlično kakovost pridelkov, izdelkov, sto-
ritev in butičnih doživetij ter zastaviti korake udejanjanja pre-
poznavnosti kakovostne ponudbe Bleda na območju Julijskih 
Alp, Slovenije in na širšem turističnem trgu.
Letos v certifikacijsko shemo vabijo snovalce rokodelskih 
izdelkov in izdelkov unikatnega in industrijskega oblikovanja, 
pridelkov in prehranskih izdelkov, jedi in pijač, postreženih na 
gostinski način. Vsem zainteresiranim ponudnikom je na voljo 
brezplačna podpora pri razvoju izdelkov, povezovalno okolje 
in osnovni zasnovi embalaže. Postopek certificiranja bo letos 
brezplačen.

Vsi certificirani izdelki in storitve bodo prejeli najmanj tri 
profesionalne fotografije, svetovanje in pomoč pri prodaji, 
ekskluzivno možnost za prodajo na pomembnih dogodkih v 
kraju, izpostavljenost na spletni strani www.bled.si in družabnih 
omrežjih destinacije, pomoč pri razvoju doživetij, vezanih na 
izdelke, izpostavljenost lokalnih doživetij, povezanih s certi-
ficiranimi izdelki, na študijskih turah turističnih agentov in 
novinarskih obiskih. Certificirani izdelki postanejo tudi del 
uradnih protokolarnih daril destinacije, kar ustvarja dodatne 
multiplikativne učinke sodelovanja. K udeležbi vabijo v prvi vrsti 
ponudnike iz območja Zgornje Gorenjske. Pri izboru izdelkov, ki 
se bodo potegovali za certifikat Bled Local Selection, bo dana ve-
lika pozornost zgodbi predlaganih izdelkov in možnosti njihove 
nadgradnje v doživetje. Več na www.bled.si/novice.

Certifikat Bled Local 
Selection
Turizem Bled v skladu s Strategijo trajnostnega 
razvoja blejskega turizma 2018–2025 razvija znamko 
Bled Local Selection.

Izdelki v okviru znamke Bled Local Selection
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Pantonze 343C

cmyk 30/0/20/15
rgb 171/200/190
RAL 6021 Blassgrun 

Pantone 557C

Na Bledu so se letos ponovno srečali s prometno gnečo, rastjo 
števila nočitev, rastjo števila dnevnih obiskovalcev ter z vsemi do-
brimi in slabimi stvarmi, ki jih to prinaša. Da bi olajšali gibanje po 
Bledu, je Turizem Bled letos sofinanciral tri avtobuse, ki povezujejo 
Bled z vasmi v okolici, Vintgarjem, Zatrnikom in Pokljuko ter sosed-
njimi občinami, Tržičem, Radovljico in Žirovnico. Dva avtobusa, 
ki sta poleti povezovala Bled z blejskimi vasmi, Blejskim gradom, 
Zatrnikom in Pokljuko, sta prepeljala več kot 26.000 potnikov. Na 
Turizmu Bled tako že pripravljajo zimsko kartico gosta in zimske 
avtobuse. V letošnjem poletju je Turizem Bled izdal več kot 15.000 
kartic Julijske Alpe: Bled. Zimska kartica bo vključevala prevoze z 
zimskimi avtobusi in nekatere druge ugodnosti za goste, ki bodo 
na Bledu nočili vsaj tri dni. 

Trajnostni razvoj turizma
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Maša Likosar

Kranj – Društvo je z združi-
tvijo paraplegikov pred šti-
ridesetimi leti tako na dr-
žavnem kot lokalnem nivo-
ju doseglo mnoge premike, 
med njimi najpomembnej-
šega: dokazali so svojo druž-
beno koristnost in aktivno 
sodelovanje v družbi. »Vsi 
člani društva smo nekoč ži-
veli svoje brezskrbno življe-
nje, si gradili prihodnost in 
družine. A prišel je trenu-
tek, ko nas je doletela nesre-
ča, bolezen ali morda uso-
da – ter nam in našim naj-
bližjim popolnoma spreme-
nila življenje,« je dejal pred-
sednik društva Peter Robnik 
in dodal: »Nekaj entuziastov 
je želelo pokazati, da življe-
nje na invalidskem vozičku 
ne pomeni konca sveta, da 
invalidi nismo breme druž-
be in znamo poskrbeti sami 
zase.«

Zbrane je v imenu 
Mestne občine Kranj, častne 

pokroviteljice prireditve, na-
govoril kranjski podžupan 
Robert Nograšek, v imenu 
Zveze paraplegikov Sloveni-
je pa njen predsednik, tudi 
državni svetnik Dane Kas-
telic. »Kolektivni duh je da-
nes pogoj, da v teh časih ne-
usmiljene neoliberalizaci-
je s skupnimi močmi dose-
žemo, da se invalidom para- 
in tetraplegikom ne odvza-
me identiteta v slovenskem 

prostoru,« je dejal Kaste-
lic in še dodal, da je zaradi 
ne upoštevanja predpisov in 
deklarativnega balasta raven 
uresničevanja pravic invali-
dov glede na možnosti veli-
ko prenizka. 

Društvo je ob tej prilož-
nosti podelilo priznanja za 
sodelovanje. Prejeli so jih 
Franc Černe, Gašper Čr-
nilec, Jovita Jeglič, Marjan 
Peternelj, Albin Rožman, 

Slavko Bračič, Mojca Ko-
pač, Marija Černe, Me-
stna občina Kranj in Obči-
na Cerklje na Gorenjskem, 
Krajevna skupnost Bratov 
Smuk, Osnovna šola Cvet-
ka Golarja Trata pri Škofji 
Loki in Zavarovalnica Tri-
glav, območna enota Kranj. 
Prireditev so z nastopi obo-
gatili citrarka Marina Kej-
žar, folklorna skupina Ko-
renine in Tilen Lotrič.

Invalidski voziček še  
ne pomeni konca sveta
Društvo paraplegikov Gorenjske je s prireditvijo S srcem že 40 let v Kulturnem domu Primskovo 
obeležilo dolgoletno delovanje.

Prejemniki priznanj za sodelovanje v Društvu paraplegikov Gorenjske / Foto: Primož Pičulin 

Jože Košnjek

Pangršica – Partizanski mi-
ting na Pangršici je v petnaj-
stih letih postal ena mno-
žičnejših manifestacij spo-
mina na narodnoosvobodil-
ni boj na Gorenjskem. Le-
tošnjega, bil je v soboto, je s 
petjem popestril pevski zbor 
Kokrški odred iz Preddvora, 
z besedo in plesom pa učen-
ci Osnovne šole Naklo. Med 
udeleženci so bili tudi po-
hodniki, ki so s Kokrice na 

Pangršico prišli peš, in dva 
posebna gosta: kranjski žu-
pan Matjaž Rakovec in parti-
zan, stoletnik Ivo Miklavčič.

Letošnji govornik je bil 
pred dnevi izvoljeni pod-
predsednik Zveze združenj 
borcev za vrednote NOB Slo-
venije Blaž Kavčič, ki je opi-
sal potek vstaje na Gorenj-
skem leta 1941, silovit par-
tizanski napad na nemške 
policiste 12. decembra leta 
1941 v Rovtu ter dražgo-
ško bitko, ki je postala, tako 

Kavčič, »spomenik pritleh-
nosti slovenskih neofašistov 
in klerikalcev, ki vedno zno-
va blatijo in zaničujejo upor 
in partizanstvo«. Čeprav je 
tudi partizanska stran greši-

la, je bil izvorni krivec za vse 
napadalec, okupator, ne pa 
tisti, ki se brani. Izdajalsko 
zavezo s krvnikom sloven-
skega naroda morda lahko 
danes razumemo, o odpus-
titi kot nacija je ne moremo, 
je povedal govornik.  

»V Sloveniji gre večini lju-
di še vedno razmeroma dob-
ro, zato prevladuje občutek 
podzavestne nepripravlje-
nosti, da bi razmišljali o ne-
prijetnih dejstvih. Vsak od 
nas je vse bolj kot osamljen 
čolnič v razburkanem ocea-
nu informacij in propagan-
de, vse nas poriva v nagnje-
nost k potrošništvu, plitke-
mu razmišljanju, nasedanju 

propagandi, plehki zabavi. 
Mlade vse bolj pritegujejo 
zaslončki telefonov, starej-
ši se pogosto nekaj jezijo, a 
brez pravega razmisleka o 
vzrokih težav,« je povedal 

Blaž Kavčič. Vendar mora 
biti v temeljih nekaj naro-
be, če bankirji zahtevajo mi-
lijonske plače, če so nam tr-
govino prevzeli tuji špeku-
lanti, pa bančništvo, energe-
tiko, lokalni prevoz, če hira-
ta nacionalni letalski prevo-
znik in zdravstvo. Zato mo-
ramo presoditi, kaj je bilo 
dobro in kaj slabo v naših 
preteklih odločitvah in kaj 
bo najbolje za nas danes in 
jutri. Ne smemo se zapelja-
ti v občutke medsebojnega 
sovraštva in nestrpnosti, ne 
smemo pristajati na vse več-
je razlike med globalno oli-
garhijo in običajnimi drža-
vljani, je sklenil Blaž Kavčič.

Pasti sovraštva in nestrpnosti
Na tradicionalnem partizanskem mitingu na Pangršici je govoril podpredsednik Zveze združenj borcev 
za vrednote NOB Slovenije Blaž Kavčič.

Podpredsednik Zveze združenj borcev za vrednote NOB 
Slovenije Blaž Kavčič je v soboto govoril na Pangršici.

Na Pangršici so podelili tudi priznanja območne 
organizacije Zveze borcev za vrednote NOB Kranj. 
Prejeli so jih Dejan Golob, Klemen Javornik, Branko 
Mugerli, Biserka Deržak, Jana Jeran in Zvone Rešek. 
Dora Osterman pa je prejela zlato odličje organizacije.

Mateja Rant

Bled – Novega direktorja je 
župan Janez Fajfar na raz-
pisu izbral med tremi kan-
didati. Kot je pojasnil svo-
jo odločitev, Roberta Klinar-
ja pozna že vrsto let in sta že 
v preteklosti dobro sodelova-
la. »Sodelovanje pa je ključ-
no za uspešno upravljanje 
občine.«

Petdesetletni Klinar se je 
rodil v Kranju, zdaj pa že 26 
let živi v Sebenjah v Zasipu. 
Po izobrazbi je strojni teh-
nik, kadrovski management 
je doštudiral na Fakulteti za 
organizacijske vede. Pozne-
je je opravil še specializaciji 
iz policijskega managemen-
ta in obramboslovja. Prvo za-
poslitev je našel v Železarni 
Jesenice, od leta 1991 je bil 
zaposlen v Slovenski vojski, 
od leta 2014 do 2018 kot po-
veljnik 132. gorskega polka 

v vojašnici Matjaža Kekca 
na Bohinjski Beli. Vodenje 
blejske občinske uprave mu 
predstavlja nov osebnostni 
in karierni izziv, saj želi tvor-
no prispevati k razvoju lokal-
nega okolja, v katerem živi. 
Obljublja, da bo deloval po-
vezovalno in v korist najprej 
občanov Bleda, obenem pa 
tudi obiskovalcev in gostov, 
ki prav tako pustijo pečat 
v njihovem kraju. Pri svo-
jem delu računa na dobro in 
tvorno sodelovanje z župa-
nom, občinsko upravo, za-
vodi, občinskim svetom, go-
spodarstvom in občani, pa 
tudi s sosednjimi občinami 
in seveda z državo. »Po naj-
boljših močeh se bom trudil, 
da svoje kompetence, ki sem 
jih pridobival skozi doseda-
nje delo, s pridom uporabim 
v blaginjo lokalne skupnos-
ti,« je svojo predstavitev kon-
čal Klinar.

Robert Klinar  
novi direktor
S prvim oktobrom je Matjaža Berčona na mestu 
direktorja blejske občinske uprave zamenjal 
Robert Klinar, ki je bil pred tem vrsto let zaposlen 
v Slovenski vojski.

Robert Klinar (desno) z županom Janezom Fajfarjem

Begunje – Jutri bo v Begunjah potekalo 49. srečanje gorenjskih 
turističnih delavcev. Po ogledu rojstnega kraja Slavka Avsenika 
in sprejemu pred TIC-em bo v dvorani Pod Avsenikovo marelo 
sledil uradni del srečanja s kulturnim programom ter podeli-
tvijo priznanj v okviru akcij Moja dežela – lepa in gostoljubna 
ter Vrnimo gorenjski nagelj na okna in balkone.

Srečanje gorenjskih turističnih delavcev

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – To soboto, 5. ok-
tobra, bo dopoldne na Trgu 
pod gradom v okviru trajno-
stnega gibanja Loško je eko-
loško potekal osrednji dogo-
dek Evropskega tedna mobil-
nosti. Predstavili bodo delo 
Sveta za preventivo in vzgo-
jo v cestnem prometu Škofja 
Loka in nujnih služb s prika-
zom oživljanja, predstavitvi-
jo gasilskega vozila za mno-
žične nesreče, policijskega 
vozila in delo policista – mo-
torista. V sklopu akcije bo 
na voljo brezplačno popravi-
lo koles, izposoja električnih 

koles in skirojev ter predsta-
vitev projekta Pešbus. Ob 10. 
uri bo na trgu tudi otroška 
predstava Jaka v prometu. V 
soboto bo med 8. in 12. uro 
zagotovljen brezplačni jav-
ni prevoz z mestnim avtobu-
som na vse prireditve v mes-
tu. V torek, 8. oktobra, sledi 
še zadnji letošnji dogodek iz 
akcije Loško je ekološko. Ob 
18. uri bo v Sokolskem domu 
predavanje Ko pade zadnje 
drevo, bo izginil ta svet. Ob-
čina Škofja Loka ga pripravlja 
v sodelovanju z Inštitutom 
za razvoj vključujoče družbe. 
Predavala bosta Janez Bizjak 
in Anton Tone Lesnik. 

Loško je ekološko



8 Gorenjski glas
petek, 4. oktobra 2019

info@g-glas.si

Vilma Stanovnik

Kranj – Več kot dva meseca 
je že minilo, odkar se je naša 
bralka pritožila, da zlasti sta-
rejši potniki in invalidi na 
kranjski avtobusni postaji 
že nekaj časa pogrešajo klo-
pi, kamor bi se lahko used-
li in počakali avtobus. Takrat 
smo iz Arrive Slovenija dobi-
li pojasnilo, da so bile klopi 
odstranjene ob letošnji del-
ni sanaciji avtobusne posta-
je in da bodo kmalu nado-
meščene z novimi. 

Po dveh mesecih klopi še 
vedno ni, kot vse kaže, pa 
kmalu tudi še ne bo nove av-
tobusne postaje. »Dolžnost 
občine je, da občanom za-
gotovi tako imenovani av-
tobusni red. To pomeni jav-
ne sanitarije in tudi prime-
ren prostor, kjer lahko poča-
kajo avtobus. Pri tem ima-
mo težavo, kar je občina la-
stnik zemljišča, stavba av-
tobusne postaje pa je v las-
ti Arrive Slovenija. Ta ima 
z nami podpisano konce-
sijsko pogodbo za opravlja-
nje linijskega potniškega 
prometa. Zato jih poziva-
mo, da primerno uredijo ta 
prostor, kar pomeni tudi, da 

postavijo klopi,« pojasnjuje 
kranjski podžupan Robert 
Nograšek in dodaja, da si na 
občini prizadevajo, da bi se 
avtobusna postaja čim prej 
preselila.

»Imamo idejne projek-
te, da bi se avtobusna po-
staja preselila na železni-
ško postajo. Pogoj za to je, 

da se umaknejo tovorni tiri. 
Ti naj bi se umaknili v skla-
du s projektom Gorenjska 
železniška proga, ki naj bi 
se predvidoma začel izvaja-
ti leta 2021, vendar pa je iz 
osnutka zdajšnjega držav-
nega proračuna ta projekt 
umaknjen. Zato smo vse ob-
čine, ki smo vezane na ta del 

proge, poslale dopis na vla-
do, da se projekt obdrži. Vsi 
naši načrti so namreč vezani 
na to, da se avtobusna posta-
ja v naslednjih letih preseli 
na železniško. Tukaj, kjer je 
sedaj glavna avtobusna po-
staja, pa bo ostalo zgolj eno 
od postajališč,« še pojasnju-
je podžupan Nograšek. 

Klopi na postaji še vedno ni
Kot vse kaže, pa kmalu v Kranju tudi še ne bo nove avtobusne postaje. Na občini si prizadevajo, da bi 
jo preselili na železniško postajo.

Potniki na kranjski avtobusni postaji med čakanjem še vedno posedajo po tleh.

Ana Šubic

Železniki – V Železnikih so 
že med poletnimi počitnica-
mi nameravali prenoviti sav-
ne, sanitarije in tuše v plaval-
nem bazenu, a se je zapletlo 
pri izbiri izvajalca in visokih 
ponudbah. Na prvi razpis so 
prejeli le eno nepopolno po-
nudbo, na drugi razpis se je 
prijavilo podjetje Lavaco z 
238 tisoč evrov vredno po-
nudbo, ki so jo na občini oce-
nili kot nedopustno. Tudi na 
tretjem razpisu, pri katerem 
so nekoliko okrnili obseg 
del, so poleg ene nepopolne 
ponudbe prejeli le še ponud-
bo že omenjenega podjetja, 
ki pa je bila še vedno vredna 

215 tisoč evrov, kar je precej 
preseglo razpoložljiva pro-
računska sredstva. Župan 
Anton Luznar je tako občin-
skim svetnikom predlagal 
rebalans proračuna, ki so ga 
minuli teden na sedmi redni 
seji s 13 glasovi za in tremi 
proti tudi sprejeli. 

S spremembo proračuna 
so za nadaljnjo prenovo pla-
valnega bazena zagotovili 
manjkajočih 64 tisoč evrov. 
Glede na trenutno ponud-
bo na trgu so cene tudi dvaj-
set odstotkov višje, kot bi bile 
pred nekaj leti, je ugotavljal 
občinski svetovalec za inve-
sticije Peter Košir in spom-
nil, da je bila sicer že pro-
jektantska ocena stroškov 

slabih 192 tisoč evrov. Po-
nujena vrednost jih je prese-
netila, a po mnenju Koširja 
cene čez leto ali dve najbrž 
ne bodo bistveno nižje.

Ob visoko vrednost inve-
sticije so se obregnili tudi 
svetniki. Po mnenji Bran-
ke Krek Petrina je obnova 
preveč razkošna, ker da sav-
ne koristi zgolj odstotek ob-
čanov ali pa še manj in da 
bodo drugje prikrajšani za 
veliko bolj potrebne projek-
te. Nekateri drugi svetni-
ki so obnovo zaradi dotraja-
nosti in nadaljnjega razvoja 
na področju turizma zago-
varjali. Razmišljali so tudi, 
da bi občinska uprava mo-
rala postavke v proračunu 

načrtovati bolj realno, da ne 
bi bilo treba naknadno zago-
tavljati dodatnega denarja 
ter kako bi k oddaji ponudb 
pritegnili tudi domače izva-
jalce. Svetnik Tomaž Dem-
šar pa meni, da bodo mora-
li enkrat bolj globoko seči v 
proračun ter se lotiti gene-
ralne prenove bazena in po-
nuditi dodatne vsebine.

Rekonstrukcije savn, sani-
tarij in tuširnice se bodo lo-
tili sredi oktobra. Na mestu 
obstoječih savn bodo posta-
vili osem novih tušev vključ-
no s sanitarijami, na mes-
tu, kjer so sedaj tuši, pa so 
predvidene dve finski savni 
ter parna savna in infrarde-
ča savna.

Zaradi bazena rebalans proračuna
Kljub visoki ponudbi izvajalca so občinski svetniki v Železnikih na zadnji seji s sprejemom rebalansa 
proračuna prižgali zeleno luč nadaljnji prenovi plavalnega bazena.

Vilma Stanovnik

Kranj – Ob začetku letošnje-
ga oktobra je bilo na Mestni 
občini Kranj 128 zaposlenih, 
od tega trije funkcionarji, di-
rektor mestne uprave, dva 
delavca za določen čas, 122 
pa je zaposlenih za nedo-
ločen čas. Kot pojasnjujejo 
na občini, so letos dobili de-
vet novih sodelavcev, delov-
no razmerje pa je prenehalo 
osmim, ki so se upokojili ali 
pa so zaposlitev našli drugje. 

Samo v kabinetu župana 
je zaposlenih 13 delavcev, od 
tega so kar trije zadolženi za 
komuniciranje, dve zaposle-
ni zaposleni za protokol in 
organizacijo dogodkov, ena 
za urejanje in priprave gra-
div za seje mestnega sve-
ta, ena za za koordinacijo 
krajevnih skupnosti, dve za 
evropska sredstva, ena znot-
raj pisarne za zadovoljstvo 
občanov ter tajnica, vodja pi-
sarn in vodja kabineta župa-
na. 

Kot so iz službe za komu-
niciranje minuli konec te-
dna pojasnili svetnikom, ki 
jih je očitno zanimalo, za-
kaj je bilo treba najeti še 

dodatnega svetovalca, saj ob-
čina denar potrebuje za ve-
liko pomembnejših stvari, 
je bil glavni vzrok za najem 
svetovalca ta, da v kranjski 
občini želijo doseči še bolj 
celovito in učinkovitejšo ob-
veščenost občanov in ostalih 
javnosti. 

»Namigi in ugibanja glede 
političnih ali kakšnih drugih 
razlogov za sklenitev sveto-
valne pogodbe so brez osno-
ve in plod špekulacij,« tudi 
pravijo v sporočilu svetni-
kom, kjer med drugim poja-
snjujejo, da so za izbiro izva-
jalca izvedli evidenčni posto-
pek, na njem pa izbrali nek-
danjega novinarja enega od 
slovenskih dnevnikov, zdaj 
pa samostojnega podjetnika 
Mirana Šubica. Z njim je žu-
pan Matjaž Rakovec 10. ju-
nija podpisal pogodbo o iz-
vedbi storitev svetovanja, ki 
se bo iztekla konec letošnje-
ga leta. 

Ker je bilo med svetniki in 
v javnosti kar nekaj različ-
nih informacij o ceni njego-
ve svetovalne ure, so iz kabi-
neta župana sporočili, da je 
ta 62,50 evra. Do zdaj so mu 
izplačali 117 svetovalnih ur. 

Župan ima dragega 
svetovalca
Čeprav je v kabinetu župana Mestne občine 
Kranj kar trinajst zaposlenih, je letos junija župan 
Matjaž Rakovec najel tudi svetovalca.

Železniki – Zaradi napovedane upokojitve zobozdravnika kon-
cesionarja Vladimirja Šalkoviča, ki naj bi paciente obravnaval 
še do junija prihodnje leto, se v Železnikih že pripravljajo na 
podelitev nadomestne koncesije za opravljanje javne služ-
be na področju zobozdravstva za odrasle. Občinski svetniki 
so tako na zadnji seji že opravili prvo obravnavo odloka o 
predmetu in pogojih za podelitev koncesije, ki bo podlaga za 
izvedbo javnega razpisa in pridobitev novega koncesionarja.

Potrebovali bodo novega zobozdravnika

Bistrica pri Tržiču – V organizaciji Združenja šoferjev in avto-
mehanikov Tržič so imeli pred nedavnim sprehod po Bistrici 
s stanovalkami in stanovalci Doma Petra Uzarja Tržič. Zapos-
leni v domu in prostovoljci so poskrbeli za dober izkoristek 
lepega dne in prijetno ter aktivno druženje. Udeležence je 
pozdravil tudi tržiški podžupan in jim zaželel, da svoj prosti 
čas preživljajo čim bolj aktivno, saj tako vzdržujejo kondicijo 
in s tem skrbijo tudi za svoje zdravje.

Skupinski sprehod starejših za aktiven vsakdan

Stara Loka – Jutri, 5. oktobra, bodo na starološkem trgu pri-
redili Semenj na Fari, kjer bodo na stojnicah ponudili lokalne 
pridelke in izdelke domače in umetnostne obrti. Za otroke 
pripravljajo delavnice, razstavili pa bodo tudi fotografije staro-
loškega miklavževanja nekoč in danes. Ob 10. uri bo nastopila 
Veteranslka tamburaška skupina Bisernica iz Reteč.

Semenj na Fari

Golice – Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Ka-
mnik - Komenda vabi na tradicionalno proslavo v spomin na 
delovanje Manevrske strukture narodne zaščite v občini Kamnik 
v letu 1990 in delovanje narodne zaščite v Tuhinjski dolini v letu 
1991, ki bo v soboto, 5. oktobra, ob 11. uri pred spomenikom 
v Golicah. Slavnostni govornik bo podžupan Sandi Uršič. Ob 
Mestni godbi Kamnik bodo v kulturnem programu sodelovali 
učenci in učenke Osnovne šole Šmartno v Tuhinju in Ljudski 
pevci iz Tuhinjske doline. Pred proslavo vabljeni tudi na pohod 
po Tuhinjski dolini, ki se bo pred spomenikom začel ob 8. uri.

Proslava veteranov vojne za Slovenijo

Suzana P. Kovačič

Podljubelj – V petek, 4. okto-
bra, ob 19. uri bodo v Domu 
krajanov Podljubelj predsta-
vili knjigo Sv. Ana pod Lju-
beljem s podnaslovom Ob 
500-letnici izgradnje cerkve 
sv. Ane. Šentanska dolina 
pod Ljubeljem in Podlju-
belj sta dobila ime po cerkvi 
sv. Ane, ki je bila zgrajena 
pred petsto leti. Njeno boga-
to zgodovino je zaznamovala 
pot čez Ljubelj, a tudi mnoge 

druge dejavnosti, o katerih 
pričajo številni pisni, ustni 
in likovni viri. Knjigo bosta 
predstavila avtor Jože Rom-
šak in soustvarjalec knjige 
Nejc Perko, v pogovoru bo so-
deloval tudi urednik dr. Bo-
jan Knific. Kulturni program 
bodo oblikovali učenci in uči-
telji Podružnične osnovne 
šole Podljubelj. V nedeljo, 6. 
oktobra, bo krajevni semenj, 
ob 11. uri bo v cerkvi na Lju-
belju maša, ki jo bo vodil novi 
stiški opat Maksimilijan File.

Knjiga o Sv. Ani
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Jesenski užitek v termah St. Kathrein 
Bad Kleinkirchheim je jeseni enkraten. Ko sonce zjutraj objame okoliške gore Nockberge, spada ta kotiček mad najlepše na svetu. Gostje 
pa se lahko sprostijo tudi v termah St. Kathrein, kjer jih čaka pester program fitnesa in različnih drugih atrakcij.

Frank Nägele, poslovodja term St. Ka-
threin, je povedal, da so z novo stra-
tegijo na pravi poti: “Po večmesečnih 
gradbenih delih in popolni prenovi so 
družinske terme St. Kathrein v Bad 
Kleinkirchheimu pred tremi leti pono-
vno odprle svoja vrata za obiskovalce. 
Gostje iz okolice in sosednjih držav 
so nas spoznali kot idealno destinaci-
jo za sprostitev. Čakajo jih pristna 
termalna voda v bazenih s površino 
1200 m2, vrhunsko urejena okolica in 
prijazno osebje. Tudi letos smo na je-
sen in zimo dobro pripravljeni!” 

V Bad Kleinkirchheimu, neposredno 
ob termah, izvira zdravilna termalna 
voda s temperaturo 36 °C, ki je bogata 
z minerali. To je tudi razlog, da gostje 
iz cele Evrope že od srednjega veka 
naprej obiskujejo Bad Kleinkirchheim. 
Ravno zdaj, ko se dnevi krajšajo, 
je idealen čas, da se pripravimo na 
zimo. Ko je naravne svetlobe vedno 
manj, človek potrebuje še več spro-
stitve. Včasih zadostuje že en sam 
dan v termah, da so “baterije” zopet 
napolnjene. Tega se zavedamo tudi 
v termah St. Kathrein, kjer je gostom 
štiri dni na teden brez vsakršnega 
doplačila na voljo poseben program 
sprostitve „Move & Relax“.

INFORMACIJE: Therme St. Kathrein
Dorfstrasse 47

A-9546 Bad Kleinkirchheim
T: +43 4240 81100

info@therme-kathrein.at
www.therme-kathrein.at

PROGRAM SPROSTITVE 
“MOVE & RELAX”
• ob sredah: 
  meditacija ob 15.00 in 16.30 
• ob četrtkih: 
   vodni fitnes “Aqua Fitness” 
   ob 16.00 in 17.00 
• ob petkih: 
   sprostitev z yogo ob 16.30
• ob sobotah: 
   meditacija in otroška sprostitev
   ob 15.30 in 17.00 

Obisk savne z bio zelišči je v jesens-
kem času še posebej prijeten. V 

okoliških gorah Nockberge rastejo 
najrazličnejša zdravilna zelišča, ki so 
pri poznavalcih že stoletja zelo pri-
ljubljena. Tega se zavedajo tudi v ter-
mah St. Kathrein. Ta zdravilna zelišča 
je možno užiti v najprijetnejši obliki – 
v zelišči savni ob temperaturi 60 °C. 

Od oktobra naprej pa je v termah 
St. Kathrein še ena novost – ženski 
dan “Lady’s Day”. Vsak prvi četrtek 
v mesecu je od 15. do 21. ure celotno 
območje savne rezervirano samo za 
ženske. Obiskovalke čakajo številne 
zanimivosti in posebnosti. 

TERMALNA JESEN
26. 10. – 2. 11., 14.00 – 17.00 
• kopanje z vodnim zmajem Nessy
• zabava z vodnimi žogami 
   Aqua Balls
• plavanje v obleki morske deklice 
• igranje z vodnimi žogami

Ob vseh štirih koncih tedna v ad-
ventnem času, od petka do nedelje, 
poteka v termah St. Kathrein zelo pe-
ster program.
• ob petkih: 
16.30 – adventna yoga
18.30 – plavanje med lučkami

• ob sobotah:
14.00 – 17.00 – vodni zmaj Nessy 
14.30 – adventno branje
15.30 – adventna meditacija
15.30 – sprostitveni otroški program
17.00 – adventna meditacija
17.00 – sprostitveni otroški program
18.30 – plavanje med lučkami
• ob nedeljah: 
13.00–18.00 – otroški animacijski 
program (plavanje v obleki morske 
deklice, zabava z vodnimi žogami 
Aqua Balls)
16.00 – “Čas za nas” – sprostitev za 
vse družinske člane
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Maja Bertoncelj

Medvode – V Medvodah je 
že dlje časa znana potreba 
po gradnji nove Osnovne 
šole Preska. Zanjo je že do-
ločena lokacija, in sicer na 
robu naselja Medvode v Pre-
ski, v ponedeljek so predsta-
vili še, kako bo videti.

V sejni sobi Občine Med-
vode so odprli razstavo od-
prtega projektnega enosto-
penjskega arhitekturnega 
natečaja za izbiro strokov-
no najprimernejše rešitve 

za novo osnovno šolo v Pre-
ski. Prejeli so kar 17 natečaj-
nih rešitev, ki bodo še vse do 
13. oktobra na ogled v poslov-
nem času občinske uprave. 
Avtorji prvonagrajene rešit-
ve so doc. Primož Hočevar, 

univ. dipl. inž. arh., Tine 
Brinc, mag. inž. arh., Ma-
tic Jontez, abs. arh., Anja Ju-
stin, abs. arh., Piring, Vojko 
Pirjevec, s. p., Biro Lovšin, d. 
o. o., in ISP, d. o. o. 

Velikost natečajnega ob-
močja je dobrih 14 tisoč kva-
dratnih metrov. Predvidena 
skupna bruto etažna površi-
na objekta osnovne šole zna-
ša 6.937 kvadratnih metrov 
za okrog šeststo učencev, 27 
oddelkov ter za šestdeset za-
poslenih. Občina Medvo-
de je natečaj izvedla v sode-

lovanju z Zbornico za arhi-
tekturo in prostor Slovenije. 
Zbrane sta ob odprtju raz-
stave nagovorila podžupan 
Občine Medvode Ivo Rep 
in ravnatelj Osnovne šole 
Preska Primož Jurman. »Na 

Osnovni šoli Preska se sre-
čujejo z veliko prostorsko 
stisko in letos četrtošolci za-
časno gostujejo v dveh učil-
nicah v sosednjem Pastoral-
nem domu. Novogradnja je 
utemeljena tudi z zahtevo po 
statični in energetski sanaci-
ji objekta. S sprejetjem Ob-
činskega prostorskega na-
črta v lanskem letu je Obči-
na določila novo lokacijo za 
novo šolo, letos pa pristopila 
še k izvedbi arhitekturnega 
natečaja zanjo. Ocenjeval-
na komisija pod vodstvom 
Klemena Pavlina, univ. dipl. 
inž. arh., je izbrala najboljšo 
rešitev, za katero se bo izde-
lala projektna dokumentaci-
ja za pridobitev gradbenega 
dovoljenja. Projekt bo inve-
sticijsko zelo zahteven,« je 
med drugim pojasnil med-
voški podžupan Ivo Rep. 

Občina bo projekt nada-
ljevala, ko bodo za gradnjo 
zagotovljena potrebna fi-
nančna sredstva. Ocenje-
na vrednost projektiranja in 

izgradnje izbrane rešitve je 
slabih 15 milijonov evrov. V 
Preski že težko čakajo dan, 
ko se bodo lahko preselili v 
novo šolo. Kot je povedal rav-
natelj Primož Jurman, je to 
mejnik, ki ostane trajno za-
beležen v šolskih analih in 
življenju učencev, učite-
ljev, staršev in širše lokalne 
skupnosti. Sedanja stavba, 
v kateri je šola, je bila zgra-
jena pred drugo svetovno 
vojno, v šestdesetih letih je 
bila zgrajena novejša šolska 
zgradba, sredi sedemde-
setih let pa še telovadnica. 
»Vse skupaj ni več dovolj. 
Na šoli nam primanjkuje 
prostora, ta je za sodobni 
pouk tudi neustrezen, ogro-
žena je tudi varnost učencev 
in zaposlenih. Občina Med-
vode je v zadnjih letih ven-
darle prepoznala potrebo in 
stekle so določene konkret-
ne aktivnosti. Danes lahko 
prvič vidimo, kako bo vide-
ti naša nova šola. Leta 1931 
smo z izgradnjo šole stopili 

v krog takrat najnaprednej-
ših slovenskih občin. Upam, 
da bomo z gradnjo nove šole 
to ponovno potrdili,« poja-
snjuje Jurman. Dodal je še 
zanimiv podatek, da je šola, 
zgrajena leta 1931, preraču-
nano v evre takrat stala tristo 
tisoč evrov. 

Številke za novo šolo bodo 
veliko višje, zato je o datu-
mu odprtja težko govori-
ti. Upajo na pomoč države, 
saj, kot pravijo na občini, 
tako velike investicije sami 
ne bodo zmogli. Še pred 

tem bodo posegi v obstoje-
čo šolo. »Med jesenskimi 
počitnicami bomo naredili 
poseg v večnamenski pros-
tor, s čimer bomo pridobi-
li dve učilnici, da se bodo 
četrtošolci lahko vrnili iz 
Pastoralnega doma. Nato 
bomo pristopili k projekti-
ranju modularnega prizid-
ka, katerega odprtje načrtu-
jemo v naslednjem šolskem 
letu. Investicija je ocenjena 
na pol milijona evrov,« pa 
pravi župan Medvod Nejc 
Smole.

Pogled na novo šolo v Preski
V sejni sobi Občine Medvode so odprli razstavo arhitekturnega natečaja za izbiro strokovno 
najprimernejše rešitve za novo osnovno šolo v Preski. Še pred gradnjo nove šole posegi na obstoječi.

V imenu ponudnika zmagovalne rešitve za novo Osnovno 
šolo Preska podjetja Atelje Hočevar je to predstavil Primož 
Hočevar. Vse natečajne rešitve bodo še do 13. oktobra na 
ogled v sejni sobi Občine Medvode.

Občina Medvode bo projekt nove Osnovne šole Preska 
nadaljevala, ko bodo za gradnjo zagotovljena potrebna 
finančna sredstva. Ocenjena vrednost projektiranja in 
izgradnje izbrane rešitve je slabih 15 milijonov evrov.
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Kranj – Že tradicionalni 
vsakoletni osrednji dogo-
dek Mednarodnega festiva-
la likovnih umetnosti Kranj 
ZDSLU 2019, torkov po-
hod po razstaviščih v kranj-
skem starem mestnem je-
dru, je bil tudi letos, kar se 
raznolikosti tiče, pravzaprav 
zrcalna podoba festivala. Z 
eno razliko – če je bila na-
slovna tema, ki je navdiho-
vala ustvarjalce, letos Črno 
in belo, potem je bila poho-
dniška publika precej pisa-
na, od avtorjev razstavljenih 
del in poznavalcev likovne 
umetnosti do ljubiteljev vse-
ga likovnega in vsakoletnih 
zvestih sopotnikov festivala.

Festival, ki bo ves okto-
ber po galerijah v Kranju in 
v Razstavnem paviljonu Ju-
govic v Spodnjih Bitnjah iz-
polnjeval svojo osmo izved-
bo, je letos k sodelovanju, 
bodisi preko izbora selektor-
jev bodisi z vabili organiza-
torja, privabil 126 avtorjev iz 
25 držav. Tudi letos so svoje 
organizacijske moči združi-
li kranjski deležniki Likovno 
društvo, Zavod za turizem in 
kulturo, Gorenjski muzej, 
Layerjeva hiša, stanovska 
Zveza društev slovenskih li-
kovnih umetnikov, nad ce-
lotnim projektom pa je bdel 
pobudnik in umetniški vodja 
festivala slikar Klavdij Tutta, 
ki v zadnjih letih razmišlja 
o nekoliko manjšem festi-
valskem obsegu, a mu to – 
bržkone v dobro široke za-
stopanosti avtorjev in ume-
tniških medijev, ki smo jim 
priča – za zdaj ne uspeva.

Likovna transverzala je 
pohodnike vodila od Male 
galerije v Kranjsko hišo, 
Prešernovo hišo, Galerijo 
Prešernovih nagrajencev, 
Mestno hišo, razstavišče ob 
njej, Etno galerijo Desetni-
ca, Cafe galerijo Pungert, 
do vrta gradu Khislstein, 

ulične galerije, Stolpa Škrlo-
vec in galerij Layerjeve hiše, 
da bi v razstavišču Zavoda za 
varstvo kulturne dediščine 
podelili festivalske nagrade. 

Predsednik žirije za po-
delitev priznanj umetno-
stni zgodovinar in direktor 
reškega muzeja (Muzej gra-
da Rijeke) Ervin Dubrović je 
poudaril, da ga je v Kranju 
navdušila količina prosto-
ra, namenjena festivalskim 
razstaviščem. Žirija, v kate-
ri so bili še umetnostni zgo-
dovinar Franc Obal, prof. 
umetnostne zgodovine in 
kustosinja ZDSLU Olga Bu-
tinar Čeh in umetniški vodja 
festivala Klavdij Tutta, je po 
ogledu prizorišč festivala iz-
brala tudi 13 letošnjih nagra-
jencev. Priznanja za kvalite-
to umetniških del so preje-
li: Domen Dimovski, Zma-
go Puhar, Branimir Rito-
nja, Jaka Bonča in študen-
tje arhitekture Brane Šir-
ca, Samuel Grajfoner, Lu-
cija Stramec (vsi Sloveni-
ja), Matjaž Hmeljak (Italija), 
Linda Zimmerman (Avstri-
ja), Bagrat Arazyan (Arme-
nija) in Hrvoje Marko Pe-
ruzović (Hrvaška), odkupno 
nagrado Gorenjskega muze-
ja je za pretresljivo, koncep-
tualno zastavljeno fotografi-
jo (na ogled je v Razstavnem 

paviljonu Jugovic v Spo-
dnjih Bitnjah) prejel doma-
čin Cveto Zlate, velika na-
grada grand prix pa gre le-
tos Claudiu Onoratu iz Mi-
lana za vrhunsko filigransko 
izvedbo forme in vsebine, ki 
spominja na strip ali čipko 
in ju prevaja v samosvoj li-
kovni jezik. »Moram reči, 
da me je tema Črno in belo 
zelo navdihnila. Za razsta-
vo sem tako pripravil diptih 
v mešani tehniki. Na eni sli-
ki so gosto posejani seznami 
nekih imen, na drugi manj-
ši črno-beli portreti, izrezani 
iz starega leksikona in prek-
riti s črnimi križi čez oči in 
lice. S tem opozarjam na ak-
tualno stanje v politiki, kjer 
ne manjka korupcije,« je po-
vedal eden dobitnikov pri-
znanj, slikar Zmago Puhar. 

Osrednje priznanje 
Črtomiru Frelihu

Ob samostojni razstavi v 
galeriji ZVKD na Tomšiče-
vi ulici je priznanje ZDSLU 
za življenjsko delo na temo 
Črno in belo prejel slikar in 
grafik ter profesor na peda-
goški fakulteti Črtomir Fre-
lih po rodu iz Nomenja. Na 
vprašanje, kaj bi posebej po-
udaril, priznanje ali hkratno 
obsežno razstavo svojih del, 

je povedal: »Razstava je ob-
vladljiva, za nagrado še ne 
vem. V 35 letih se je nabralo 
kar precej del, izbral pa sem 
tista, ki nekako najbolje so-
bivajo v obeh galerijskih pro-
storih. Na ogled je tako delo 
iz leta 1984 kot nekaj slik, ki 
sem jih naslikal pred mese-
cem dni, jedro razstave pa 
tvorijo večje grafike iz leta 
2012, gre namreč za ciklus 
v moji izvirni tehniki globo-
kega tiska kolografiji.« Fre-
lih predstavlja črno-bele ak-
rilne slike, grafike in risbe 
na papirju, tri področja, s ka-
terimi se najbolj intenzivno 
ukvarja.

Kot je povedal, noče biti 
angažiran umetnik. »Ka-
dar izrečem kakšno druž-
beno kritiko, zelo pazim na 
to, da se nobena od družbe-
nih skupin ne bi mogla z njo 
okoristiti. To je moje stališče 
do tega, da je umetnost nad 
dnevnim dogajanjem in da 
umetnost ni država v času, 
ampak je brezčasno človeko-
vo potovanje k sebi, če rečem 
nekoliko poetično,« pojasni 
Črtomir Frelih in nadaljuje: 
»Na platno umestim dve lisi-
ci, zvezdo in križ in vse, kar 
se iz tega razplete pa s seboj v 
svojih interpretacijah prine-
sejo ljudje.«

Na vprašanje o publiki, ki 
prihaja v galerije in na raz-
stave, Frelih meni, da inte-
res za likovno umetnost na-
rašča. »Imam občutek, da so 
se ljudje nekoliko naveliča-
li tehnologije in se zasitili z 
njo. Spoznavajo, da neki pre-
sežek proizvaja tisti človekov 
– pa recimo ''softwear'', ki ga 
vsa nosi v sebi, ne pa tisti, ki 
ga naloži na računalnik ali te-
lefon, potem ko ga kupi ali pa 
piratsko pride do njega.« 

Razstave bodo na ogled 
še ves mesec, v prihodnjih 
dneh pa pripravljajo tudi 
vrsto strokovnih vodenj po 
razstaviščih. Programe bos-
te našli v vsakem izmed njih.

Pisano Črno in belo 
Ustvarjalna raznolikost in kakovost umetniških del sta v torek navdušili udeležence tradicionalnega 
pohoda po razstaviščih v starem jedru mesta Kranj. Priznanje ZDSLU za življenjsko delo na temo Črno 
in belo je prejel Gorenjec Črtomir Frelih. Podelili so še trinajst festivalskih priznanj.

V družbi organizatorjev in sodelavcev ter večine nagrajenih avtorjev festivala / Foto: Primož Pičulin

Slikar in grafik prof. Črtomir Frelih je prejel priznanje 
ZDSLU za življenjsko delo na temo Črno in belo. 
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Kranj – V torek sem si dvo-
ranici Stolpa Škrlovec ogle-
dal – resnici zadoščeno pa 
občutil, torej tudi doživel – 
performans z naslovom Jata 
izkušenih ptic. Ustvarjalna 
ekipa, ki je dogodek pripra-
vila, je po uvodu v dvorani 
sicer imela v načrtu prostor-
sko uprizoritev, ki poteka 
po delu kranjskega starega 
mestnega jedra, a jih je de-
ževno vreme prisililo v plan 
B – ostati pod streho.

Koreografinja in obli-
kovalka, tokrat pa režiser-
ka Ajda Tomazin, ki delu-

je v okviru letos ustanov-
ljenega zavoda Odprti pre-
dali, je k sodelovanju po-
vabila mentorja in soreži-
serja Roka Kravanjo in dra-
maturginjo Jasmino Zalo-
žnik, osrednje akterke pa so 
Nika Rožej, Vladka Matije-
vec, Jasna Vitez, Vera - Ve-
rinika Planinšek, Lidija To-
lič, Polonca Tomazin in Zla-
ta Marn, ki so se v jato prid-
ružile na poziv v medgene-
racijskem centru, v katerega 
dejavnostih so sicer preživ-
ljale del tretjega življenjske-
ga obdobja.

Gledalci si ob vstopu v jato 
nadenemo slušalke, preko 
katerih spremljamo v dia-
logu posnete besede, misli, 
pripovedi deležnic, ki nam 
s tem razkrivajo edinstveno 
zgodbo Kranja. Njihovi spo-
mini nas popeljejo v zgodo-
vino, ko je skozi mesto vo-
zil še avtobus, ko je bilo več 
brivnic kot »frizerij«, v pre-
teklost nas popeljejo dožive-
tja takrat mlade matere, ki 
jo z več zaboji piva »začopa-
ti« in kaznuje kranjski po-
licist, spet druga iz jate je v 
Tekstilindus hodila po kose 
blaga, da bi punčkam šiva-
la oblekice, tretja, ki obožu-
je december, je zbirateljica 
novoletnih voščilnic, doda, 
da je spomin na ulico pred 
nekdanjim hotelom Evropa 

povsem drugačen od tega, 
kakršna danes. Svoje pri-
povedi podkrepijo z glasbo, 
naj bo to znana These Boots 
Are Made For Walkin' Nan-
cy Sinatra, valček v izved-
bi simfonikov ali pa kakšna 
novejša Aleksandra Mežka 
in sodobnejša Nine Pušlar. 
V nekem trenutku glasba 
utihne in glasovi se sprašu-
jejo: Kaj pomeni nov list živ-
ljenja?, Kdaj bom šla ponov-
no na sprehod ob Kokri?, 
Vidiš tole cvetočo češnjo?, 
Kako se razvija mesto?

Izkušene »ptice« publi-
ko preprosto posrkajo v svo-
jo jato, z besedami nas zape-

ljujejo v spomine, tudi naše 
lastne, s sodelovanjem v per-
formansu pa na neki način 
poletimo z njimi. Slušal-
ke nas postavljajo v intimo 
z glasom, ki ga poslušamo, 
hkrati pa ne vemo, katere od 
»ptic« je posamezen glas. 
Pri tem se zamislimo, na-
smejimo, pokimamo sliša-
nemu ali pa si rečemo: Tega 
pa nimam v spominu. Skrat-
ka letimo v jati. 

Tomazinova je perfor-
mans zasnovala na skupin-
skem doživetju akterk, saj 
so njihova subtilna pripove-
dovanja intimna in edinstve-
na, hkrati pa dovolj splošna, 
da se vse prepoznajo v njih. 
In ne le akterke, vsi mi, pova-
bljeni v jato. 

Približno uro in še nekaj 
dolg dogodek bo premierno 
na sporedu danes, v petek, 4. 
oktobra, ob 16. uri, prva po-
novitev bo ob 19. uri, dvak-
rat pa boste lahko z jato po-
leteli še jutri v soboto, 5. ok-
tobra, ob enakih urah. Števi-
lo jate je omejeno s številom 
slušalk, zato so želene rezer-
vacije na elektronski naslov 
rezervacije@layer.si. Zbor 
jate je vsakič v Stolpu Škrlo-
vec, ob sodelovanju vreme-
na potem jata poleti po Kra-
nju, ptice pa bodo – sicer ne-
koliko drugače – poletele 
tudi, če bo deževalo. 

Te čudovite ptice
Jata izkušenih ptic je uprizoritev v javnem 
prostoru, ki jo je skupaj s »pticami« v tretjem 
življenjskem obdobju ustvarila Ajda Tomazin.

Jata izkušenih ptic, s katero lahko »poletite« po Kranju
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Škofja Loka – V Stuttgartu v 
Nemčiji se danes začenja tek-
movalni del svetovnega pr-
venstva v športni gimnastiki, 
ki bo potekalo do 13. oktobra. 
Na njem bo nastopilo šest Slo-
vencev, tudi Gorenjec Sašo 
Bertoncelj. Po zdravstvenih 
težavah se je uspešno vrnil 
na tekmovanja in bil na zad-
njih treh tekmah svetovnega 
pokala, na katerih je nastopil, 
na konju z ročaji kar dvakrat 
na stopničkah. To je vsekakor 
dobra popotnica za prvenstvo, 
ki je pomembno tudi z vidika 
norm za olimpijske igre pri-
hodnje leto. S telovadcem iz 
Gorenje vasi pri Retečah smo 
se pogovarjali tik pred odho-
dom v Nemčijo, ko je bil še v 
družbi žene in svojih dveh ot-
rok. Kvalifikacije ga na konju 
z ročaji čakajo v ponedeljek, 7. 
oktobra, finale na tem orodju 
bo v soboto, 12. oktobra.

Na prvenstvo odhajate po us
pešnih nastopih na tekmah 
svetovnega pokala. Ka kšna je 
vaša ocena?

Tri tekme, ena zmaga, eno 
tretje mesto in po napaki 
enkrat brez finala. Ta napaka 
je bila dobra šola pred svetov-
nim prvenstvom. Vrnitev po 
odsotnosti zaradi vseh težav, 
ki sem jih imel, je bila uspe-
šna. S tekmovanj sem bil od-
stoten od konca novembra, 
kar pomeni skoraj eno leto. 
Tekmoval sem sicer apri-
la na evropskem prvenstvu, 
ker sem se skušal uvrstiti na 
evropske igre, a sem vedel, da 
je zaradi moje takratne prip-
ravljenosti za to malo mož-
nosti. Ostal sem brez finala. 

Nisem bil pravi. Težave so 
se poznale. Najprej sem jih 
imel z desnim komolcem, 
nato pa še zdravstvene te-
žave, v prvi vrsti bakterijska 
okužba, ki je prišla ravno v 
nepravem času.

S petintridesetimi leti ste 
najstarejši v reprezentanci. 
Vrnitev po daljši odsotnosti 
je zagotovo še težja?

Težko se je vrniti po »do-
pustu«. Do konca kariere 
ga bo verjetno sedaj še bolj 
malo. Predolgo traja in pre-
več naporno se je potem zno-
va vrniti nazaj v tekmovalni 
ritem, v katerem želim biti.

Na prvenstvo odhajate dob
ro pripravljeni?

Sem dobro pripravljen. Ne 
bom rekel, da sem v življenj-
ski formi, sem bil že tudi bolje 
pripravljen, kar pa ne pome-
ni, da ne dovolj dobro, da ne bi 
mogel doseči dobrega rezul-
tata, ki si ga želim. Svetovno 
prvenstvo je vrhunec letošnje 
sezone. Zelo bo pomembna 
glava, bolj kot vse drugo, se-
veda ob predpostavki dobrega 
počutja. Odhajam z dobrim 
občutkom. Vaje so takšne, kot 
morajo biti. Imam tri različi-
ce. Ena je lažja, s katero obi-
čajno tekmujem na svetovnih 
pokalih, imam vmesno raz-
ličico, s katero sem lani do-
bil srebrno medaljo na evrop-
skem prvenstvu, tretja razli-
čica pa je s še višjo izhodišč-
no oceno v primeru, da bi bila 
noro divja tekma z odličnimi 
nastopi tekmecev.

Kakšen je cilj?
Finale, želja je medalja. 

Nič od tega pa ne bo realno 

brez dobre izvedbe vaje. Cilj 
je iti z glavo na tekmo in na-
rediti dobro vajo, ne oziraje 
se na to, kako bodo telovadi-
li drugi. Prvo sito bodo pone-
deljkove kvalifikacije. Treba 
je iti korak za korakom.

Že vrsto let govoriva o olim
pijskih igrah, na katerih še 
niste bili. Sedaj imate novo 
priložnost. Je to dodatno bre
me?

Z olimpijskimi igrami se 
ne obremenjujem več toli-
ko, kot sem se včasih. Seve-
da mi ni vseeno, se trudim, 
si želim enkrat tekmovati na 
olimpijskih igrah. Bil pa sem 
že tolikokrat razočaran zara-
di težkih kriterijev za nas, ki 
nastopamo na enem orod-
ju. Morda so sedaj še najbolj 

dostopne. Trije najboljši, ki 
niso uvrščeni prek mnogobo-
ja, prek ekipe, se bodo uvrsti-
li na olimpijske igre. Medalja 
bo za to zagotovo zadoščala, 
morda pa tudi že uvrstitev v 
finale. Bomo videli, kako se 
bo razpletlo. S tem se sku-
šam čim manj obremenjeva-
ti. Če bi danes potegnil črto 
in zaključil kariero, sem lah-
ko z njo zelo zadovoljen. Sem 
eden najuspešnejših telovad-
cev v slovenski zgodovini, se-
veda za legendami slovenske 
gimnastike. Nimam si česa 
očitati. V vsakem primeru 
bom zadovoljen – če bom do-
bil vstopnico za Tokio 2020 
ali pa ne. Bistvo je, da uži-
vam v tem, kar počnem, da 
sem zdrav in konkurenčen 
najboljšim.

Cilj finale, želja medalja
Začenja se svetovno prvenstvo v športni gimnastiki, ki bo kvalifikacijsko sito za olimpijske igre. 
Te so želja tudi Saše Bertonclja, a najboljši slovenski telovadec pravi, da se skuša s tem čim manj 
obremenjevati. Želi si predvsem dobre izvedbe vaje. 

Medvode – Nov uspešen nastop je za badmintonistom Miho 
Ivančičem. Član BK Medvode je nastopil na mednarodnem 
turnirju serije Futures na Češkem, ki je štel za evropsko in sve-
tovno jakostno lestvico. V mešanih dvojicah je s Petro Polanc 
osvojil tretje mesto. 

Badmintonist Ivančič s Polančevo tretji

Koper – Do začetka zimske sezone je ostalo še nekaj časa, člani 
reprezentanc pod okriljem Smučarske zveze Slovenije pa so 
se že zbrali in se predstavili. Smučarska zveza Slovenije, Luka 
Koper, Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko poli-
tiko in Mestna občina Koper so namreč v ponedeljek pripravili 
predstavitev reprezentanc v sklopu projekta Z EU sredstvi do 
športnih uspehov – Junaki Zime v Kopru. Šlo je za tradicionalno 
srečanje, ki je v Sloveniji potekalo četrto leto zapored. Vsakič 
je v drugem mestu in letos je bil na vrsti Koper. Športnice in 
športniki so se že zjutraj podali na lov za izgubljenim zakladom 
skupaj z več kot 350 šolarji iz Kopra in okolice. Popoldan je 
sledila predstavitev za medije in druženje z junaki zime.

Zimski športniki skupaj na slovenski obali

Junaki zime so bili v Kopru dobro razpoloženi. Aplavz 
od kolegov so poželi tudi tisti, zaposleni v Policiji. Na 
fotografiji v ospredju Ilka Štuhec, za njo Anamarija Lampič, 
v ozadju Peter Prevc. / Foto: Gorazd Kavčič

Jesenice – Hokejisti moštva SIJ Acroni Jesenice nadaljujejo 
nastope v Alpski hokejski ligi. Včeraj so doma igrali z ekipo 
HC Pustertal Wölfe, tekma pa se do zaključka redakcije še ni 
končala. Novo tekmo doma bodo odigrali že jutri, 5. oktobra. 
Začela se bo ob 18. uri. V goste prihaja Vienna Capitals Silver.

Jeseničani jutri doma z Dunajčani

Maja Bertoncelj

Kranj – Začela se je nova 
sezona prve slovenske ko-
šarkarske lige za moške. V 
prvem delu tekmovanja se v 
boj za uvrstitev v ligo za prva-
ka podaja devet ekip, KK Ce-
devita Olimpija pa se bo za-
radi udeležbe na dveh evrop-
skih tekmovanjih prvenstvu 
priključil v drugem delu.

Člana prvoligaške drušči-
ne sta tudi v sezoni 2019/20 
Gorenjska gradbena druž-
ba Šenčur in domžalski He-
lios Suns. Med seboj se bos-
ta pomerila že takoj v prvem 

krogu, in sicer jutri, 5. okto-
bra, v Športni dvorani Dom-
žale. Začetek tekme bo ob 19. 
uri. Šenčurjane tudi v tej se-
zoni vodi dosedanji trener 
Konstantin Subotič, ki jih je 
v pretekli sezoni pripeljal vse 
do četrtfinala državnega pr-
venstva. Na mestu pomočni-
ka se mu je pridružil doseda-
nji branilec in član ekipe Mi-
ljan Pavković. Izpraznjeno 
mesto so dopolnili z dvema 
slovenskima košarkarjema, 
Andražem Rogeljo in Tja-
žem Rotarjem. V Šenčurju 
bo kariero nadaljeval hrvaški 
košarkar Dražen Bubnić, ki 

je za gorenjski klub igral že v 
sezoni 2015/16. V članski eki-
pi sta ostala izkušena kapetan 
Smiljan Pavić in Dino Murić, 
svoje vrste pa so okrepili še z 
dvema srbskima košarkarje-
ma, Veljkom Brkićem in Vo-
jinom Ivkovićem.

Domžalčani so v pretek-
li sezoni prišli vse do polfi-
nala državnega prvenstva. V 
svoje vrste so zvabili najbolj-
šega strelca in skakalca lan-
ske sezone Lige Nova KBM 
Davorja Konjevića. Košar-
karsko kariero bo v Heliosu 
nadaljeval tudi občasni slo-
venski reprezentant in lani 

najkoristnejši košarkar mo-
štva iz Domžal Blaž Mahko-
vic. Pred začetkom priprav 
so okrepili tudi položaj or-
ganizatorja igre in sklenili 
dogovor s hrvaškim košar-
karjem Krešimirjem Radov-
čićem. Pod obroči bo glav-
no breme nosil ameriški ko-
šarkar John Florveus. Iz Ro-
gaške se je v Helios prese-
lil Sreten Knežević, povra-
tnik je branilec Jure Pelko. 
Kot zadnja sta se članskemu 
moštvu pridružila posoje-
ni igralec Cedevite Olimpi-
je David Kralj in povratnik 
Leon Šantelj.

Košarkarji začenjajo prvenstvo
Že takoj v prvem krogu se bodo jutri pomerili košarkarji moštva Helios Suns iz Domžal in Gorenjske 
gradbene družbe Šenčur.

Telovadec Sašo Bertoncelj na svetovno prvenstvo odhaja 
dobro pripravljen in z dobrim občutkom. 
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Kranj – Nogometaši v prvi slovenski nogometni ligi bodo konec 
tedna odigrali tekme 13. kroga. V Kranj k Triglavu v nedeljo 
prihaja ljubljanska Olimpija. Tekma se bo začela ob 15.30 in 
bo zagotovo pravi magnet za gledalce. Jutri ob 18. uri pa se bo 
začela tekma v Domžalah, kjer bodo nogometaši Domžal gos-
tili CherryBox 24 Tabor Sežana. Pred drugoligaši so tekme 12. 
kroga. Jutri ob 15.30 se bo v Radomljah začel sosedski obračun 
med nogometaši Kalcerja Radomlje in Rolteka Dob. V tretji 
ligi – zahod bodo tekme osmega kroga. Spored gorenjskih ekip 
(začetek vseh tekem jutri ob 16. uri): Bled Hirter – Sava Kranj, 
Žiri – Svoboda Ljubljana in Primorje – Tinex Šenčur. Spored 
šestega kroga v gorenjski nogometni ligi (vse tekme jutri ob 
16. uri): Niko Železniki – Škofja Loka, Bitnje dobrozasenci.si – 
Preddvor, Velesovo – Bohinj, Kranjska Gora – Zarica Kranj, SIJ 
Acroni Jesenice – Britof in Visoko – Šobec Lesce. Med tednom 
so nogometaši Poleta in Zarice Kranj odigrali zaostalo tekmo 
drugega kroga, ki se je končala z rezultatom 1 : 6 za Zarico Kranj.

Nogometaši Triglava gostijo Olimpijo

Kranj – V sredo so hokejisti HK Triglav in HK SŽ Olimpija v 
Kranju odigrali tekmo članskega državnega prvenstva. Boljši 
so bili hokejisti Olimpije, ki so zmagali z 2 : 4 (0 : 1, 0 : 2, 2 
: 1). Za Triglav sta zadela Luka Logar in Anže Terlikar. Na-
slednjo tekmo državnega članskega prvenstva bodo odigrali 
hokejisti HDK Maribor in HK MK Bled v nedeljo. Triglavani 
bodo v Mednarodni hokejski ligi jutri gostovali v Zagrebu pri 
KHL Medveščak. HD Hidria Jesenice čaka tekma s hokejisti 
KHL Mladost.

Hokejisti Triglava namučili Olimpijo

Žiri – V Žireh bo v nedeljo, 6. oktobra, slovesno. Uradno bodo 
odprli Nordijski center Poclain Žiri. Ob tem so pripravili pester 
program. Začel se bo ob 9. uri z državnim prvenstvom v smu-
čarskih skokih za dečke in deklice, stare 12 in 13 let, posamično, 
ob 12.30 bo uradno odprtje centra, ki ga bo pospremil Pihalni 
orkester Alpina Žiri in slavnostni govorniki, ob 13.30 pa bo 
sledila še tekma za državno prvenstvo dečkov in deklic ekipno.

V Žireh državno prvenstvo z uradnim  
odprtjem nordijskega centra
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Bled, Bohinj, Kranjska Gora – 
Gorenjski turistični kraji so 
v zadnjem času vse bolj za-
vezani trajnostnemu turiz-
mu, kar očitno cenijo tudi 
obiskovalci, saj se obisk teh 
krajev iz leta v leto poveču-
je. Na Bledu so v primerjavi 
z lani v prvih sedmih mese-
cih letošnjega leta našteli še 
pet odstotkov več nočitev, v 
Bohinju se je število priho-
dov gostov do konca avgusta 
v primerjavi z lani povečalo 
za devet odstotkov, v Kranj-
ski Gori, kjer končnih številk 
za poletno sezono sicer še ni-
majo, pa prav tako v primer-
javi z lani opažajo precejšen 
porast števila prenočitev.

Na Bledu pet odstotkov 
več nočitev

Letošnje poletje je med 
drugim na Bledu zaznamo-
val ponovno povišan turi-
stični obisk in povečanje šte-
vila turističnih postelj. Zato 
je lokalna skupnost po be-
sedah Romane Purkart iz 
Turizma Bled sprejela več 
ukrepov, ki so pripomogli k 
vzdržnemu sožitju domači-
nov in obiskovalcev. Največji 
problem na Bledu pa še ved-
no ostaja promet, je opozo-
rila Romana Purkart. Po po-
datkih občine je bilo na Ble-
du v prvih sedmih mese-
cih letošnjega leta za okrog-
lih pet odstotkov več nočitev 
kot v enakem obdobju lani. 
Med gosti je bilo največ Bri-
tancev, sledijo Nemci, Ame-
ričani in Italijani. Medtem 
ko je stalnih prebivalcev ob-
čine Bled okrog osem tisoč, 
je število turističnih postelj 
konec avgusta že preseglo 
številko devet tisoč, je še raz-
ložila Romana Purkart. Nji-
hova osnovna naloga zato 

ostaja spodbujanje trajno-
stnega razvoja turizma. »Tu-
rizem Bled je letos prvič iz-
dal kartico mobilnosti Julij-
ske Alpe: Bled. Gre za karti-
co, ki je gostom, ki so nočili 
vsaj tri dni, omogočila brez-
plačno vožnjo z obema avto-
busoma po Bledu in okolici 
ter z avtobusom hop on, hop 
off, ki je goste do 31. avgusta 
vozil z Bleda v Kropo, Tržič, 
Radovljico, Žirovnico … Go-
stje so si lahko brezplačno 
izposodili tudi kolesa v sis-
temu Bled Green Ways in se 
peljali s sedežnico na Stra-
žo.« Poleti so izdali več kot 
15 tisoč kartic.

V Bohinju največ 
domačih gostov

V Bohinju so do konca av-
gusta našteli devet odstot-
kov več prihodov gostov kot v 
enakem obdobju lani, zaradi 
ukrepov na področju trajno-
stne mobilnosti in kakovo-
sti pa so kljub temu opazili 
znaten napredek pri umirja-
nju prometa v kraju, je razlo-
žil direktor Turizma Bohinj 

Klemen Langus. »Med dru-
gim smo poleti uvedli se-
dem dodatnih linij turistič-
nih avtobusov. Skupaj smo 
tako prepeljali kar 50 tisoč 
potnikov.« Veseli ga, da je 
vse večji poudarek tudi na 
kakovosti ponudbe, saj se ta 
čas s certifikatom Bohinjsko 
ponaša že 69 ponudnikov. 
Po zgledu kartice Gost Bohi-
nja so tudi na njihovem ob-
močju vpeljali kartico Julij-
ske Alpe: Bohinj, letos so jih 
po besedah Klemena Lan-
gusa prodali šest tisoč, kar 
je dvajset odstotkov več kot 
lani. Največ nočitev so v Bo-
hinju tudi letos ustvarili do-
mači gostje, sledijo gostje iz 
Nemčije, Češke, iz držav Be-
neluksa ter Velike Britanije 
in Madžarske.

V Kranjski Gori najdlje 
bivajo Britanci

Tudi v Kranjski Gori so 
vpeljali številne novosti z 
namenom, da bi s skup-
nimi močmi, tako obisko-
valci kot tudi lokalna skup-
nost, stremeli k trajnostno 

naravnanemu turizmu, od 
brezplačnih prevozov na 
krajših razdaljah do turi-
stičnih avtobusov, konec av-
gusta so začeli vzpostavljati 
tudi mrežo gorskih e-koles. 
V juniju so gostje v Kranj-
ski Gori ustvarili okrog 77 ti-
soč prenočitev, kar je v pri-
merjavi z enakim obdobjem 
lani 16 odstotkov več. V pov-
prečju so gostje na destina-
ciji bivali 2,3 dneva. »Šte-
vilo prenočitev se je juli-
ja povzpelo na 135 tisoč, kar 
je sedem odstotkov več kot 
lani. Od tega je bilo nekaj 
več kot 27 tisoč prenočitev 
domačih gostov in okoli 108 
tisoč tujih,« so razložili v Tu-
rizmu Kranjska Gora. Pov-
prečna doba bivanja v juliju 
je bila 2,8 dneva. Med gosti 
iz tujine prevladujejo Nemci 
in Čehi, ki se izmenjujejo na 
prvih dveh mestih po številu 
prihodov, po povprečni dobi 
bivanja pa prednjačijo gostje 
iz Velike Britanije, ki na de-
stinaciji v povprečju ostane-
jo 4,17 dneva, so pojasnili v 
Turizmu Kranjska Gora.

V turizmu spet rekordno
V gorenjskih turističnih krajih se tudi letos lahko pohvalijo z dobro poletno turistično sezono, saj se je 
število nočitev v primerjavi z lani znova povečalo.

V gorenjskih turističnih krajih se znova lahko pohvalijo z rekordno sezono. / Foto: Tina Dokl

Vilma Stanovnik

Kranj – V podjetju BlockBird, 
v katerem je večina ustanovi-
teljev iz Kranja, želijo s svo-
jo platformo, ki uporablja 
zmožnosti umetne inteli-
gence in t. i. blockchain teh-
nologije, v celoti spremeni-
ti način, kako posamezniki 
spremljajo novice. Njihovo 
poslanstvo so prepoznali tudi 
v medijski hiši Forbes, saj so 
priznani ameriški novinar-
ji podjetje uvrstili med šest 
najobetavnejših startupov 

(zagonskih podjetij), ki us-
pevajo na trgih zunaj ZDA. 
Tako so bili naši mladi pod-
jetniki postavljeni ob bok ko-
legom iz Evrope in Azije, ki 
s pomočjo novih tehnologij 
korenito spreminjajo števil-
ne tradicionalne panoge.

Kot pojasnjujejo v podje-
tju, platforma, ki jo razvijajo, 
uporabnikom omogoča, da 
na enem mestu hitro in učin-
kovito pregledajo prav vse 
novice iz sveta kriptovalut, 
hkrati pa jih tudi ocenjuje-
jo. »Tehnologija blockchain 

in umetna inteligenca iz-
kušnjo obogatita s številni-
mi funkcionalnostmi, saj se 
platforma uči na uporabni-
kovih interakcijah in se mu 
ves čas prilagaja. Med dru-
gim uporabnika tako opomi-
nja glede novic, ki so mu po-
membne, jih predlaga v bra-
nje, sčasoma pa bo ponudi-
la celo možnost opozarja-
nja na morebitne lažne no-
vice,« pojasnjuje Andrej Zu-
pan, v podjetju pa dodajajo, 
da so kriptonovice le odskoč-
na deska, saj bo platforma z 

razvojem vključila tudi mno-
ga druga področja. 

BlockBird že sodeluje s 
številnimi partnerji z vsega 
sveta, nedavno pa so se po-
vezali tudi s slovensko borzo 
za trgovanje s kriptovaluta-
mi Tokens, ki jo je ustanovil 
en najuspešnejših Sloven-
cev v svetu kriptovalut Da-
mian Merlak. BlockBird bo 
tako eno prvih podjetij, ki bo 
na tej slovenski borzi s po-
stopkom zbiranja sredstev, 
imenovanim IEO, iskalo za-
četne naložbe.

Priznanje mladim podjetnikom
Podjetje BlockBird so priznani ameriški novinarji uvrstili na seznam obetavnih zagonskih podjetij.

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – V lani zgra-
jeni stavbi izobraževalnega 
centra Knauf Insulation na 
Trati, ki je zgrajena po na-
čelih trajnostne gradnje, je 
prejšnji teden potekala kon-
ferenca, ki jo je organizira-
lo Slovensko združenje za 
trajnostno gradnjo – GBC 
Slovenija. 

Na že četrto konferenco 
trajnostne gradnje so pova-
bili 135 udeležencev iz dejav-
nosti gradbeništva, s pod-
ročja urejanja prostora ter 
drugih strokovnjakov, ki so 
upravljavsko, okoljsko in 
ekonomsko povezani s traj-
nostno gradnjo. Osrednja 
tema konference, izvede-
ne v sklopu svetovnega te-
dna trajnostne gradnje, je 
bila namenjena energijski 
učinkovitosti in zmanjša-
nju okoljskega vpliva stavb 
ter nujnemu zmanjšanju 
izpustov ogljikovega dio-
ksida, ki ga ustvarjajo stav-
be skozi ves življenjski ci-
kel. Predstavniki Evropske 
komisije in italijanskega in 
svetovnega združenja zele-
ne gradnje WGBC so se na 
konferenci osredotočili na 
implementacijo kazalnikov 
Level(s) v evropskem pro-
storu, ki naj bi se začela v 
drugi polovici prihodnjega 

leta, ter na nujno zmanjša-
nje ogljičnega odtisa stavb, 
kar bi morali pri gradnji za-
četi izvajati že danes. Ude-
leženci so se seznanili tudi 
s prednostmi certificiranja 
stavb po trajnostni shemi 
DGNB. Kot rečeno, je kon-
ferenca potekala v prvem 
objektu, ki je bil v Sloveniji 
zgrajen po najvišjih možnih 
standardih trajnostne grad-
nje. Prvi v Sloveniji je prido-
bil platinasti DGNB-certifi-
kat, ima tudi certifikat Acti-
ve House in je obenem tudi 
pilotni projekt Evropske ko-
misije za pripravo novih 
smernic trajnostne gradnje, 
imenovanih  Level(s), ki ga 
za potrebe nacionalnih ka-
zalnikov trajnostne gradnje 
vrednoti tudi Ministrstvo 
za okolje in prostor. Kon-
ferenca je predstavila tudi 
stanje pri postopnem uve-
ljavljanju trajnostne grad-
nje v Sloveniji, povezano z 
varstvom okolja, ohranja-
njem narave in podnebnimi 
spremembami. Govorili so 
tudi o energetskem mene-
džmentu in predstavili pri-
mera dobre prakse v lokal-
ni skupnosti in gospodarski 
družbi. Udeleženci so ob 
koncu podpisali zavezo, s 
katero podpirajo trajnostno 
gradnjo in pot v brezogljič-
no družbo.  

Konferenca o 
trajnostni gradnji
Potekala je v prostorih Knauf Insulation 
Experience Centra (KIEXC) v Škofji Loki, 
zgrajenega po načelih trajnostne gradnje.

Kranj – Iz Združenja bank Slovenije sporočajo, da so banke in 
hranilnice v zadnjem času na družbenem omrežju Facebook 
zaznale večje število oglaševalskih strani s ponudbo domnev-
no ugodnih posojil. Ponudniki v oglasnih sporočilih navajajo, 
da kreditiranje poteka v sodelovanju s posameznimi bankami, 
ki poslujejo v Sloveniji, pri tem pa zato, da bi ponudba delovala 
legitimno, postavijo lažno spletno stran banke oziroma finanč-
ne ustanove in se predstavijo kot njihovi poslovni partnerji. 
Ker gre za lažno oglaševanje, v združenju bank opozarjajo 
stranke bank in hranilnic, da so previdne, da v lažne obrazce 
na spletu ne vpisujejo svojih podatkov in da resničnost posla 
preverijo pri svoji banki ali hranilnici. 

Lažne ponudbe za domnevno ugodna posojila

Velika planina – Družba Velika planina obvešča, da bodo od 
7. do 20. oktobra na planini potekala redna vzdrževalna dela 
na sedežnici, zaradi česar ta v tem obdobju ne bo obratovala, 
prav tako bo v tem času zaprta gostilna Zeleni rob. Nihalka 
bo oktobra delovala normalno po voznem redu.

Redna vzdrževalna dela na sedežnici

Kranj – Pred dnevi so odprli razpis za drugi izbor inženirke leta, 
s katerim želijo promovirati inženirske poklice pri mlajši ge-
neraciji deklet. Kandidatke lahko organizacije ali posamezniki 
predlagajo do 15. oktobra, prijave pa potekajo preko obrazca 
na spletni strani www.inzenirka-leta.si. Novembra bodo obja-
vili deset nominirank, priznanje inženirka leta pa bodo podelili 
8. januarja. Na lanskem, prvem izboru je inženirka leta postala 
Dora Domanjko, razvojna inženirka v komendskem podjetju 
RLS merilna tehnika. Med kandidatkami je bila tudi Nina Za-
laznik, produktna vodja za pametne gospodinjske števce v 
kranjskem Iskraemecu. 

Odprt razpis za izbor inženirke leta 2019
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24. JESENSKI KMETIJSKO OBRTNI SEJEM 

KOMENDA

00386 31 635-911 • www.sejemkomenda.si • kkkomenda@siol.net

Cveto Zaplotnik

Komenda – V Komendi 
nadaljujejo sejemsko tra-
dicijo, ta konec tedna bo v 
organizaciji domačega kon-
jeniškega kluba že štiriin-
dvajseti jesenski kmetij-
sko-obrtni sejem. Sejem 
bodo slovesno odprli danes 
opoldne, ko med gosti priča-
kujejo tudi predsednika vla-
de Marjana Šarca. Predstav-
lja se več kot šeststo razsta-
vljavcev iz Slovenije, Hrva-
ške, Italije, Nemčije in Slo-
vaške, sejemska ponudba 
bo že po tradiciji »obarva-
na« kmetijsko-gozdarsko, a 
v njej bodo tudi številni obr-
tni izdelki ter blago za širo-
ko porabo. Prvič se na sejmu 
predstavljajo gorenjske obr-
tno-podjetniške zbornice.

Za uvod v sejem bo danes, 
v petek, z začetkom ob 
desetih dopoldne v preda-
valnici konjeniškega klu-
ba v Komendi predavanje o 
novostih v pridelavi krom-
pirja, na katerem bodo kme-
tijski strokovnjaki pred-
stavili nekatere inovativne 
tehnološke rešitve, najpo-
membnejše bolezni s pou-
darkom na obvladovanju 

krompirjeve plesni, škodlji-
vce ter seme za konvencio-
nalno in ekološko pridela-
vo krompirja. V času sejma 
bo razstava konj slovenskih 
avtohtonih in tradicionalnih 
pasem, na kateri bodo pred-
stavili lipicance, haflingerje, 

norike, posavce in poni-
je. Slovesno odprtje razsta-
ve bo v petek hkrati s sej-
mom, v soboto in v nedeljo 
pa bosta predstavitvi ob 10. 
in ob 14. uri. Že po tradici-
ji sodeluje na sejmu Zavod 
za gozdove Slovenije, tokrat 

bo predstavil varno delo v 
gozdu in z motorno žago ter 
invazivne vrste, poleg tega 
pa na posebni napravi na 
kamionu tudi pravilno reza-
nje debla z napetimi vlakni.

Sejem bo tudi družabni 
dogodek. V petek bosta obi-
skovalce v šotoru ob parkiri-
šču zabavali skupine Caly-
pso in Pop Design, v soboto 
pa Ljubavnici in pevka Ines 
Erbus. Zabavno bo tudi čez 
dan, v soboto bo na sejmu 
nastopila Veteranska godba 
Mengeš, v nedeljo pa ansam-
bla Viharnik in Hodnir.

Jesenski sejem v Komendi
Danes, v petek, se v Komendi začenja tridnevni jesenski kmetijsko-obrtni sejem, na katerem sodeluje 
več kot šeststo razstavljavcev. V času sejma bo tudi razstava konj.

Na sejmu bo velika ponudba traktorjev in druge kmetijske mehanizacije.

V Komendi bo v soboto in v nedeljo občasno veljala 
spremenjena prometna ureditev. Prireditelji 
priporočajo obiskovalcem, da parkirajo vozila na 
predvidenih parkiriščih oziroma na urejenem 
parkirišču v Poslovni coni v Žejah, od koder bo 
brezplačno vozil avtobus na sejem in nazaj.

Cveto Zaplotnik

Kranj – Po podatkih Agen-
cije RS za kmetijske trge in 
razvoj podeželja so mlekar-
ne avgusta letos za mleko, 
dostavljeno v mlekarno ter s 
3,7 odstotka maščobe in 3,15 
odstotka beljakovin, plačale 
v povprečju 31,73 evra za sto 
kilogramov, kar je bilo za en 
cent ali za 0,03 odstotka več 
kot mesec prej. Ker je mleko 
v povprečju vsebovalo 3,97 

odstotka maščobe in 3,30 
odstotka beljakovin, je bila 
povprečna dejanska odkup-
na cena 34,08 evra in je bila 
za 14 centov ali za 0,41 odsto-
tka višja kot julija. Odkupo-
valci so za mleko s 3,7 odsto-
tka maščobe in 3,15 odstot-
ka beljakovin plačali povpre-
čno 29,38 evra za sto kilo-
gramov, cena, izračunana 
glede na dejansko vsebnost 
maščob in beljakovin v mle-
ku, pa je znašala 32,02 evra.

Odkupne cene mleka

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

Mesec Cena mlekarn Cena odkupovalcev

 *standardna *dejanska *standardna *dejanska

December 2012 31,00 32,56 26,56 30,71

December 2013 36,23 38,36 31,06 36,12

December 2014 32,64 34,09 27,77 31,72

December 2015  28,88 30,70 24,86 28,33

December 2016 26,84 30,01 24,15 28,18

December 2017 32,87 35,25 28,63 32,97

December 2018 31,43 34,40 28,37 31,95

Julij 2019 31,72 33,94 29,08 31,74

Avgust 2019 31,73 34,08 29,38 32,02

Kranj – Evropska komisija je Sloveniji potrdila spremembe 
programa razvoja podeželja za obdobje 2014–2020, ki bodo 
omogočile boljše koriščenje finančnih sredstev za nekatere 
kmetijske ukrepe. S spremembo programa se med drugim 
spreminja stopnja sofinanciranja pri naložbah v ureditev paš-
nikov in obor za zaščito živali pred velikimi zvermi. Osnovno 
sofinanciranje se zvišuje na najmanj 50-odstotno kritje upra-
vičenih stroškov, skupaj z dodatki za območja z omejenimi 
možnostmi za kmetijsko dejavnost, ekološko kmetovanje, 
izvajanje kmetijsko-okoljskih in podnebnih ukrepov, za kole-
ktivne naložbe in mlade kmete pa se lahko zviša na največ 
devetdeset odstotkov. Območje, na katerem so upravičeni 
do podpore, razširjajo na območje pojavljanja velikih zveri.

Višji delež sofinanciranja zaščite pred zvermi 
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GOZDARSKI PROGRAM
Celoten gozdarski program 
ROBUST je narejen na sedežu 
podjetja v Arji vasi pri Žalcu. 
Ekipa razvoja, proizvod nje in 
montaže skrbi, da se izdelki 

ponašajo z inovacijami, 
patenti in modelnimi zaščita-
mi, so izdelani po EU-standar-
dih ter izpolnjujejo vse var-
nostne in zdravstvene zah-
teve. Neprestano stremimo k 

izboljšavam in dopolnjevan-
ju lastnih izdelkov, kar zago-
tavlja produktiv nost strojev 
in zadovoljstvo njihovih upo-
rabnikov. Letos smo v podje-
tju Robust predstavili razšir-
jeno paleto gozdarske opre-
me. Poleg hidravličnih cepil-
nikov drv z naziv no močjo 
od 13 do 25 ton lastne zas-
nove in razvoja, ki so na vol-
jo s kardanskim,  električnim 
ali kombiniranim pogonom, 
imamo tudi cepilnik na pri-
kolici s pogonom na bencin-
ski motor, kar omogoča neo-
dvisno delo na različnih loka-
cijah, transportne zabojnike 

ARCTOS širine 160–200 cm in 
ovijalce drv KODIAK MH (hid-
ravlično kipanje) ter KODIAK 
FH (hidravlično kipanje in 
predzategovanje). 
Gozdarski program se pona-
ša s kakovostno izdelavo 
ter modularno zasnovo, kar 
pomeni, da lahko kupec izbi-
ra med številnimi možnostmi 
izvedb in svoj stroj prilagodi 
lastnim željam in potrebam.

UNIVERZALNI  

Podjetje Robust je pred šestimi leti zraslo na temeljih 
istoimenske blagovne znamke matičnega podjetja Sico. 
V začetku lanskega leta smo se preselili v svoje moderne 
in svetle prostore v neposredni bližini matičnega podje-
tja v industrijski coni v Arji vasi in na enem mestu zdru-
žili pisarne, sejno sobo, montažo, skladišče in razstavni 
prostor, kjer si lahko stranke ogledajo končne proizvode. 
V podjetju izdelujemo cepilnike drv, transportne zaboj-
nike, ovijalce drv ter drobilnike lesa, lesenih ostankov, 
plastike in podobnih materialov. Za inovativen pristop k 
delu in za razvoj smo bili že večkrat nagrajeni. 

ROBUSTNI STROJI ZA LEPŠI JUTRI

Ekipa Robust

Inovativne rešitve za ucinkovitost in varnost.

T: 03 703 88 23 ǀ 031 312 337 ǀ info@robust.si ǀ www.robust.si ǀ Robust cepilniki

Obiščite nas na sejmu Komenda od 4. do 6. 10. 2019.

DROBILNIKI ROBUST 
V podjetju Robust smo v 
zadnjem času razvili pet 
novih modelov drobilni-
kov, med drugim tudi za 
drob ljenje daljših kosov 
lesenih odpadkov, za pale-
te in večje kosovne odpad-
ke, ter drobilnik z nizko 
priključno močjo, visoko 

produktivnostjo in eno-
stavno uporabo. Letos 
spomladi smo prvič pred-
stavili tudi prvi hibridni 
stroj za drobljenje, ki smo 
ga poimenovali »monster« 
in ki učinkovito drobi raz-
lične vrste palet, stiropora, 
plastike in tudi električnih 
naprav.

Ponosni smo na svoj pro-
gram, ki je znan širom po 
svetu. S svojimi izdelki smo 
prisotni v 35 državah, po-
slujemo na skoraj vseh celi-
nah. Za zdaj ostaja neosvo-
jena zgolj Afrika. V prihod-
njih dveh letih se želimo še 
posebej uveljaviti na britan-
skem in francoskem trgu.

Cveto Zaplotnik

Škofja Loka – Na slovesnost 
so povabili člane zadruge, 
zaposlene, nekdanje zapos-
lene in poslovne partnerje. 
Predsednik zadruge Dušan 
Pintar je opisal razvoj zadru-
ge od začetka, od ustanovit-
ve Mlekarske zadruge Škof-
ja Loka 1899. leta, do danes, 
nagovor pa je sklenil s staro 
zadružno mislijo: »Zadruga 
je naša last, skrbimo vsi za 
njeno rast.« Direktor zadru-
ge Mitja Vodnjov je predsta-
vil sedanje delovanje zadru-
ge, pri tem pa je poudaril, da 
je zadruga stabilen in zanes-
ljiv partner svojim članom – 
kmetom, zaposlenim in pot-
rošnikom.

Loška zadruga šteje 460 
članov – kmetov iz občin 
Škofja Loka, Gorenja vas 
- Poljane in Železniki – ter 
zaposluje 220 delavcev in še 
trideset pogodbenih. Na leto 
odkupi 15 milijonov litrov 
mleka (dva milijona litrov ga 
predela v lastni mlekarni), 

80 tisoč kubičnih met-
rov lesa in šest tisoč gove-
di. »Odkup mleka je zadnja 
leta dokaj stabilen. Pri odku-
pu lesa se pozna vpliv veli-
ke ponudbe lesa z vetrolom-
nih območij Italije in Nem-
čije, cena lesa je zaradi tega 
nizka. Žal tudi naša zadruga 
večino lesa proda v tujino,« 
pravi Mitja Vodnjov, razoča-
ran nad stanjem v slovenski 
lesni predelavi.

Poslovno povezovanje z 
drugimi zadrugami

Zadruga na leto ustvari 
34 milijonov evrov prihod-
kov. »Poslujemo stabilno in 
pozitivno, to kažejo polletni 
rezultati in takšne so napo-
vedi tudi za konec leta,« pra-
vi Vodnjov in dodaja, da se 
v zadrugi na vsake dve ali 
tri leta odločijo tudi za večjo 
naložbo. Predlani so v obno-
vo zadružnega doma ter ure-
ditev trgovine in gostinske-
ga lokala v Gorenji vasi vlo-
žili 1,2 milijona evrov, v pri-
hodnjem letu ali leto kasneje 

se bodo lotili še obnove zad-
ružnega doma na Češnjici, 
za kar bodo namenili pol-
drugi milijon evrov. Zadru-
ga je tudi pobudnica poslov-
nega (komercialnega) pove-
zovanja zadrug na Gorenj-
skem. Z zadrugami M-Sora 
Žiri, Gozd Bled, Sava Lesce 
in Naklo vodi skupno naba-
vno in prodajno politiko, s 
Slogo se usklajuje glede sku-
pnih večjih nabav, v prihod-
nje pa nameravajo tovrstno 
povezovanje razširiti še na 
širše območje.

Zgodba z Arvajem se 
približuje koncu

Zadruga je večinska las-
tnika Loških mesnin, ki so 
pred tremi leti prevzele pod-
jetje Arvaj mesarija. Zgodba 
z Arvajem se približuje kon-
cu, ni pa še povsem zaklju-
čena. »Odkupili smo terjat-
ve od avstrijske slabe banke, 
postali lastniki petih od sku-
pno sedmih nepremičnin, 
ki so jih Arvajevi zastavili 
za najem posojil, za boljšo 

izkoriščenost predelave smo 
vložili šeststo tisoč evrov, 
dodatno zaposlili šest delav-
cev, obdržali klasične Arva-
jeve izdelke in proizvodne-
mu programu dodali neka-
tere nove, mesečno proizvo-
dnjo povečali z začetnih 15 
na 60 ton izdelkov,« našteva 
Mitja Vodnjov in dodaja, da 
bodo od petih Arvajevih nep-
remičnin štiri prodali, med 
njimi tudi Gostilno Arvaj 
in Majdičev mlin, za kate-
rega skupaj z občino iščejo 

lastnika, ki bi objektu dal pri-
merno vsebino. Še prej kot 
Arvajevo mesarijo so Loške 
mesnine prevzele Mesnine 
Bohinja in objekt, ki je v las-
ti bohinjske zadruge, preno-
vile, novih vlaganj v objekt 
pa ne načrtujejo, saj bi prej 
radi dosegli dogovor o mož-
nostih širitve. Zadrugo so že 
povabili, da bi vstopila v las-
tništvo Loških mesnin in si 
s tem zagotovila tudi odkup 
živine in mleka, nabavo rep-
rodukcijskega materiala ...

»Selitev klavnice iz Škofje 
Loke na obrobje ni več tako 
aktualna, kot je bila nekdaj. 
Obseg dela na sedanji loka-
ciji se zmanjšuje, koljemo 
le še trikrat na teden, a še 
takrat le polovico delovne-
ga dne. Koljemo le še gove-
do in drobnico za lastne pot-
rebe – za predelavo v izdelke 
in za prodajo sveže govedi-
ne, ne pa tudi za druge več-
je naročnike. Klanje praši-
čev smo letos opustili,« pra-
vi Vodnjov.

Jubilej Loške zadruge
Kmetijsko-gozdarska zadruga Škofja Loka je v soboto proslavila 120-letnico.

Ob praznični torti: (z leve proti desni) direktor Mitja Vodnjov, vodja Loške mlekarne Cecilija 
Lukančič Valič, nekdanja direktorica Anica Frelih in predsednik zadruge Dušan Pintar 
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Trgovina Klasje vam ponuja:

  rezervne dele za traktorje in drugo kmetijsko mehanizacijo,
  traktorje: Zetor, IMT, UTB, Štore, Torpedo, Ursus, Tomo Vinkovič,
   novejše tipe traktorjev: John Deere, New Holland, Lindner,  

Lamborghini, Landini, Same, Steyer, Massey Ferguson, Fendt,  
Deutz, Hurlimann, Carraro,

   rezervne dele za priključke: Sip, Creina, Tehnostroj, kosilnice BCS,  
plugi (tuji proizvajalci),

   ponujamo vam tudi stekla za kabine, vse tipe akumulatorjev, olja, maziva,  
filtre, svetlobno opremo …,

  popravilo traktorjev in montažo stekel kabin,
  prodajo in popravilo kardanov, rezervne dele za kardane,
  prodajo nožev za freze in vrtavkaste brane,
  rezervne dele pošljemo po pošti.

Več informacij dobite pri nas: Klasje, d.o.o., Kranj, Cesta na Klanec 9, 4000 Kranj

Tel.: 04/2331 375, 04/2357 710, GSM: 041/628 065, 031/628 065
E-pošta: klasje@siol.net

SMO NA SEJMU 

V KOMENDI

PRODAJA  

TRAKTORJEV

Cveto Zaplotnik

Brdo pri Lukovici – V pros-
torih Čebelarske zveze Slo-
venije bodo v ponedeljek, 
7. oktobra, ob 17. uri odprli 
potujočo razstavo Invazivke 
na poti. Razstava – na ogled 
bo do 15. novembra – pred-
stavlja tujerodne rastline, 
živali in glive, ki ogrožajo slo-
venske gozdove in negativno 

vplivajo na gospodarstvo in 
zdravje ljudi. Odprtje razsta-
ve bodo pospremili s preda-
vanjem in s kratkim filmom 
o tujerodnih vrstah pri nas. 
Obiskovalci bodo tako spoz-
nali invazivne tujerodne vrs-
te, njihove poti vnosa oziro-
ma širjenja ter načine, kako 
lahko prispevajo k prepreče-
vanju škode. V okviru proje-
kta Life Artemis, ki ga izvaja 

gozdarski inštitut skupaj s 
še nekaterimi partnerji, so 
oblikovali sistem zgodnjega 
obveščanja in hitrega odziva-
nja na tujerodne vrste v goz-
dovih. Glavno orodje je sple-
tna in mobilna aplikacija 
invazivke (www.invazivke.
si), preko katere lahko vsak 
registriran uporabnik sporo-
ča podatke o opaženih tuje-
rodnih vrstah.

Tujerodne vrste v gozdovih

Cveto Zaplotnik

Kranj – Proizvodnja in upo-
raba lesnih peletov za ogre-
vanje v zadnjem desetlet-
ju v Sloveniji stalno naraš-
ča. Prav zaradi vse bolj širo-
ke uporabe v Zvezi potro-
šnikov Slovenije v sodelo-
vanju z Gozdarskim inšti-
tutom Slovenije že od leta 
2014 dalje preverjajo njiho-
vo kakovost. Letos so vze-
li pod drobnogled 25 vzor-
cev peletov za uporabo v 
kaminih, kaminskih pečeh 
in manjših sistemih za cen-
tralno ogrevanje. Trije niso 
bili ustrezni, dva od teh sta 
zaradi neustrezne mehan-
ske obstojnosti padla v 
kakovostni razred B; peleti 
tega razreda pa so po kara-
kteristikah primerljivi s tis-
timi za industrijsko rabo in 
jih za uporabo v gospodinj-
stvih odsvetujejo. Tretji vzo-
rec je vseboval večji delež 
pepela, kot je bilo navedeno 
na embalaži, poleg tega je 
presegal dovoljeni ostanek 

pepela za razred A1, ki je bil 
označen na vreči.

»V tokratnem testu ni bilo 
vzorca, ki ga ne bi mogli raz-
vrstiti v kakovostne razrede; 
kar šestdeset odstotkov vzor-

cev pa je bilo uvrščenih v naj-
višji kakovostni razred (A1). 
Čeprav so rezultati vse bolj-
ši, še vedno zaostajamo za 
nekaterimi drugimi trgi, na 
primer, za avstrijskim,« je 
rezultate letošnjega primer-
jalnega testa peletov ocenila 
dr. Nike Krajnc z Gozdarske-
ga inštituta Slovenije. 

Kakovost peletov je odvisna 
od uporabljene surovine, pri 
tem pa na njihovo kakovost 
kaže več parametrov: vseb-
nost vode in pepela, mehan-
ska obstojnost, gostota nasu-
tja, delež finih delcev ter 

vsebnost določenih makro- 
in mikrokemijskih elemen-
tov. »Večja je gostota nasut-
ja, več energije je akumulira-
ne na prostorsko enoto, kar 
pomeni tudi manjše tran-
sportne in skladiščne stroš-
ke. Manjša mehanska obstoj-
nost pomeni večji delež finih 
delcev, zaradi katerih se v naj-
slabšem primeru lahko zaus-
tavi transportni polž, ki dova-
ja pelete v kurišče,« pojas-
njuje Barbara Primc, stroko-
vna sodelavka v projektu Cle-
ar 2.0, in dodaja, da je ozna-
čevanje peletov v primerja-
vi s prejšnjimi leti že veliko 
boljše. Na vrečah je vedno 
več oznak, a še vedno je bil 
pri šestih vzorcih na emba-
laži le certifikat distributerja, 
ki pa je na pogled dokaj iden-
tičen certifikatu proizvajalca. 
Potrošnik zmotno misli, da 
gre za certifikat proizvajalca, 
ki označuje kakovost peletov, 
v resnici pa zgolj potrjuje, da 
distributer skrbi za ustrez-
no skladiščenje in transport 
peletov. 

Peleti so vse boljši
Kakovost lesnih peletov v Sloveniji je vse boljša, a še vedno je veliko 
možnosti za izboljšave. 

V zvezi potrošnikov 
so testirali pelete v 
15-kilogramskih vrečah, 
za katere so odšteli od 
3,29 do 5,39 evra. 

Najboljša v vseh
pogojih!

Pšenica
izboljševalka:
IZALCO
Super kakovostna
resnica

BERNSTEIN
Pridelek in kakovost,
2 v 1

LENNOX
Presevna pšenica

Krušna pšenica:
SOFRU
Zgodnja in rodna
resnica

ALIXAN
Večni rekorder

Krmna pšenica:
SPONTAN 
Veliki pridelki in
beljakovine

Ozimni ječmen:
SANDRA
Brez prave
konkurence

VALERIE
Enostavno neverjeten
dvoredec

AZRAH
Vodilni večredec
v Sloveniji

HEDY (hibrid)
Stabilen in toleranten
na sušo

Ozimna tritikala:
RIPARO
Najboljša na trgu

Ozimna rž:
ELEGO
Stabilna kakovost

BINNTTO (hibrid)
Pridelek kot pšenica

Ozimni oves:
EAGLE
Potencial za pridelek

Ozimna pira:
OSTRO
Za zdrav
življenjski slog

OZIMNA ŽITA 2019

Najboljša v vseh
pogojih!

Sorte so vam na voljo v vseh dobro založenih trgovinah s semeni.
Več informacij na maloprodajnih mestih, pri svetovalni službi
Agrosaat, v prospektu in na spletni strani.
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Simon Šubic

Ljubljana, Kranj – V Sloveni-
ji se največ nesreč z udelež-
bo pešcev zgodi v jesenskih 
in zimskih mesecih, ko so 
dnevi krajši, vidljivost slab-
ša, ceste pa spolzke, so opo-
zorili na novinarski konfe-
renci Agencije za varnost 
cestnega prometa (AVP), s 
katero so predstavili nacio-
nalno preventivno akcijo za 
večjo varnost pešcev Bodi vi-
den – bodi previden, ki bo 
trajala do 13. oktobra. Z njo 
želijo opozoriti na varnost 
pešcev, ki spadajo med ran-
ljivejše udeležence v prome-
tu, s poudarkom na varnosti 
otrok in starejših udeležen-
cev v prometu, je povedala 
v. d. direktorice AVP Vesna 
Marinko. 

Poostren nadzor policije

Poleg preventivno-vzgoj-
nih terenskih akcij bo v času 
nacionalne akcije potekal 
tudi okrepljen nadzor s stra-
ni policije, ki bo spremljala 
pravilno ravnanje tako vo-
znikov kot tudi pešcev v ce-
stnem prometu, je ob tem 
napovedal Ivan Kapun, vod-
ja Sektorja prometne poli-
cije na Generalni policijski 
upravi. »Ne pozabimo, da v 
prometu pešci nimamo ab-
solutne prednosti, ter poskr-
bimo, da smo vidni in – za-
radi upoštevanja predpisov 
– tudi predvidljivi. Policisti 
bomo v času med 1. in 13. 
oktobrom, ko bodo poteka-
le aktivnosti za večjo varnost 
pešcev, poleg opozarjanja 
na varnost pešcev v cestnem 
prometu izvajali tudi po-
ostrene nadzore, kjer bomo 
pozorni na nepravilnosti 
pešcev, posebej pa na kršit-
ve voznikov motornih vozil 
v povezavi s pešci,« je dejal. 

Odsevnik uporabljajo  
le redki

Aktivna raba odsevnih 
teles v temi in mraku lah-
ko reši življenje, česar pa 
se kot pešci zelo slabo za-
vedamo. Lani je na primer 
na slovenskih cestah umr-
lo enajst pešcev, od tega kar 
devet v temnem delu dneva. 
Podatki za petletno obdob-
je (2014–2018) pa kažejo, da 
približno dve tretjini pešcev 
umre v temnem delu dneva, 
ko je vidljivost slabša. Nih-
če izmed umrlih pešcev od 
leta 2014 dalje ni imel od-
sevnega telesa, je opozorila 

Marinkova. »Prav tako so 
podatki pilotnega opazo-
vanja pešcev, ki smo ga na 
Agenciji za varnost prome-
ta izvedli leta 2017, pokazali, 
da je delež uporabe različnih 
odsevnikov izredno nizek – 
le 1,2 odstotka pešcev je ime-
lo kresničko ali odsevni trak, 
4,2 odstotka neko drugo od-
sevno površino, kar 93 od-
stotkov pešcev pa ni upora-
bljalo nobenega odsevnika. 
V času nacionalne preven-
tivne akcije zato k poveča-
nju uporabe odsevnih teles 
pristopamo še bolj aktivno,« 
je dodala. V ta namen je tako 
včeraj v petdesetih sloven-
skih občinah potekala sku-
pna koordinirana terenska 
akcija, v kateri so razdelili 16 
tisoč odsevnih teles. 

Problematični tudi 
alkohol in telefoni

Tudi pri pešcih je zelo pri-
sotna problematika alko-
hola. Ko so na primer lani 
pri petih od sedmih umr-
lih pešcih, ki so bili povzro-
čitelji prometne nesreče, 

preverili prisotnost alkoho-
la in prepovedanih drog, so 
ugotovili, da so bili kar štirje 
pod vplivom alkohola, eden 
pa tudi na droge. Povprečna 
stopnja alkohola pri umrlih 
je bila visoka, kar 1,62 pro-
mila. V zadnjih petih letih 
(2014–2018) je zaradi alko-
holiziranih povzročiteljev 
umrlo enajst pešcev, kar v os-
mih primerih pa so bili alko-
holizirani pešci sami povzro-
čitelji prometne nesreče. 

Z vidika tveganj za varnost 
pešca je Marinkova opozo-
rila tudi na uporabo mobil-
nih telefonov, ki odvrača-
jo pozornost od dogajanja v 

prometu, po raziskavah pa 
se reakcije pešca zmanjšajo 
celo do šestdeset odstotkov. 
V ospredje je postavila tudi 
nove oblike e-mobilnosti, 
kot so e-skiroji, ki vse bolj 
zavzemajo površine, name-
njene pešcem, zato je AVP 
že predlagal posodobitev 
zakonske ureditve. Glede 
morebitne uvedbe kazni za 
pešce, ki ob prečkanju ces-
te uporabljajo mobilni tele-
fon, kot jih ponekod že poz-
najo, je Kapun dejal, da te 
za zdaj še niso predvidene. 
»Zagotovo pa se strinjam, 
da velikokrat vidimo peš-
ca, ki gre tudi čez prehod za 
pešce, kjer ima sicer pred-
nost, a niti malo ne pogle-
da ne levo ne desno, ker ga 
tedaj bistveno bolj zanima 
vsebina, ki jo ima izpisano 
na ekranu telefona,« je ob 
tem dejal.  

Voznike so ob tej prilož-
nosti še pozvali, da pešcem 
odstopijo prednost na pre-
hodih in prilagodijo hit-
rost vožnje, posebej v nase-
ljih, pešce pa opozorili, naj 
se vedno prepričajo, da raz-
mere omogočajo varno preč-
kanje. 

Večina pešcev na cestah 
umre v temnem delu dneva
Podatki za petletno obdobje (2014–2018) kažejo, da približno dve tretjini pešcev umre v temnem delu 
dneva, zato aktivna raba odsevnikov v temi in mraku lahko reši življenje.

Prečkanje prometne ceste je eden najbolj nevarnih manevrov, ki ga mora pešec opraviti, 
opozarjajo strokovnjaki. / Foto: Tina Dokl

Na Gorenjskem je bilo v prvih devetih mesecih v 
prometnih nesrečah udeleženih 52 pešcev (devetnajst 
več kot lani), samo trije pa so po trčenjih ostali 
nepoškodovani. Zaradi posledic trčenja je tako 
letos kot lani umrl po en pešec. Precejšen delež 
nesreč se je v letošnjem letu zgodil na prehodih za 
pešce zaradi velikih napak voznikov, ki so pešce 
bodisi spregledali bodisi so se prehodu približali z 
neprilagojeno hitrostjo in se jim ni uspelo pravočasno 
ustaviti, ugotavljajo na Policijski upravi Kranj. Pešci so 
povzročitelji nesreč le v manjšem deležu, letos so jih 
povzročili šest, so še dodali.

Teža poškodb pešca, v katerega trči motorno vozilo, je 
tesno povezana s hitrostjo. Višja, kot je hitrost, težje 
bodo posledice pri pešcu. Po nekaterih podatkih pri 
40 km/h trčenja z vozilom ne bi preživel šestletni 
otrok, pri 50 km/h bi umrl desetletni otrok, odrasla 
oseba pa trčenja ne bi preživela pri 60 km/h, so ob 
začetku tokratne nacionalne preventivne akcije za 
večjo varnost pešcev opozorili na Policijski upravi 
Kranj. Hitrost je tudi sicer eden od najpogostejših 
razlogov za nesreče.

Simon Šubic

Kranj – Kranjski kriminali-
sti so v sredo zaradi prepove-
danih drog obravnavali mo-
škega, ki ga sumijo neupra-
vičene proizvodnje kono-
plje. V hišni preiskavi so mu 
poleg pripomočkov za proi-
zvodnjo prepovedane droge 

zasegli več kot sto sadik ko-
noplje ter sto gramov kono-
plje in deset gramov koka-
ina, ki so bili že pripravlje-
ni za preprodajo. Kranjčana 
bodo zaradi kaznivega deja-
nja neupravičene proizvo-
dnje in prometa s prepove-
danimi drogami kazensko 
ovadili. 

Zasegli konopljo in kokain

Bohinj – V sredo malo pred 
20. uro sta se na nepre-
hodnem terenu na Vojah iz-
gubila dva planinca. Na njun 
klic na pomoč so se odzvali 
gorski reševalci iz Bohinja, ki 
so izgubljena planinca našli 
in ju nato varno pospremili 
v dolino. 

Izgubljena planinca

Brezje – Radovljiški policisti so v sredo dopoldan na Brezjah 
obravnavali prometno nesrečo z udeležbo treh vozil. Nesrečo 
je zaradi nepravilnega prehitevanja povzročil voznik osebnega 
avtomobila. Po ugotovitvah policistov je namreč začel prehi-
tevati avtobus v trenutku, ko mu je nasproti pravilno pripeljal 
drug voznik. Oba voznika avtomobilov sta takrat zavila vsak 
v svojo desno. Povzročitelj je trčil v zadnji del avtobusa, dru-
gi voznik pa se je nesreči s hitrim manevrom izognil. Proti 
povzročitelju nesreče policisti vodijo prekrškovni postopek. 
Take nepravilnosti, ki se običajno pokažejo v silovitih čelnih 
trčenjih, imajo lahko hude posledice, opozarjajo policisti.

Prehiteval v nepravem trenutku

Medvode – V sredo dopoldan je v podjetju Brinox inženiring v 
Sori kovinski predmet padel na delavca. Posredovali so reše-
valci Nujne medicinske pomoči Ljubljana, ki so poškodovanca 
imobilizirali ter ga prepeljali v bolnišnico. 

Kovinski predmet padel na delavca

Simon Šubic

Tacen – Policijska akademi-
ja je na podlagi Zakona o var-
nosti na smučiščih razpisala 
programa osnovnega uspo-
sabljanja in obdobnega iz-
popolnjevanja za nadzorni-
ka na smučišču. Oba razpi-
sa sta objavljena na spletni 
strani policije. 

Na program Osnovno 
usposabljanje, ki bo na aka-
demiji v Tacnu potekal 26. in 
27. novembra, na smučišču 
pa 28. novembra, se lahko 
prijavite do 28. oktobra. Kan-
didat lahko pristopi k uspo-
sabljanju in opravljanju pre-
izkusa znanja, če je uspešno 

opravil preizkus teoretičnega 
in praktičnega znanja smu-
čanja, kar dokazuje s potrdi-
lom Združenja učiteljev in 
trenerjev smučanja Sloveni-
je, ki deluje znotraj Smučar-
ske zveze Slovenije.

Na program Obdobno iz-
popolnjevanje za nadzorni-
ke na smučiščih, ki bo 28. 
novembra potekal na smu-
čišču, se lahko prijavite do 
30. oktobra. Kandidat lahko 
pristopi k obdobnem izpo-
polnjevanju, če je uspešno 
opravil preizkus teoretične-
ga in praktičnega znanja po 
Programu osnovnega uspo-
sabljanja za nadzornika na 
smučišču.

Usposabljanje za 
nadzornika na smučišču

Simon Šubic

Kamnik – V Kamniku so po-
licisti v ponedeljek obravna-
vali dve nesreči s samoude-
ležbo kolesarja. Dopoldan se 
je na Šutni pri padcu poško-
dovala kolesarka. Do nesre-
če je prišlo, ker je zaradi vo-
žnje preblizu desnemu robu 

trčila v robnik. Zvečer pa je 
zaradi enakega razloga na 
Bakovniku padel kolesar. 
Policisti so ga povabili tudi 
na preizkus z alkotestom, 
ki je pokazal rezultat 0,46 
mg/l alkohola v izdihanem 
zraku. Oba kolesarja so z re-
ševalnim vozilom odpeljali 
v klinični center. 

Vozila preblizu robniku
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Pogovor
Sophie Honey: »Ljudje odločitve 
v zvezi z brexitom sprejemajo 
zelo čustveno.« Stran 20

Obletnice
Urarstvo Cerar, ki ga že šestdeset 
let vodi Marta Cerar Leskošek, 
praznuje stoletnico. Stran 21

MultiKulti
Pesnica in prevajalka Nada 
Kavčič je rodno Gorenjsko 
zamenjala z Valencijo. Stran 22

Urša Peternel

Tone Fornezzi Tof se je 
na poseben način poklo-
nil spominu na dolgoletne-
ga prijatelja, legendarnega 
trobentača in humorista pri 
Ansamblu bratov Avsenik 
Franca Koširja (1931–1991). 
Napisal je knjigo z naslovom 
Jaz sem pa en Franc Košir, 
predstavitev pa je poteka-
la prav na Koširjevi rojstni 
Koroški Beli v sklopu prire-
ditve Postani Franc Košir za 
en dan. 

Tof je v knjigi na osemde-
setih straneh zbral svoje av-
torske pesmi in skeče, ki jih 

je napisal za Franca Košir-
ja, objavljene pa so tudi Ko-
širjeve fotografije z nasto-
pov, prireditve Svinjska gla-
va, tudi družinske fotografi-
je. Ob nekaterih besedilih je 
tudi koda in s pomočjo pa-
metnega telefona je mogoče 
priti do besedil pesmi in vi-
deoposnetkov, za kar je pos-
krbel oblikovalec knjige Bo-
rut Kuk.

Prav Tof je avtor bese-
dila skladbe Jaz sem pa en 
Franc Košir, po kateri je na-
slovil tudi knjigo. In kako je 
humorno besedilo nastalo? 
Slavko Avsenik mu je ome-
nil, da imajo v ansamblu 

trobentača, ki v prvi vrsti si-
cer ni pevec, če bi pa znal 
zanj kaj napisati, bi bil pa 
pravi hec. Tako je Tof na-
pisal danes vsem znano be-
sedilo, na katero so Avse-
niki posneli skladbo, ki je 
postala neverjetna uspešni-
ca. Samo v prvem tednu so 
prodali kar sto tisoč malih 
plošč. Kot je povedal Tof, jo 
je Košir prvič zapel na kon-
certu Ansambla bratov Av-
senik v Slovenski Bistrici, 
občinstvo pa je tako ploska-
lo, da so jo morali ponovi-
ti kar štirikrat. Na koncu je 
Slavko Avsenik ni več hotel 
igrati, češ da morajo zaigra-
ti še kaj drugega ...

Tof je napisal tudi besedi-
la nekaterih drugih skladb, 
ki jih sta jih uglasbila bra-
ta Avsenik, Franc Košir pa 
na mojstrsko hudomušen 

način predstavil publiki. 
Med drugim so to Križi in te-
žave, Zidarska, Lovske laži, 
Sem deklica za vse, Shujše-
valna kura, Gasilec Franc ...

Kot je dejal Fornezzi Tof, 
so z Avseniki imeli zanimiv 
način sodelovanja. Ker sam 
ne pozna not, mu je Slavko 
Avsenik na harmoniko zai-
gral melodijo, sam jo je po-
snel na kasetofon, zatem pa 
je šel v Rožno dolino k Vil-
ku, da mu je naredil "šimel", 
na katerega je potem Tof na-
pisal tekst. Tof in Košir sta 
skrbela za popestritev Avse-
nikovih nastopov in po Tofo-
vih besedah sta naredila ve-
liko res dobrih skečev. »Bila 
sva duet, kakršnega zlepa ne 
bo več videl svet ...«

»Slavc je vedno rekel: Pa-
zita, kaj bosta govorila, 
da ne bomo imeli težav,« 

je povedal Tof. Kot je do-
dal, je kot satirik vselej ho-
dil po robu, ne nazadnje so 
bili to "svinčeni časi". Naj bi 
pa zanj besedo zastavil Sta-
ne Dolanc, tako da nikoli ni 
imel večjih težav s tedanjo 
oblastjo. A kot je dodal, tudi 
Avseniki pri oblasti niso bili 
najbolj priljubljeni ...

Po besedah Toneta For-
nezzija Tofa (ki je letos do-
polnil 85 let) je bil Košir iz-
jemen ljudski humorist in 
z njim je bilo čudovito na-
stopati; ljudje so se njego-
vim šalam od srca smejali 
in se na koncertih neizmer-
no zabavali. »Res sva pope-
strila Avsenikove nastope,« 
je dejal. 

Knjiga je izšla v mehki ve-
zavi v nakladi petsto izvo-
dov, kupiti pa jo je mogoče 
v knjigarnah Felix.

Jaz sem pa en Franc Košir
Tone Fornezzi Tof se je s knjigo poklonil spominu na dolgoletnega prijatelja Franca Koširja, za katerega je napisal več besedil pesmi, tudi legendarne Jaz sem 
pa en Franc Košir. »Bila sva duet, kakršnega zlepa ne bo več videl svet ...« pravi Tof.

Tone Fornezzi Tof je novinar, urednik, pisec satirične rubrike Butik v Nedeljskem dnevniku 
in dolgoletni idejni vodja satirične radijske oddaje Moped show. Bil je velik prijatelj Franca 
Koširja, ki se mu je zdaj poklonil tudi s knjigo.

Franc Košir je bil trobentač in izjemen ljudski humorist, 
občasno tudi pevec. / Arhiv (spominska Facebook stran Franc Košir)

Jaz sem pa en Franc Košir, 
s kmetov doma, 
mestnh nimam nč manir, 
slaba je ta. 
 
Sm špancirou po Lublan 
z vinčkam ogret, 
gledal so me prou postran, 
glej ga, en kmet. 
 
No pardon, no pardon, 
no pardon, no pardon, 
saj koj kupu bom bonton, 
no pardon, no pardon, 
no pardon, no pardon, 
s trobento bom igral za lon. 
 
Južnat šu sm u hotel, 
kelnar prav meni, 
kaj boš pravu, da te ni, 
če tukej si. 
 
Hočem jesti, hočem pit, 
rečem naglas, 
prletel so me mirit, 
to biu je špas. 
 
Vidu sm velik deklet, 
boli me srce, 
reve hodijo po svet 
skorej nagé. 
 
Reven je meščanski stan, 
štof ni pocen, 
kikle nosjo za vsak dan 
gor čez kolen. 
 
Hodu sm k punc u vas, 
biu sm obrit, 
danes pa brez dough las, 
kmet sm zabit. 
 
Mini kikle nos’jo vse, 
toples pa ne, 
jest pa vem, zakaj to je, 
kolena imajo vse, gor pa ne.
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Od petka do petka

Simon Šubic

Lenarčič opravil 
zaslišanje

Sodeč po prvih odzivih, je 
kandidat za evropskega ko-
misarja za krizno upravlja-
nje Janez Lenarčič v sredo us-
pešno prestal zaslišanje pred 
odborom Evropskega parla-
menta za razvoj. Odbor je za-
slišanje včeraj tudi že ocenil, 
uradna ocena pa bo znana 
šele sredi meseca. Tudi Le-
narčič je z zaslišanjem zado-
voljen. Ocenjuje, da so bila 
vprašanja tehtna, nekatera 
tudi zahtevna, in upa, da je 
prepričal poslance. Lenarčič 
je sicer v uvodnem nagovo-
ru na zaslišanju obljubil, da 
bo usmeril vso svojo energi-
jo ter tri desetletja izkušenj 
na mednarodnem in evrop-
skem področju v pomoč pri 
lajšanju trpljenja in podporo 
prizadetim v krizah v EU in 
po svetu. Med izzivi je pou-
daril vse daljše in hujše hu-
manitarne krize, vse pogo-
stejše nesreče naravnega in 
človeškega izvora ter obe-
nem vse več groženj multi-
lateralni ureditvi ob krepitvi 
protekcionizma in vse huj-
še učinke podnebnih spre-
memb. V ospredje je postavil 
tri prioritete: izboljšati odzi-
vanje, preventivo in priprav-
ljenost ter okrepiti vidnost 
kriznega upravljanja EU. Na 
govorice o možnosti zame-
njave resorja – v Bruslju se 

ugiba o resorju za širitev za-
radi zapletov z madžarskim 
kandidatom – je Lenarčič od-
govoril, da je osredotočen na 
krizno upravljanje, da ga ta 
resor zanima in mu je všeč. 
Poleg tega osebno tudi ne 
čuti nobene potrebe po me-
njavanju resorjev in misli, 
da je bilo eno zaslišanje kar 
dovolj.

Šarec: ni bilo pritiskov

Spletni portal Pozareport 
je ta teden objavil več član-
kov, v katerih predsedniku 
vlade Marjanu Šarcu oči-
ta, da naj bi skupaj z držav-
nim sekretarjem za nacio-
nalno varnost Damirjem Čr-
nčecem zlorabila svoj polo-
žaj in politični vpliv za ure-
ditev službe nekdanji urad-
nici Občine Kamnik na Slo-
venski obveščevalno-varno-
stni agenciji (Sova) mimo 
pogojev in razpisov za delov-
na mesta v Sovi. Štirje člani 
komisije za nadzor obvešče-
valnih in varnostnih služb, 
med katerimi sta bila tudi 
predsednik komisije Matej 
Tonin (NSi) in podpredse-
dnik Žan Mahnič (SDS), so 
zato v torek na sedežu Sove 
preverjali postopke kadro-
vanja in očitke o nepravil-
nostih pri zaposlitvi urad-
nice. V Sovi so sicer naved-
be o Šarčevih pritiskih zavr-
nili kot povsem neresnične 
in neutemeljene. Tudi Šarec 
je preko Twitterja zatrdil, da 

ni izvajal nobenih pritiskov 
glede omenjene zaposlitve. 
Dodal je, da je zadnji dve 
leti po vstopu v državno po-
litiko že navajen, da je dele-
žen vztrajnih namigovanj in 
neresnic s strani raznih por-
talov, povezanih s stranko 
SDS. 

Za Krisom še Gal

Za dvajsetmesečnega Kri-
sa iz Kopra, ki trpi za spi-
nalno mišično atrofijo, so v 
društvu Palčica Pomagalči-
ca v tednu dni zbrali dovolj 
denarja za plačilo napredne-
ga zdravljenja v ZDA z zdra-
vilom, ki mu lahko spreme-
ni življenje. Zastavljeni cilj 
2,3 milijona evrov so krepko 
presegli, saj se je na računu 
društva že v začetku tedna 
nabralo 3,7 milijona evrov, 
v kar pa niso vštete donator-
ske in sponzorske pogod-
be, ki še prihajajo. Takoj ko 
je bilo jasno, da bodo potre-
ben znesek za Krisovo zdra-
vilo presegli, so sicer zbiral-
no akcijo končali. Kot na-
povedujejo v društvu Palči-
ca Pomagalčica, bodo spro-
ti in transparentno poročali 
tudi o vseh stroških dečkove-
ga zdravljenja do popolne re-
habilitacije, ostanek zbranih 
sredstev pa bodo namenili 
tudi drugim otrokom. Tre-
nutno sicer že poteka nova 
humanitarna akcija Sloveni-
ja za Gala, ki je namenjena 
zdravljenju petletnega Gala 

z redko boleznijo rok, ki mu 
zdravniki v Sloveniji ne mo-
rejo pomagati. Tokrat mora-
jo zbrati 120 tisoč evrov, ko-
likor bodo stali operacija ro-
kic v ZDA, rehabilitacija in 
ostali stroški. Svojo donaci-
jo lahko nakažete na društvo 
MAUS: IBAN SI56 6100 
0000 7087 846 (Delavska 
hranilnica, d. d., Ljubljana).

V Dinosu zbirajo 
plastične zamaške

Družba za ravnanje z od-
padno embalažo Dinos je 
ta teden začela zbiranje pla-
stičnih pokrovčkov, ki po-
teka na 18 Dinosovih loka-
cijah po Sloveniji. Vsak po-
sameznik bo imel možnost 
pokrovčke nameniti eni od 
nevladnih organizacij oziro-
ma zavodov, s katerimi Di-
nos sodeluje, so sporočili 
iz družbe, kjer bodo poskr-
beli za zbiranje in prevzem 
ter predelavo plastičnih po-
krovčkov. Za ta korak pa so 
se v družbi odločili tudi zato, 
ker konec leta v Ljubljani od-
pirajo novo predelovalno li-
nijo za plastiko. V predelavi 
plastičnih pokrovčkov se na-
mreč ustvari granulat, ma-
terial, iz katerega je mogo-
če ustvariti nove izdelke. Po-
leti smo sicer poročali, da je 
koroško podjetje MPI Reci-
klaža, tedaj eno vodilnih pri 
prevzemanju plastičnih za-
maškov, prenehalo prevze-
mati plastične zamaške. 

Šarec zanika pritiske
Premier Marjan Šarec je zanikal očitke, da je zlorabil položaj in politični vpliv za zaposlitev svoje 
nekdanje sodelavke na Sovi. Za Krisa zbrali več kot 3,7 milijona evrov. 

Po zaslišanju Janeza Lenarčiča, kandidata za evropskega 
komisarja za krizno upravljanje, pred pristojnim odborom 
evropskega parlamenta je bilo slišati samo pozitivne odzive. 

»To je vse kurjenje mokrih drv,« je premier Marjan 
Šarec odgovoril na očitke, da naj bi izvajal pritiske glede 
zaposlitve uradnice na Slovenski obveščevalno-varnostni 
agenciji. / Foto: arhiv GG

Za drago zdravljenje malega Krisa v ZDA so v tednu dni 
zbrali več kot 3,7 milijona evrov. / Foto: arhiv GG 

Slovenci v zamejstvu (714)

Koroška Slovenka v dunajskem parlamentu
Na nedeljskih predčasnih 

volitvah v avstrijski zvez-
ni parlament na Dunaju je 
suvereno, s 37 odstotki od-
danih glasov zmagala ljud-
ska stranka (OVP) pred so-
cialdemokrati (SPO), svo-
bodnjaki (FPO), Zelenimi 
in stranko Neos. Na teh voli-
tvah so v primerjavi s pretek-
limi precej izgubili socialde-
mokrati, največ pa svobo-
dnjaki, ki so, kot pravijo poli-
tični analitiki, končno plača-
li davek za svoje koruptivne 
in populistične poteze. Naj-
več so pridobili Zeleni in na 
njihovi listi je bila na Koro-
škem v dunajski parlament 
izvoljena 39-letna Sloven-
ka Olga Voglauer, Kumro-
va iz Bilnjovsa / Fellersdor-
fa pri Bilčovsu / Ludmanns-
dorfu. V parlament je bila 
izvoljena neposredno, saj je 
na Koroškem, kjer je glavna 

govornica Zelenih, prejela 
nad 27.000 glasov in bo tako 
ena od 27 poslank oziroma 
poslancev te stranke na Du-
naju. Olga je poznana Koro-
šica, še posebej med kmeti. 
Na dunajski univerzi je di-
plomirala iz agronomije in 
prevzela odgovorno vlogo v 
Kmečki izobraževalni skup-
nosti na Koroškem, leta 2011 
pa sta z možem Markusom, 
ki se je kot nemško govoreči 
naučil slovenščine, prevze-
la domačo kmetijo. Skupaj s 
staršema sta se lotila ekolo-
škega kmetovanja in postala 
znana po senenem mleku in 
mlečnih izdelkih. 

Koroški Slovenci so zado-
voljni, da je bila Olga Vogla-
uer izvoljena na tako po-
membno funkcijo, s katere 
bo lahko, tudi v sodelovanju 
z organizacijami Slovencev 
na Koroškem, storila mar-
sikaj pozitivnega za sloven-
sko skupnost. Še posebej, 
če bodo Zeleni del vladajo-
če koalicije pod vodstvom 
sedanjega kanclerja in pred-
sednika zmagovite ljudske 
stranke Sebastijana Kurza. 

V prihodnjih dneh je na 
Koroškem napovedanih ne-
kaj pomembnih prireditev. 
O konferencah ob stoti oble-
tnici podpisa senžermenske 

pogodbe smo že poročali. V 
K&K centru v Šentjanžu v 
Rožu je bila včeraj premie-
ra gibalno-plesne predsta-
ve Spet nikoli več pod režij-
sko taktirko kranjske rojaki-
nje Alenke Hain. Ponovitve 
bodo danes in prihodnje 
dni ob 20. uri. V Šentjanžu 

se bo v nedeljo, 6. oktobra, 
ob devetih začel tudi Sto-
nov pohod v čast Bogdana 
Mohorja - Stona iz Kranja. 
Jutri ob 10. uri pa se bo Pri 
Kovaču na Obirskem zače-
lo pisateljsko srečanje na 
temo Narečja v slovenski 
literaturi. 

Olga Voglauer ni prva Slovenka oziroma Slovenec v 
dunajskem parlamentu. Prvi je bil konec devetdesetih 
let preteklega stoletja Karel Smolle, med letoma 2010 
in 2014 pa je bila zvezna poslanka Angelika Mlinar.

Nova avstrijska zvezna poslanka Olga Voglauer z očetom 
Mihom (levo) in možem Markusom (desno)

Jože Košnjek

med sosedi
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Za boljšo šolo (41)

Neprijetna vprašanja staršev
Ena od pristojnosti sve-

ta staršev po šolah je tudi 
obravnava ravnateljevega 
poročila o izvedbi letnega 
delovnega načrta šole. Star-
še zanimajo predvsem uč-
no-vzgojni rezultati. V poro-
čilu o učnih rezultatih šole 
predstavijo, kakšni so bili 
učni uspehi posameznih 
oddelkov, koliko učencev je 
napredovalo in koliko jih je 
imelo popravni izpit ali bodo 
morali celo ponavljati ra-
zred. Nekatere šole predsta-
vijo celo povprečne ocene 
pri posameznih predmetih 
oziroma učiteljih in tukaj 
se že lahko porajajo številna 
vprašanja. Zakaj imajo npr. 
trije učitelji istega predme-
ta ali razreda tako različen 
povprečen uspeh? Je mo-
goče v nekem oddelku veli-
ko več zelo sposobnih otrok 

kot v dveh drugih? Ali oddel-
ki niso sestavljeni po načelu 
heterogenosti in se dopuš-
ča neke vrste elitizem? Ali 
pa učitelji nimajo enakih 
kriterijev oziroma zahtev 
pri ocenjevanju? Je mogo-
če, da učenci osmega razre-
da v treh oddelkih npr. pri 
matematiki pišejo različno 
zahtevne teste? S takšnimi 
in podobnimi vprašanji se 
srečujejo ravnatelji na sve-
tu staršev. Vsa ta neprijet-
na vprašanja terjajo odgovo-
re, in če se s tem problemom 
šola še ni soočila in nima od-
govorov oziroma so odgovo-
ri nestrokovni, bo res vide-
ti, kot da se starši vtikajo v 
delo šole. Do takšnih raz-
lik med oddelki ali učitelji 
ne bi smelo prihajati, saj je 
ena od zahtev naše šole tudi 
medsebojno usklajevanje 

in načrtovanje pedagoške-
ga dela. Pa tudi kriteriji oce-
njevanja so jasni in za vse 
veljavni. Vsem tem nepri-
jetnim vprašanjem pa se 
šola trenutno lahko izogne 
le tako, da učnih rezultatov 
sploh ne zbira in ne analizi-
ra – dokler neprijetnih vpra-
šanj ne začnejo zastavljati 
»sitni« starši. Šolsko mini-
strstvo namreč nima prip-
ravljenega enotnega učno-
-vzgojnega poročila, iz ka-
terega bi videlo in presoja-
lo kakovost dela šol. Zagoto-
vo pa vse šole zbirajo podat-
ke, kakšne rezultate so do-
segli na nacionalnem preiz-
kusu znanja in na posame-
znih državnih tekmovanjih 
iz znanja. Tukaj se ravna-
telj spet znajde pred nepri-
jetnimi vprašanji, kako bo 
ukrepal pri učiteljih, ki več 

let zapored dosegajo s svo-
jimi učenci podpovprečne 
ali zelo skromne rezultate 
na nacionalnih preizkusih 
znanja. Kako bo spodbu-
dil učitelje, da bodo učence 
pripravljali na državna tek-
movanja v znanju, ki prina-
šajo srebrna in zlata prizna-
nja in jih otroci potrebuje-
jo pri kandidiranju za Zoi-
sovo štipendijo ali pri vpi-
su v srednjo šolo z omeji-
tvijo? In kako nagrajuje uči-
telje z odličnimi učnimi re-
zultati in najvišjimi dosežki 
na tekmovanjih? Kako »teč-
ni« so starši, kaj vse sprašu-
jejo in se vtikajo v delo šol? 
Tudi poročilo o vzgojnem 
delovanju šole je za starše 
lahko problematično. Kako 
je šola ukrepala v oddelku z 
učencem, ki je stalno motil 
pouk in izvajal nasilje nad 

vrstniki? Zakaj se vzgojni 
problemi v nekaterih šolah 
rešujejo hitro in učinkovito, 
drugod pa ostajajo nerešeni 
vse šolsko leto? Kdo bo po-
vrnil škodo njihovim otro-
kom, ki jim je bila dolge me-
sece kratena pravica do ne-
motenega pouka? Sama ne-
prijetna vprašanja za ravna-
telja, ki skuša do neke mere 
zaščititi svoje učitelje in 
hkrati priznati staršem, da 
bi bili pri reševanju vzgoj-
nih problemov lahko učin-
kovitejši, če bi šola ob vsaki 
kršitvi šolskega reda ukre-
pala hitro, dosledno in eno-
tno. Šolsko ministrstvo tudi 
vzgojnih poročil šol ne bere, 
zato o težkih vzgojnih pro-
blemih nima prave infor-
macije, če te ne pridejo prek 
medijev v širšo javnost. Ve-
liko dela nas še čaka.

Ivka Sodnik

Miha Naglič

Greta in Donald

»Vse je narobe. Ne bi sme-
la biti tukaj. Morala bi biti v 
šoli na drugi strani oceana. 
A vi se po rešitve obračate na 
nas mlade. Kako si drznete! S 
svojimi praznimi obljubami 
ste mi ukradli sanje in otro-
štvo, pa sem pravzaprav ena 
izmed srečnejših na tem sve-
tu. Ljudje trpijo, ljudje umi-
rajo, celotni ekosistemi se 
podirajo, smo priča masov-
nemu izumrtju vrst, vse, o 
čemer govorite, pa je še ved-
no denar in pravljice o več-
ni gospodarski rasti. Kako si 
drznete! Več kot 30 let je zna-
nost na tem področju kristal-
no jasna. Kako si drznete gle-
dati stran in priti sem ter tr-
diti, da počnete dovolj za pri-
hodnost našega planeta, ko 
pa o učinkovitih ukrepih ni 
ne duha ne sluha. Petdese-
todstotna možnost, da nam 
z zmanjšanjem emisij v nas-
lednjih desetih letih za polo-
vico uspe globalno segreva-
nje obdržati pod zvišanjem 
za 1,5 stopinje Celzija, kar 
bo sprožilo celo kopico veriž-
nih reakcij, ki jih človeštvo 
ne more več spremeniti, se 
nam, ki bomo morali žive-
ti s posledicami, preprosto 
ne sliši sprejemljiva. Kako se 
drznete pretvarjati, da bomo 
tako črno prihodnost rešili 
z nadaljevanjem poslov kot 

doslej in nekaj tehničnimi 
ukrepi.« Ko je tako govorila, 
se je mlada govornica s sol-
zami v očeh tresla od jeze in 
žalosti. In nadaljevala: »Da-
nes tukaj ne bo predstavlje-
nih točnih rešitev ali načr-
tov, kako zaustaviti podneb-
ne spremembe, ker prepros-
to niste dovolj zreli, da bi res-
nici pogledali v obraz. Pušča-
te nas na cedilu, mladi pa za-
čenjamo spoznavati vašo iz-
dajo. Oči vseh prihodnjih ge-
neracij so uprte v vas. Če nas 
boste še naprej razočarali, 
vam ne bomo nikdar odpus-
tili. Ne bomo dovolili, da gre 
tako naprej. Tukaj in zdaj po-
tegnemo črto. Svet se prebu-
ja in spremembe prihajajo, 
pa naj vam bodo všeč ali ne.« 
Že pred nastopom v OZN je 
mlada Švedinja gostovala v 
TV oddaji The Daily Show 
with Trevor, ki jo na ameri-
ški TV vodi južnoafriški ko-
mik Trevor Noah. Temu je 
povedala: »Vemo, da je ne-
kaj narobe, da se planet se-
greva zaradi izpustov toplo-
grednih plinov, da se topijo 
ledeniki in da bo to vodilo v 
rast temperatur po svetu ter 
več ekstremnih vremenskih 
pojavov. A veliko ljudi se ne 
zaveda, kako resna je pravza-
prav podnebna kriza, ki nam 
preti, ker jih nihče ne infor-
mira. Trenutno smo že sredi 
šestega masovnega izumrtja 
rastlinskih in živalskih vrst 
na planetu Zemlja. Ljudje 

ne vedo, da vsak dan izumre 
tudi do 200 različnih vrst.« 
Poudarila je moč, ki jo ima-
jo mediji – zato nastop v tej 
zelo gledani oddaji – za okolj-
sko ozaveščanje ljudi. »Vsak 
posameznik mora izkoristi-
ti moč demokracije in vodi-
telje prisiliti, da mu prisluh-
nejo, da ne bomo več igno-
rirali trenutnih alarmov …« 
Kritizirala je tudi ameriške-
ga predsednika, ki zanika 
realnost podnebnih spre-
memb. »Pri vas se pogovo-
ri vrtijo okrog tega, ali verja-
mete v podnebne spremem-
be ali ne, tam, od koder pri-
hajam jaz, pa je to dejstvo.« 
Donald Trump se je na njen 
govor v OZN odzval na Twi-
tterju in v svojem značilnem 
posmehljivem slogu: »Zdi 
se, da je zelo srečno mlado 
dekle, ki se veseli svetle in 
čudovite prihodnosti. Kako 
lepo je to videti.« Greta mu 
ni ostala dolžna. Na Twitter-
ju je spremenila svoj opis, ki 
se sedaj glasi: »Zelo srečno 
mlado dekle, ki se veseli sve-
tle in čudovite prihodnosti.«

Globalno in domoljubno

Dan po Greti je v Zdru-
ženih narodih nastopil tudi 
ameriški predsednik. Poan-
ta njegovega govora je bila v 
trditvi, da prihodnost pripa-
da domoljubom, ne globa-
listom. »Prihodnost pripada 
suverenim in neodvisnim 

državam, ki ščitijo svoje dr-
žavljane, spoštujejo sose-
de in razlike, zaradi katerih 
je vsaka država posebna in 
edinstvena.« Sliši se lepo. 
Vendar zanikanje globaliz-
ma pomeni tudi zanikanje 
podnebnih sprememb, ki so 
globalne in se ne ozirajo na 
suverenost in neodvisnost 
posameznih držav. Zani-
kanje globalizma je seveda 
tudi nasprotovanje gospo-
darskim ambicijam Kitaj-
ske, ki so vse bolj globalne …

Sebastian Kurz

Na volitvah v avstrijski dr-
žavni zbor je z 38 odstot-
ki glasov zmagala ljudska 
stranka oziroma njen dobro 
znani voditelj. Kdo je ta mla-
di mož? Rodil se je 27. avgu-
sta 1986 na Dunaju. Po od-
lično opravljeni maturi se je 
vpisal na študij prava, a ga 
ni dokončal. Svojo politično 
pot je začel leta 2003 v pod-
mladku stranke ÖVP. De-
cembra 2013 je postal naj-
mlajši zunanji minister v 
zgodovini Avstrije in hkra-
ti najmlajši minister v EU. 
Vodenje avstrijske ljudske 
stranke (ÖVP) je prevzel ju-
lija 2017. Avstrijci so mu na-
deli vzdevek »wunderwuz-
zi«, kar pomeni nekdo, ki se 
spozna na vse. Večinska jav-
nost mu je naklonjena zlasti 
zaradi trdega stališča do mi-
gracij … (Vir: Wikipedija)

Vse je narobe
Tako je švedska najstnica Greta Thunberg, ta čas najbolj odmevna okoljska aktivistka na planetu, 
začela svoj govor na zasedanju generalne skupščine Združenih narodov. V dvorani je sedelo šestdeset 
svetovnih voditeljev …

Greta Thunberg (desno) med šolsko podnebno stavko pred 
švedskim parlamentom, 12. 4. 2019 / Foto: Wikipedija

Voditelji delegacij med konferenco Združenih narodov o 
podnebnih spremembah v Parizu, 30. 11. 2015. So mislili 
resno? / Foto: Wikipedija

Boris Johnson in Sebastian Kurz, ko sta bila oba še zunanja 
ministra, med obiskom Kurza v Londonu, 20. 3. 2017 
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Mateja Rant

Kako številna je britanska 
skupnost na Gorenjskem?

Britanska skupnost v Slo-
veniji šteje več kot sedemsto 
članov. Na Gorenjskem jih 
živi okoli sto, to je zelo ve-
liko, kar me ne preseneča, 
saj je Gorenjska lepa regija. 
Poleg tukaj živečih Britan-
cev pa naj omenim tudi tu-
riste, ki so najštevilnejši go-
stje ravno na Bledu, kot mi 
večkrat pove župan Janez 
Fajfar. Navdušeni so nad 
majhno, zanimivo in pred-
vsem zeleno Slovenijo. 

 
Kako se soočajo z bližajo-
čim se brexitom, s kakšnimi 
skrbmi oziroma morebitni-
mi strahovi se spopadajo?

Z Britanci v Sloveniji se si-
cer redno srečujem, a v ob-
dobju pred brexitom se do-
bivamo pogosteje, pred-
vsem da se pogovorimo o 
še odprtih vprašanjih. To 
so pretežno vprašanja, po-
vezana s pravicami do zdra-
vstvene oskrbe in zavarova-
nja, vozniškimi dovoljenji, 
možnostmi prostega preto-
ka ljudi, tudi blaga. V glav-
nem želijo odgovore na izzi-
ve, s katerimi se bodo sooča-
li na dnevni ravni, in praktič-
ne rešitve. To je razumljivo, 
v človeški naravi je, da nas 
je sprememb vedno malo 
strah.

Kakšne spremembe bi jim 
lahko prinesel brexit oziro-
ma kako bi lahko vplival na 
njihovo življenje v Sloveniji?

V praksi upam, da ne bo 
bistveno drugače, zlasti 
če bo Združeno kraljestvo 
Evropsko unijo zapustilo z 
dogovorom. Potem bo na-
mreč zagotovljena kontinu-
iteta. V primeru, da bi priš-
lo do izstopa brez dogovo-
ra, kar je seveda mogoče, se 
je britanska vlada zaveza-
la k zaščiti pravic evropskih 
državljanov na Otoku, prav 
tako se je Slovenija obvezala, 
da bo ščitila interese britan-
ske skupnosti tukaj. Ne gle-
de na razplet 31. oktobra de-
lamo na recipročnosti, torej 
vzajemnosti pravic tako za 
Slovence v Združenem kra-
ljestvu kot za Britance tukaj.

Kako poteka to sodelovanje 
s slovensko vlado, vam uspe 
najti dovolj posluha za reše-
vanje morebitnih težav va-
ših državljanov po izstopu iz 
Evropske unije?

Slovenska vlada nam je 
dala jasno vedeti, da ce-
nijo britansko skupnost v 

Sloveniji, enakega mnenja 
je naša vlada glede sloven-
skih državljanov v Združe-
nem kraljestvu. Želimo si, 
da se življenje po brexitu ne 
bi bistveno spremenilo ozi-
roma jim ta ne bi povzro-
čal težav. O tem sem govo-
rila tudi s slovenskim mi-
nistrom za zunanje zade-
ve Mirom Cerarjem. Seve-
da pa bo treba razčistiti še 
nekaj pomembnih podrob-
nosti, predvsem na podro-
čju dostopa do zdravstve-
nih storitev.

Časa ni več veliko.
Britanska vlada si močno 

prizadeva, da bi vendarle 
dosegli dogovor, a je možno 
tudi, da Evropsko unijo za-
pustimo brez dogovora. Ta 
čas v Bruslju še vedno pote-
kajo zelo intenzivna poga-
janja. Prizadevamo si naj-
ti srednjo pot, saj je Evrop-
ska unija naša izjemno po-
membna partnerica, življe-
nja ljudi so prepletena na 
mnogih področjih – na po-
dročju gospodarstva, zna-
nosti in tehnologije, izobra-
ževanja ...

 
So člani britanske skupnos-
ti kljub temu zaskrbljeni, kaj 
jim bo prinesel brexit?

Zagotovo so zaskrbljeni, 
zato je moja naloga, da jih 
poskušam pomiriti in jim 
ponuditi čim več informa-
cij. Leta 2016 smo imeli re-
ferendum, na katerem so se 
britanski državljani izrek-
li za izstop iz Evropske uni-
je, kar je popolnoma demo-
kratična odločitev. Da se ne 
ponavljam, danes smo v si-
tuaciji, kjer rešujemo še zad-
nje podrobnosti, da bi drža-
vljanom omogočili kar se da 
kontinuirano življenje. Bri-
tanci so si v Sloveniji ustvari-
li novo življenje, to je postal 
njihov dom, spletli so mrežo 
novih prijateljev.

Ali v pogovoru s člani vaše 
skupnosti v Sloveniji opaža-
te, da zaradi brexita kdo mo-
rebiti razmišlja o vrnitvi v 
domovino?

Podobna srečanja, kot je 
bilo to na Bledu, smo v pre-
teklem letu pripravili že v 
več slovenskih krajih, a nih-
če od prisotnih ni izrazil 
tega. Ljudje so se preselili 
v Slovenijo iz različnih ra-
zlogov, nekateri so prišli po 
upokojitvi, ker jim je všeč 
kakovost življenja pri vas, 
drugi so si tu ustvarili druži-
ne in so se povsem vklopili 
v slovensko družbo, njihovi 
otroci obiskujejo slovenske 

šole. Spet tretji so tu našli 
zaposlitev.
Kako bo po vašem mnenju 
brexit vplival na poslovanje 
tukajšnjih podjetij z Veliko 
Britanijo?

Če nam bo uspelo doseči 
dogovor, potem bo vse sku-
paj zelo enostavno in bodo 
po ureditvi medsebojnih raz-
merij zgolj nadaljevali delo 
kot doslej. V nasprotnem 
primeru podjetnikom svetu-
jemo, da spremljajo informa-
cije na uradni strani našega 
veleposlaništva. Če izvažajo v 
Združeno kraljestvo, jim pri-
poročamo, da stopijo v stik s 
svojimi poslovnimi partner-
ji na Otoku, ki se lahko regi-
strirajo za poenostavljen ca-
rinski postopek, ki ga prip-
ravlja britanska vlada. Ta za 
devetdeset odstotkov blaga, 
ki se uvozi v Združeno kra-
ljestvo, ne predvideva carin-
skih dajatev, a je za podjetja 
potrebna registracija. Za do-
datne informacije in pomoč 
podjetjem imamo v Sloveni-
ji tudi izjemno Britansko-slo-
vensko gospodarsko zborni-
co, ki organizira številne do-
godke za podjetja tudi na 
temo brexita.

 
Kakšen je obseg trgovanja 
med Slovenijo in Veliko Bri-
tanijo?

Obseg trgovanja med dr-
žavama ta čas znaša približ-
no poldrugo milijardo evrov 
na leto, okoli sedemdeset od-
stotkov izmenjave je v blagu, 
ostalo predstavljajo storitve. 

Med gosti iz tujine na Bledu 
že dlje časa prednjačijo prav 
britanski gostje. Bi se po 
brexitu to lahko spremeni-
lo – kakšen učinek bi lahko 

imel brexit na potovalne na-
vade vaših državljanov?

Upam, da se to ne bo spre-
menilo. Letalske povezave 
bodo ostale enake, tudi poto-
valni aranžmaji se ne bodo 
spremenili, zato verjamem, 
da bodo Britanci še vedno 
lahko prihajali na turistični 
ali poslovni obisk v Slovenijo 
brez vizuma. In Bled bo za-
gotovo še naprej destinacija, 
ki jo je vredno obiskati – po-
slovno ali turistično. Kljub 
temu je težko napovedovati 
vnaprej, včasih čas negoto-
vosti res vpliva tudi na poto-
valne navade. A Britanci vse 
pogosteje obiskujejo Slove-
nijo in verjamem, da se bo 
ta trend nadaljeval. 

Lahko predvidite potencial-
ne pasti v primeru, da Veli-
ka Britanija zapusti Evrop-
sko unijo brez dogovora?

Izstop brez dogovora lah-
ko oteži nekatere stvari, ven-
dar smo tudi na ta scenarij 
dobro pripravljeni. V letih 
od referenduma je potekalo 
nemalo usklajevanj, saj vsi 
želimo, da se gospodarska 
menjava nadaljuje nemote-
no. Sprejetih je bilo veliko 
ukrepov, govorili smo o tran-
sportu, o carinah, o mejnih 
pregledih. V primeru brexita 
z dogovorom bodo ekonom-
ski tokovi tekli več ali manj 
nemoteno, v primeru izsto-
pa brez dogovora bodo na-
stopile nekatere spremem-
be, a še vedno je tu tranzicij-
sko obdobje dveh let. 

Kakšno je ta čas mnenje 
Britancev glede izstopa iz 
Evropske unije?

Javno mnenje glede brexi-
ta se ni bistveno spremenilo, 

ljudje so še vedno izjemno 
razdeljeni, a svoj glas so od-
dali po svojem prepričanju. 
Stališče vlade ostaja trdno, da 
je rezultate referenduma tre-
ba spoštovati. Ne gre za pra-
vi ali napačen odgovor, gre za 
demokratično odločitev. Ker 
pa se brexit dotika tako veli-
kega področja vsakodnevne-
ga življenja ljudi, se mi zdi 
razumljivo, da ljudje odločit-
ve v zvezi z brexitom spreje-
majo zelo čustveno. Pravil-
no oziroma normalno je to-
rej, da o tem poteka debata v 
političnih krogih, v javnosti, 
pa tudi znotraj družin …

Kaj je vaše glavno sporočilo 
britanski skupnosti, ki jim 
ga boste posredovali na da-
našnjem srečanju?

Želim jim sporočiti, naj 
se ustrezno pripravijo in po-
skrbijo za osnovne stvari, ki 
smo jih dolžni izvesti vsi v 
Sloveniji živeči Britanci, kot 
je recimo ureditev prebivali-
šča, zdravstvenega zavarova-
nja, veljavnega potnega lista 
in vozniškega dovoljenja … 
To je nekaj praktičnih zadev, 
ki jih moramo vsi urediti. 
Želimo si, da bi do teh infor-
macij prišli prav vsi. Mnogi 
člani skupnosti sicer priha-
jajo na srečanja, vendar po-
zivam tudi druge, da deli-
jo te informacije, da bi lah-
ko dosegli prav vsakega po-
sameznika. Na spletni strani 
veleposlaništva imamo tudi 
vodič o življenju v Sloveniji 
(Living in Slovenia Guide), 
v sklopu katerega je mogo-
če najti vse podrobnosti, ki 
zadevajo brexit, in kako lah-
ko stopijo v stik z nami. Prav 
tako smo zelo aktivni na so-
cialnih omrežjih. 

V pričakovanju brexita
Britanska veleposlanica v Sloveniji Sophie Honey je minuli teden na Bledu gostila člane britanske skupnosti na Gorenjskem, da 
bi z njimi delila zadnje informacije o brexitu in jim svetovala, za kaj morajo poskrbeti še pred izstopom Združenega kraljestva iz 
Evropske unije.

Sophie Honey / Foto: Gorazd Kavčič

Sophie 
Honey

»Javno mnenje 
glede brexita 
se ni bistveno 
spremenilo, 
ljudje so še 
vedno izjemno 
razdeljeni, a 
svoj glas so 
oddali po svojem 
prepričanju. 
Stališče vlade 
ostaja trdno, 
da je rezultate 
referenduma 
treba spoštovati. 
Ker pa se 
brexit dotika 
tako velikega 
področja 
vsakodnevnega 
življenja ljudi, 
se mi zdi 
razumljivo, da 
ljudje odločitve v 
zvezi z brexitom 
sprejemajo zelo 
čustveno.«
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Jasna Paladin

Marta Cerar Leskošek je 
prijazna, skorajda vedno 
nasmejana gospa z nadvse 
prepoznavnim vedrim sme-
hom in spretnimi prsti, ki 

jo pozna praktično vsak 
Kamničan. Kljub temu da 
je spomladi dopolnila že pe-
tinosemdeset let in se je po 
moževi smrti pred skoraj pe-
timi leti iz Kamnika preseli-
la v Ljubljano, njena urarska 

delavnica v središču Kamni-
ka ne sameva. Še vedno jo 
trikrat tedensko odpre in v 
njej z vso ljubeznijo, strastjo 
in znanjem popravlja najra-
zličnejše ure in tako bo – kot 
pravi – do konca.

Te dni mineva sto let, od-
kar je njen oče Vilko Cerar 
pridobil pomočniški izpit 
za urarja, in visoka obletni-
ca je bila priložnost za obu-
janje spominov na dolgo pre-
hojeno pot. Z urarstvom se 

je v družini Cerar domnev-
no že pred Vilkom ukvar-
jal tudi njegov pet let starejši 
brat Mirko Cerar, a o njego-
vi urarski obrti je danes zna-
nega premalo, zato Cerarje-
vi za začetek svoje družinske 

dejavnosti štejejo leto 1919; 
ta letnica krasi tudi obrtni-
ški izvesek na pročelju njiho-
ve delavnice. Začelo se je sko-
rajda po naključju. »Sina Ju-
lija in njegovega brata Vilka, 
mojega očeta, je moj stari oče 
peljal v Trst, da bi šel eden v 
Ameriko, ker je bilo pri hiši 
veliko otrok in je bilo dolo-
čeno, da mora eden od hiše. 
V pristanišču je oče Vilka že 
dal na ladjo, nato pa se je lad-
ja začela zibati, česar se je Vil-
ko ustrašil, zato je očetu re-
kel, da bo v življenju naredil 

vse, če ga le vzame dol z lad-
je, ker se je bal vode. Moj oče 
je bil takrat star le kakšna šti-
ri leta. In oče je rekel, če ne 
bo šel Vilko, bo šel pa Julij. In 
takrat je šel Julij v Ameriko in 
se nikdar več ni vrnil v Slove-
nijo, moj oče pa se je izučil za 
urarja,« nam pove in doda, da 
je oče vrsto let v urarni proda-
jal tudi optiko, radio aparate, 
kolesa, zlatnino, šivalne stro-
je … V zakonu z Olgo Pru-
snik se jima je rodilo pet hče-
ra, zato se je za urarko mora-
la izučiti ena od njih, čeprav 
je bil to moški poklic. 

»Nobena od sester se ni ho-
tela odločiti za ta poklic. Ve-
dele so, kako zahtevna je ta 
obrt, koliko je dela … oče je 
bil namreč v delavnici po cele 
dneve in zelo malo smo ime-
le od njega. Še ob nedeljah je 
delal, saj se je takrat prodalo 
največ koles, ker so šli ljud-
je mimo od maše. Oče je bil 
zato zelo ponosen in srečen, 
ko sem se odločila nadaljeva-
ti njegov poklic. Ko sem na-
redila pomočniški izpit, mi je 
za večje veselje kupil fička.«

Po nižji gimnaziji v Ka-
mniku se je vpisala v kovi-
narsko obrtno srednjo šolo 
v Celje, kjer je program za 
urarje obiskovala kot edi-
na ženska v svoji generaciji. 
Na same začetke in šolanje 
pa jo še danes vežejo poseb-
ni spomini. »Na šoli so bili 
sami fantje in že na začetku 
me je skrbelo, kako bom vse 
skupaj zdržala. Začeti je bilo 
zelo težko in velikokrat sem 
jokala. Moj oče je bil zelo na-
tančen, skrben in strog. Ni-
koli nas ni tepel, a beseda je 
vedno zelo veliko pomeni-
la in vedno sem mu želela 
ustreči, nikdar nisem rekla 

ne, čeprav sprva nisem ver-
jela, da bom kdaj tudi sama 
popravljala ure. Oče je lokal 
prepisal name, da bi raje de-
lala. Mama je bila drugačna, 
saj je vztrajala, da bi bilo dob-
ro, če se tudi poročim. Prav 
v zvezi s tem so me ves čas 
šolanja zbadali moji sošol-
ci, češ da se bom poročila in 
nikdar zares delala – no, pa 
še danes vodim to obrt in ure 
so meni vse!«

Samostojno je družinsko 
obrt začela voditi po očeto-
vi smrti, leta 1963, dve leti 
za tem 1965 pa se je tudi po-
ročila z Benjaminom Les-
koškom. Pravi, da ga še da-
nes, pet let po njegovi smrti, 
močno pogreša, saj sta bila 
skupaj kar pol stoletja.

V svoji urarski delavni-
ci popravlja vse vrste ur: že-
pne, ročne, budilke, stenske, 
kmečke, namizne, kukavice 
… In kar nekaj primerkov z 
visoko letnico se je v trgovini 

ohranilo do danes. Še danes 
je v delavnici vesela vsakega 
obiska, pa naj pride samo na 
klepet ali na popravilo ure. 
Pri njej se radi ustavljajo tudi 
otroci na poti iz šole, saj ima 
na zalogi vedno kaj sladke-
ga. »Po naravi sem rada ve-
sela. Včasih se mi zdi, da je 
moja delavnica kot spovedni-
ca; številni mi namreč zaupa-
jo svoje težave. Če kdo pride 
v lokal slabe volje, a ima lepo 
uro, mu kar naravnost po-
vem, da bi moral biti že za-
radi ure vesel,« pove v nale-
zljivem smehu, vesela, da je 
za njeno zapuščino mar tudi 
njenim potomcem. Sin Bra-
ne in vnukinja Ela sta ob sto-
letnici namreč pripravila pra-
vo praznovanje, z mamo po-
snela film o njeni obrti in 
pripravila razstavo starih ur 
iz njene delavnice. A tudi sto-
letnica obrti je ne bo ustavi-
la. Delati namreč namerava 
še naprej.

Dobre volje ob vsaki uri
Marta Cerar Leskošek je najstarejša kamniška obrtnica, ena redkih izučenih ženskih urark pri nas in tudi urarska mojstrica, od nedavnega pa še častna 
članica Kluba mojstrov Slovenije. Družinska obrt Urarstvo Cerar, ki jo vodi že skoraj šestdeset let, te dni praznuje stoletnico. »Ure so meni vse,« pravi, zato 
svojo obrt opravlja še naprej.

Urarska mojstrica Marta Cerar Leskošek / Foto: Gorazd Kavčič

Okoli 150 let stara žepna ura, ki je že delovala z navijanjem 
na krono. V mehanizmu ima petnajst dragih kamnov, 
rubinov, ki se za razliko od kasnejših medeninastih niso 
izrabljali. / Foto: Jasna Paladin

Ena najstarejših ur pri Cerarjevih z letnico 1824; ima ključek, s katerim se navije in še vedno 
deluje. Kasneje so se ure navijale na krono, in ne več s ključki. / Foto: Jasna Paladin

Brane Cerar v urarski delavnici svoje mame na Maistrovi ulici v središču Kamnika, ki je 
pravi mali muzej najrazličnejših ur in orodja. / Foto: Gorazd Kavčič

»Ves čas šolanja za urarko so me 
sošolci zbadali, češ da se bom poročila 
in nikdar zares delala – no, pa še 
danes vodim to obrt in ure so meni 
vse!«
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Samo Lesjak

Sedemindvajsetletna Nada 
Kavčič je odraščala ter nabira-
la prve življenjske izkušnje v 
Stražišču pri Kranju, na vse 
člane številne družine – ima 
kar osem sester – pa je še ved-
no močno navezana, tako da 
se vselej veseli ponovnega 
snidenja z njimi. Že v mla-
dih letih so jo zasvojili lite-
rarna umetnost ter tuji jeziki, 
tako da je bila povsem logič-
na poteza odločitev za študij 
hispanistike, pot nadaljnjega 
poglobljenega študija ter pre-
vajalstva pa jo je zanesla na 
jug Španije, v Valencijo, sicer 
tretje največje špansko mes-
to, kjer je v zadnjih štirih le-
tih našla svoj prostor pod (vro-
čim) soncem.

Pikareskna pokrajina in 
razgibano mesto sta jo pov-
sem prevzeli, hitro pa je naš-
la tudi skupni jezik s tam-
kajšnjimi prebivalci – sreč-
no se je spletla tudi trdna 
ljubezenska vez. Valenci-
ja je Nadi kmalu odtisni-
la svoj kulturni pečat, saj s 
svojo bogato zgodovino ter 

arhitekturo ponuja marsi-
kaj: v neskončnem utripu 
mesta, ki nikoli ne spi – iz-
jemoma pač v popoldan-
skem času počitka oz. sieste 
–, si roko podajajo moderne 
zgradbe, večinoma delo sve-
tovno znanega arhitekta, do-
mačina Santiaga Calatrave, 

največji akvarij v Evropi, mo-
gočna palača La Lonja, me-
stna katedrala, muzej zna-
nosti, sodobno zasnovan ži-
valski park, velika osrednja 
tržnica, bikoborska arena, 
tri velike plaže, številne ka-
varne, restavracije, idilični 
drevoredi iz pomarančevcev 

in palm. Vedno sončno Va-
lencijo je najbolj priporo-
čljivo raziskovati s kolesom, 
Nada pa se rada sprehodi – 
še raje pa uporabi odlično 
mrežo lokalnega prevoza, 
vključno z metrojem – po 
veličastnem mestu, kolikor 
ji pač ogledovanje zname-
nitosti ter spoznavanje ljudi 
ter španske kulture, vključ-
no z njihovimi lokalnimi ter 
nacionalnimi kulinaričnimi 
dobrotami, kot je npr. pael-
la, dopušča čas, ki ga posve-
ča predvsem študiju, preva-
jalstvu ter delu v mestni knji-
garni. Ta predstavlja prav-
zaprav idealen prostor za 
Nado, ki jo ljubezen do knjig 
spremlja že od nekdaj.

Nada Kavčič pa ni le stra-
stna bralka, temveč tudi 
uspešna prevajalka ter pe-
snica, ki je doslej pesmi ob-
javljala v mnogih prizna-
nih publikacijah, nedav-
no pa je izdala svoj pesni-
ški prvenec, zbirko Uho in 
senca. Ta je že v prvem tre-
nutku osupnila tako bralsko 
kot kritiško srenjo s svojo 
pronicljivo tankočutnostjo, 

oblikovnim modernizmom 
ter močno vsebinsko noto, 
ki preizprašuje osnovne ka-
tegorije človeške biti. Glo-
bok poklon Nadini vrhunski 
poeziji je med mnogimi pri-
znanimi kritiki izrazil tudi 
Miklavž Komelj, umetno-
stni zgodovinar in literat, s 
katerim sta lani poskrbela 
za izid obsežne monografi-
je s prevodi pesmi argentin-
ske pesnice Alejandre Pizar-
nik z naslovom Nočna pev-
ka – brez dvoma gre za ene-
ga od vrhuncev lanskoletne 
slovenske knjižne produkci-
je, znotraj prevodne poezije 
pa zadnjih nekaj let. Argen-
tinska pesnica je tudi ena iz-
med zgledov Nade Kavčič, ki 
je v izvrstni študiji o njej za-
pisala: Pisava, gosta in polna 
nevarnosti zaradi svoje pre-
velike prosojnosti; maksi-
malno konkretna; pretira-
no materialistična, kolikor 
razkriva podobe, ki izvirajo 
iz najbolj daljnih, neznanih 
in nepričakovanih notranjih 
senc. Prav to pa velja tudi 
za pretanjeno poezijo Nade 
Kavčič – dejanje pisanja tako 

lahko razumemo kot spre-
jemanje in bojevanje z je-
zikom ter kot bojevanje in 
sprejemanje nje kot brodo-
lomke, kot emigrantke iz 
zunanjega sveta, ki ustvarja-
nje razume kot ultimativno 
izkušnjo življenja, kot zrca-
lo same eksistence in pesni-
štva, ki želi, kot pravi Nada, 
najti način, kako artikulira-
ti bolečino, da ti udarci ne bi 
izzveneli ter da bi se iskanje 
nadaljevalo.

Večplastnost perspektive 
svobode, odnosov in bivanja 
je popolno ujela v svoji zbir-
ki ter v pesmi, ki jo je tudi re-
citirala zbranemu občinstvu 
na predstavitvi v Kranju: Sa-
mota je v tem, da se med 
ljudmi prepoznam / kot 
senca. // Samota je v tem, / 
da se med ljudmi sploh pre-
poznam. Poezija Nade Kav-
čič nam tako ponuja pros-
tor, kjer se lahko prepozna-
mo v njeni globočini ter ka-
tere valovi vzburjajo sleher-
no človeško misel, ki je zmo-
žna poguma za iskanje svo-
bode kjerkoli na svetu – naj-
si bo v Kranju ali Valenciji.

V iskanju neizprosne svobode
Pesnica in prevajalka Nada Kavčič je zadnja leta rodno Gorenjsko zamenjala z vročo Valencijo, kjer se – ob marljivem delu v knjigarni – posveča prevajalstvu 
in pesniškem ustvarjanju. Ob nedavnem obisku pri nas je nadvse očarala s svojim knjižnim prvencem, pretanjeno pesniško zbirko Uho in senca.

Iz Valencije v Kranj ... in nazaj: Nada Kavčič na predstavitvi 
svoje pesniške zbirke v Layerjevi hiši.

Jasna Paladin

Čeprav se je v domači Ka-
mnik tudi letos vrnila za celo 
poletje, se nama je za tale po-
govor uspelo dobiti šele dan 
pred njenim odhodom na-
zaj v Jordanijo, saj Ana Mari-
ja Attar vsake počitnice v do-
movini izkoristi za številne 
obiske in izlete, mimogrede 
pa je za nekaj dni 'skočila' še 
v London, kjer živi njen sin.

Pri svojih šestinsedemde-
setih letih je polna energije 
in modrosti, pa tudi danes 
tako redke strpnosti, ki se je 
je naučila v življenju v dveh 
tako različnih kulturah. Med 
študijem stomatologinje v 
Ljubljani je spoznala svoje-
ga bodočega moža, Jordan-
ca, ki je pri nas študiral me-
dicino. Zaljubila sta se, se 
poročila, rodili sta se jima 
dve hčeri in življenje sta 
si nameravala ustvariti pri 
nas. »Moj mož je bil najsta-
rejši sin in prvi, ki je doštu-
diral, zato se je pričakovalo, 
da bo živel v Jordaniji. Zato 
sva se preselila tja. Ob selitvi 
sem bila stara trideset let in 

nisem prav dobro vedela, kaj 
me čaka, čeprav sva leto dni 
prej že bila pri moževi druži-
ni na obisku. Bilo je kar tež-
ko, a vodila me je ljubezen,« 
začne Ana Marija Attar ali 
Ani, kot jo kličejo tako v Slo-
veniji kot v Jordaniji. 

Družino sta v Jordani-
ji, v glavnem mestu Aman, 
kjer živi še danes, poveča-
la še za dva sinova. Vsi štir-
je otroci govorijo slovensko, 
imajo tudi slovensko drža-
vljanstvo, prav tako vsi vnu-
ki, ki jih ima že trinajst. Z 
možem sta sprva govorila 
slovensko, nato pa se je na-
učila arabsko. »Arabskih be-
sed sem se začela učiti že v 
Sloveniji na tečaju, a knjižni 
arabski jezik ima malo sku-
pnega s pogovornim jezi-
kom, zato sem imela kar pre-
cej težav. Arabščina je zelo 
težek jezik in z mano so se 
vsi pogovarjali v angleščini, 
zato branja in pisanja knji-
žnega jezika nisem usvojila 
vse do danes, kar mi je žal. 
Moževa družina me je spre-
jela odprtih rok. Ko sem se 
preselila, sem s seboj nesla 

slovensko slovnico, lepe spo-
mine, ljubezen do Slovenije 
in željo vračati se vsako leto. 
Tega se držim vsa ta leta, 
tudi otroci in vnuki radi pri-
dejo sem,« ponosno pove in 
doda, da je v Jordaniji vodi-
la svojo stomatološko klini-
ko, in to vse do lanskega leta, 
polnih petdeset let, od tega 
deset let v Sloveniji. 

V arabskem svetu se po-
čuti dobrodošlo, čeprav nik-
dar ni prevzela njihove vere. 
»Muslimani so zelo prijet-
ni ljudje, preprosti in gosto-
ljubni. Večina je vernih, zdi 
se mi, da celo vedno bolj, 
včasih ženske niso bile tako 
pokrite.« V Jordaniji živi 
kar nekaj Slovencev in re-
dno se druži s tamkaj živeči-
mi Slovenkami. Radi si sku-
hajo kakšno krvavico pa ki-
slo zelje, svinjino in kozarec 
vina. Redno peče potice in 
krofe, zelo rada pa ima arab-
sko hrano, ki je zelo zdrava. 
S seboj nazaj v Jordanijo je iz 
Slovenije tudi tokrat odnesla 
več suhomesnatih izdelkov, 
piransko sol, ajdovo moko, 
posušene jurčke …

Jordanci so zelo odprti do 
novosti, in čeprav v državi 
vlada kralj, so razmere kar 
demokratične, pravi. Druži-
ne so med seboj zelo poveza-
ne, zato vrtcev in domov za 
ostarele v takšni obliki kot 
pri nas skorajda ne potrebu-
jejo. Starejši so tam izredno 
spoštovani, sploh ženske.

Kaj bi se Jordanci lahko 
naučili od Slovencev? »Reda 
in smisla za estetiko, deni-
mo tega, da bi na okenske 
police dali rože.« Kaj pa bi 
se lahko mi naučili od njih? 
»Malo več diplomacije v pov-
sem vsakdanjih odnosih.« 

Vdova je že 26 let, a v Jor-
daniji ostaja. »Svet se je 

danes tako pomanjšal, da si 
z enim klikom lahko v stiku 
z vsemi svojimi po svetu. Ko-
renine imam v Sloveniji, a 
tudi v Jordaniji sem jih pog-
nala. Kdor zna iz obeh kultur 
izbrati tisto najlepše, ta lepo 
živi,« zaključi, a prizna, da 
stanovanja v Kamniku vsee-
no (še) ne bo prodala.

Korenine pognala tudi v Jordaniji
Ana Marija Attar, z dekliškim priimkom Klemenc, v Jordaniji, kamor jo je popeljala ljubezen, živi že šestinštirideset let. V domači Kamnik se k sestri Nadi, 
družini in prijateljem vrne vsako leto za nekaj mesecev, a njen dom je v Jordaniji, priznava, kjer ostaja tudi po moževi smrti.

Ana Marija Attar med obiskom domačega Kamnika / Foto: Gorazd Kavčič
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Ivan Kern, poveljnik mornarice
Na kranjskem pokopa-

lišču je spominski zapis o 
častniku, politiku in pilo-
tu Ivanu Kernu, ki je bil po 
koncu vojne imenovan za 
vrhovnega poveljnika jugo-
slovanske vojne mornari-
ce. Rodil se je 3. oktobra leta 
1898 v Žužemberku, kjer je 
tedaj živela družina očeta fi-
nančnega uradnika, ki se je 
morala zaradi pomembne 
očetove službe veliko seliti. 

Ivan Kern je obiskoval 
osnovno šolo na Vrhniki 
(1904–1908), v Ljubljani 
pa je končal samo prvi le-
tnik gimnazije, medtem ko 
je preostalih sedem let op-
ravil na gimnaziji v Kranju, 
kjer je leta 1916 maturiral 
in pravzaprav postal pravi 
Kranj čan. 

Kot vojaški obveznik je 
moral v Pulj, kjer je končal 
šolo za pomorske pripravni-
ke avstro-ogrske mornarice, 

nato pa še tečaj za častnike. 
Leta 1917 je služil na boj-
ni ladji Prinz Eugen. Leta 
1918 je vstopil v jugoslovan-
sko mornarico, leta 1919 pa 
je bil dodeljen v hidroplan-
sko poveljstvo v Boki Kotor-
ski, kjer se je izšolal za pilo-
ta hidroplana. Leta 1922 so 
ga premestili v Šibenik, kjer 
je končal tečaj oficirja služ-
be za zveze. Leta 1923 so mu 
odobrili enoletni študij na vi-
soki šoli za elektrotehniko v 
Parizu, da si je pridobil pok-
lic inženirja radiotelegrafije. 
V letih 1924–1925 je deloval 
v Berlinu kot član Komisi-
je za prevzem materiala za 
zveze, v letih 1925–1928 pa 
je predaval na Pomorski vo-
jaški akademiji v Dubrovni-
ku. Naslednja tri leta je služ-
boval kot poveljnik radiopo-
staje v Boki Kotorski. 

V letih 1931–1934 je bil 
spet na morju. Najprej je 

bil poveljnik torpedovke, 
nato pa rušilca Dubrovnik. 
Leta 1934 je bil imenovan 
v Glavni generalštab v Be-
ograd. Leta 1935 je ponov-
no odšel v Pariz in na Viso-
ki šoli za pomorsko vojsko-
vanje diplomiral za admi-
ralštabnega oficirja. V letih 
1936–1937 je spet predaval 
v Dubrovniku, še isto leto pa 
je bil postavljen v poveljstvo 
mornarice v Zemunu. Nas-
lednje leto pa je bil imeno-
van za poveljnika sestave 
vojnih ladij. 

Aprila 1941 je dočakal na-
pad Jugoslavijo kot uprav-
nik Pomorske akademije v 
Dubrovniku. Kot poveljnik 
druge torpedne flotilje mu 
je uspelo le z dvema torpe-
dovkama, eno podmorni-
co in s skupino osmih hi-
droplanov pripluti v Egipt 
k zaveznikom. Kmalu pa 
je odšel v London, kjer mu 

je predsednik vlade zau-
pal poveljstvo nad trgovsko 
mornarico Kraljevine Ju-
goslavije. Leta 1943 je bil 
kratek čas minister za pro-
met, gozdarstvo in rudar-
stvo. Maja 1944 se je pri-
glasil v Narodnoosvobodil-
no vojsko Jugoslavije. Sep-
tembra 1944 je po podpi-
su sporazuma med dr. Iva-
nom Šubašićem in Josipom 

Brozom - Titom postal po-
veljnik jugoslovanske voj-
ne mornarice s činom kon-
traadmirala. Ob koncu dru-
ge svetovne vojne je bil na 
lastno prošnjo upokojen, 
ker v novi mornarici ni vi-
del svoje vloge, ker je poli-
tični vrh Slovenije zavrnil 
njegovo pobudo, naj čim 
prej ustanovijo slovensko 
trgovsko mornarico.

Zanimivi Gorenjci tedna iz dežele Kranjske:

   V Ljubnem na Gorenjskem se je 30. 9. 1803 rodil 
slikar Mihael Stroj, ki je bil poleg Langusa in To-
minca tretji slovenski bidermajerski portretist. 

   V Podbrezjah se je 1. 10. 1860 rodil gradbenik in 
gospodarstvenik Franc Pavlin. Leta 1900 je bil 
soustanovitelj Ljubljanske kreditne banke.

   V Škofji Loki se je 1. 10. 1888 rodil inženir goz-
darstva in vojaški častnik Ivan Gosar. Ko je konec 
julija 1914 Avstro-Ogrska napadla Srbijo, se je 
Gosar prostovoljno pridružil srbski vojski, dobil 
čin njenega aktivnega poročnika ter sodeloval v 
spopadih. 

   V Mengšu se je 4. 10. 1700 rodil največji slovenski 
baročni slikar Franc Jelovšek. 

Peter Colnar

Milena Miklavčič

Z Boštjanom sva se ro-
dila na isti dan, le da je on 
pet let starejši. Živi v manj-
ši garsonjeri, v kateri je ko-
maj kaj prostora. Trije mač-
ki so zavzeli kavč, kjer spijo 
skupaj s svojim lastnikom, 
po tleh pa je polno mačjih 
skodelic, ker so menda lju-
bosumne druga na drugo 
in iz ene same nočejo jesti.

Kdaj točno se je moje-
mu sogovorniku čas usta-
vil, ne ve natančno. Najver-
jetneje pa takrat, ko mu je 
umrla mama, za katero je 
bil prepričan, da bo živela 
večno. A ni. Dočakala je 101 
leto, pa še to verjetno zato, 
ker se je bala, kaj bo s si-
nom, ko je ne bo več.

»Ne spomnim, da bi mi 
šlo kdaj za nohte. Razen 
zadnjih šest let, ko živim 
sam in sem precej nebog-
ljen, ker se težko znajdem. 
Nekje na Koroškem živi 
moja polsestra, ki bi mora-
la poskrbeti zame, a noče. 
Zavrača moje klice, ne od-
govarja na uradne dopise, 
ki ji jih pošiljajo iz CSD. 
Nič. Kot da nisva v sorodu! 
Pravi, da je za vse, tudi za 
mojo nemoč, kriva mama. 
A laže. Nekoč jo bom zara-
di teh besed še tožil, boste 
videli, da jo bom!

Rodil sem se malo pred 
koncem vojne. Oče je 
bil partizan, pravi borec, 
kakršnih ni bilo veliko. Vsi 
so ga cenili in spoštovali. 
Ko je prišla svoboda, so mu 
v zahvalo za vse zasluge do-
delili veliko hišo, ki je bila 
predtem v lasti enega od 
narodovih izdajalcev. Moja 
mama, ki jo je v to hišo 
pripeljal, je bila noseča, 
čeprav še nista bila poroče-
na. Oče je ženo že imel, z 
njo pa tudi hčerko, ki danes 
zame noče niti slišati. 

Ata me je imel zelo rad. 
Pogosto me je jemal s se-
boj, ko se je odpeljal po 
službenih opravkih. On je 

sedel zadaj, jaz pa na spre-
dnjem sedežu! Včasih sva 
ga s šoferjem čakala tudi po 
več ur, da je zaključil kak-
šen pomemben sestanek. 
V avtu sem imel nahrbtnik, 
v njem pa igrače, da sem se 
lahko igral in mi ni bilo 
dolgčas. Šofer me je nau-
čil nešteto partizanskih pe-
smi, ki sem jih kasneje, ko 
sem bil že šolar, prepeval 
na različnih proslavah.

Ata in mama sta se lepo 
razumela. Po večerji sta 
odprla steklenico vina, se 
zaljubljeno gledala in si 
nazdravljala. Poleti nas je 
šofer odpeljal v Šibenik, 
kjer smo preživljali po-
čitnice. Spomnim se, da 
smo bivali v nekem stano-
vanju zelo blizu morja, ki 
je imelo težke rdeče zave-
se – od stropa do tal. Nekoč 
jih je mama snela, ata pa je 
bil zaradi tega zelo hud. A 
sta se hitro pobotala, saj sta 
se zvečer, ko smo šli v ''še-
tnjo'', že držala za roke.

S starši mi je bilo zelo 
lepo, zato tudi nisem imel 
veliko prijateljev. Mama 
je zelo pazila, da se nisem 
družil z neprimernimi. 
''Zate ni vsak dober,'' mi 
je govorila. ''Zmeraj mo-
raš imeti pred očmi, čigav 
si!'' Njene besede so se mi 
trdno zasidrale v glavi. Bil 
sem ji zelo hvaležen, da 
je tudi po tej plati skrbela 
zame. 

Oče ni maral gledališča, 
zato sva v Dramo hodila z 
mamo sama. Obiskovalci 
so jo imeli radi, zmeraj so 

jo spoštljivo pozdravljali. 
Doma smo imeli ogromno 
knjižnico. Veliko sem bral, 
zato sem tudi študij malo 
podaljšal. Knjige, ki jih je 
napisal Zane Grey, sem 
prebral tudi po večkrat. 
Imel sem inštruktorja za 
francoščino in ruščino. Še 
danes se lahko v teh dveh 
jezikih normalno pogovar-
jam, berem, spremljam te-
levizijske programe. Ata je 
upal, da bom delal v diplo-
maciji, da bom šel po sve-
tu, a je mamina odločnost 
prekrižala njegove načrte.

Želela me je imeti ob 
sebi. Malo za družbo, malo 
pa zato, ker me je imela 
zelo rada. Najtežje ji je bilo, 
ko nas je včasih obiskala 
atova hčerka iz prvega za-
kona. Ni je marala. Meni pa 
je bila všeč, ker je obiskova-
la šolo solo petja in je zelo 
lepo prepevala. 

Prišel je čas, ko bi mo-
ral iti v službo. Žal nisem 
našel ničesar pametnega, 
čeprav mi je pri iskanju po-
magal tudi ata. ''Nič hude-
ga, boš pa ostal doma, pri 
meni,'' mi je rekla mama. 
Strinjal se je tudi ata, ki je 
imel zaradi strelne rane iz 
vojne še zmeraj kup težav. 
Denarja nam ni manjkalo, 
očetova plača je bila dovolj 
visoka, da smo lahko lepo 
živeli. 

Včasih se mi je stožilo 
po družbi, zlasti po ženski. 
''Pusti babe pri miru!'' me je 
svarila mama. ''Vse so pra-
sice pokvarjene, želele bi te 
le izkoristiti, nič drugega!'' 

Ata je imel iz leta v leto 
manj besede: malo zaradi 
zdravstvenih težav, malo pa 
zato, ker je v hiši vzela v roke 
komando mama.

Nekoč je šla z atom v 
zdravilišče Laško. Teden 
dni sem bil sam doma. Pri 
28 sem izgubil nedolžnost. 
To pa je bilo tako: poklical 
sem nekega vratarja iz ene-
ga od ljubljanskih hotelov. 
Proti plačilu 280 nemških 
mark, s katerimi sem pla-
čal tudi diskretnost, sem 
se srečal z Marino, lepo čr-
nolasko, doma iz Beogra-
da. Dobila sva se še trikrat, 
s tem da so bile tretjič nje-
ne usluge brezplačne. Ma-
rina je sodila med skrivnos-
ti, ki jih z mamo nisem ni-
koli delil. Gospodična mi je 
bila na voljo do osamosvoji-
tve, ko je z menoj pretrgala 
vse stike. Če lahko dodam: 
vsakemu moškemu bi pri-
poročil, da se občasno sreča 
z žensko, ki obvlada svojo 
obrt. Užitki so nepopisni. 

Leta 1999 je ata nena-
doma umrl. Še včeraj je 
bil zdrav kot dren, nasled-
nje jutro pa ga ni bilo več. 
Ustrašil sem se, kaj bo zdaj, 
kje bova z mamo dobila de-
nar za preživljanje. Pa je 
bil strah zaman. Pokojni-
no po atu je dobivala mama 
in vse je bilo kot prej. Atu 
sva kupila zelo lep spome-
nik. Tudi pogreba, kjer so 
ga pokopali z vsemi mož-
nimi častmi, ne bom niko-
li pozabil. 

Potem je zbolela mama. 
Pod nujno so jo sprejeli 
na onkološki inštitut. Ko 
je zdravnik videl izvide, 
je zmajal z glavo: ''Samo 
molite še lahko,'' je rekel 
mami. ''Raje crknem!'' mu 
je zabrusila nazaj. 

Ko je spet lahko hodi-
la, naju je šofer peljal na 
Bled. Mama se je želela pe-
ljati na otoček – nič druge-
ga. A kot bi se nebo zaro-
tilo proti nama. V nevih-
ti, ki se je zgrnila nad je-
zerom, so se mešali veter, 
grmenje in bliskanje. Nih-
če od čolnarjev se ni ho-
tel pogovarjati z nama. Po-
tem je mama segla v torbi-
co in izvlekla sto ameriš-
kih dolarjev. Čolnarju so se 
zasvetile oči. Kljub temu da 
je ladjico premetavalo sem 
in tja, je bila mama ves čas 
čisto mirna. 

Potem je prišel udarec, 
ki ga nisva pričakovala niti 
v najbolj groznih sanjah: 
prvotni lastniki, ki so živeli 
v tujini, so zahtevali najino 
hišo nazaj! Slovo od doma 
je bilo zelo težko. Mama 
je od hude žalosti, ker so 
nama ukradli streho nad 
glavo, čez pol leta umrla.

Ostal sem sam, čisto ne-
močen in nebogljen. Zalo-
ge denarja so v nekaj me-
secih pošle. Potem sem 
prodal mamino zlatni-
no ter nekaj umetniških 
slik. Preseliti sem se mo-
ral v garsonjero, v kateri 
živim še danes. Za pomoč 
sem prosil polsestro, a me 
je nagnala od sebe kot psa. 
Še žal ji bo! 

Pokojnina, ki sem jo po-
dedoval po mami, je sicer 
velika, a kaj, ko ne znam z 
denarjem. Včasih bi ga bre-
zglavo razdajal, ko mi ga 
zmanjka, bi ga zahteval na-
zaj. Še zmeraj rad berem, 
hodim v gledališče, vsak 
drugi dan tudi na pokopa-
lišče. Zdi se mi, da sem z 
mamo umrl tudi sam.«

(Konec)

Ljubezen
usode
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Razgledi

Miha Naglič

»Trudim se doumeti ne-
dojemljivo minljivost tega 
trenutka, ki ga želim skupaj 
s kamnitim možicem pos-
vetiti štirim, pravzaprav pe-
tim ženskam, ki jih obču-
dujem iz dna duše. Čeprav 
sem osebno poznala samo 
eno izmed njih, jih imam 
za vekomaj vse za svoje pri-
jateljice, saj je naše duše 
povezalo enako hrepene-
nje. Na to mesto sem priš-
la zato, ker jih ne morem 
več obiskati doma v Evro-
pi ali v Ameriki, ne morem 
jih srečati nekje pod visoki-
mi vrhovi. Njihova usoda, 
večni dom in grob je pos-
tala prav ta čudovita, ven-
dar v očeh mnogih neusmi-
ljena in morilska gora. Ali 

celo, kot ji nekateri pravijo, 
gora, sovražna do žensk. 
Kot da bi kaj takega sploh 
lahko obstajalo. Maja leta 
1991, samo eno leto po svo-
jem osupljivem prvem žen-
skem vzponu po Rupalski 
steni na osemtisočak Nan-
ga Parbat, je 150 metrov pod 
vrhom Kangčendzenge in 
na mestu, ki se ga po zrač-
ni liniji dotikam z očmi, v 
snežnem metežu premi-
nila odlična Slovenka Ma-
rija Frantar skupaj s svo-
jim soplezalcem Jožetom 
Rozmanom. To je bila prva 
ženska žrtev Kangčendze-
nge. Skoraj na isti dan leto 
kasneje je v nasprotni se-
verni steni in prav tako ne-
daleč od vrha enako usodo 
doživela najbolj slavna vi-
sokogorska alpinistka vseh 

časov, Poljakinja Wanda 
Rutkiewicz. Leta 1994 sta 
se s svojo kruto usodo sre-
čali tudi najbolj znana ru-
ska visokogorska alpinist-
ka Jekaterina lvanova in 
njena bolgarska sopotnica 
Jordanka Dimitrova. Vse 
so bile izkušene in skraj-
no zmogljive, polne hre-
penenja in odločnosti, da 
bodo postale prve ženske 
na tem, takrat enem izmed 
dveh poslednjih osemtiso-
čakov, ki jih nežnejši spol 
še ni osvojil. Sem so priš-
le, da bi premagale v tistem 
času najbolj cenjen vrh, in 
vse štiri so bile za to prip-
ravljene žrtvovati najbolj-
še, kar je bilo v njih. Za vse 
je bita Kangčendzenga sen 
in usoda. Vzbujala jim je 
notranjo potrebo, da so se 

usmerile v jasen cilj priti 
na njen vrh, čeprav jih nih-
če ni silil v to. Bile so svo-
jeglave kot starogrška ju-
nakinja Antigona, dasirav-
no sta cilj in notranje ob-
čutena dolžnost Sofokleje-
ve nesmrtne osebnosti za 
človeško družbo vsekakor 
manj protislovna in bolj ra-
zumljiva kot plezanje na 
osemtisočake.« (str. 10–11)

Tako na začetku te visoke 
knjige in ob kamnitem mo-
žicu, ki ga je sestavila pod 
goro Kangčendzenga, medi-
tira avtorica, češka alpinist-
ka Dina Šterbova. Na tej gori 
je umrla tudi naša najboljša 
visokogorska alpinistka Ma-
rija Frantar (1956–1991). Vi-
dimo jo na naslovnici knji-
ge, na vrhu osemtisočaka 
Nanga Parbat …

Nove knjige (506)

Prve ženske na osemtisočakih

Dina Šterbova, Hrepenenja in usoda – prve ženske 
na osemtisočakih, prevedla Ksenija Mravlja, Didakta, 
Radovljica, 2019, 424 strani

Vaš razgled

Alenka Bole Vrabec

Pred dvesto leti so 
münchenski mestni očet-
je prevzeli v svoje roke veli-
ko ljudsko veselico Oktober-
fest, ki oživi vsako leto zno-
va. Prekinitve so bile zara-
di epidemij kolere, vojn in 
kriznih časov, vsega skupaj 
jih je bilo štiriindvajset. 

Začelo se je 12. oktobra 
1810, ko sta se poročila kron-
ski princ Ludwig I. in prince-
sa Theresa von Sachsen-Hil-
dburgshausen. Na slavje so 
bili povabljeni vsi meščani, 
ki jih je bilo takrat 40.000 
(za 31. 12. 2020 jih napove-
dujejo 1.475.129). Vse mes-
to je slavilo, po uradnih vi-
rih so razdelili 32.065 že-
melj, 3992 funtov švicarske-
ga sira, 80 centov jagnjetine, 

232 hektolitrov piva in štiri 
hektolitre avstrijskega bele-
ga vina. Dan pred tem so sla-
vili celo mestni zaporniki, ki 
jih je pogostila izraelitska 
skupnost. 

Pet dni zatem, 17. oktobra, 
so bile na velikanskem trav-
niku v bližini mesta konjske 
dirke. Tekmovalo je trideset 
konj iz bližnje konjeniške 
divizije. In v čast nevesti je 
dobil griček kot naravna tri-
buna tudi svoje ime: Terezi-
jin vrh.

Konjske dirke so posta-
le stalnica – zdaj jih prireja-
jo le ob jubilejih–, zrasla so 
kegljišča, gugalnice … Leta 
1818 je bil postavljen prvi vr-
tiljak, začele so rasti stojni-
ce … Leta 1819 so se mestni 
očetje odločili, da bo to ljud-
sko slavje vsako leto.  

Zaradi toplega babjega po-
letja so začetek Oktoberfe-
sta prestavili v drugo polovi-
co septembra, slavnostni za-
ključek pa je prvo nedeljo v 
oktobru. Pivo so začeli točiti 
leta 1880, leto kasneje, leta 
1881, se je razbohotila piško-
peka. Elektrika se je prižga-
la v šotorih leta 1901 … Ob 
stoletnici so stočili 12.000 
hektolitrov piva. Staro pra-
vilo je, da smejo prodajati le 
münchenske pivovarne … 
Danes ima slavnostni šotor 
pivovarne Hofbräu 10.000 
sedežev! 

Otvoritvena slavnost se 
začne ob 12. uri v starem 
središču mesta. Povorko ko-
čij občinskih velmož, pivo-
varnarjev, estradnih zvezd, 
narodnih noš z vse Bavar-
ske, iz Avstrije in Tirolske, 
pihalnih orkestrov peš in 

na vozovih vodi Münchner 
Kindl/Münchenski otroči-
ček, figura z münchenske-
ga grba v rjavi kuti s široki-
mi rumenimi progami, ki jo 
oživlja čedna mladenka. 

Pot od središča mesta pa 
do »Wiesna« (travnika) je 
dolga osem kilometrov. Ok-
toberfest se uradno začne, 
ko nadžupan nastavi prvi 
sod piva. Potem se na tem 
velikanskem zabavišču uve-
ljavlja rima: evforija-nori-
ja. Lani se je na travniku v 
16 dneh zvrstilo 6,3 milijo-
na obiskovalcev z vsega sve-
ta. Ocena: nepozabno … Za 
2020 že obetajo več vegan-
ske hrane … vse pogosteje pa 
je slišati proteste proti mno-
žičnemu pijančevanju, ki da 
»je daleč od pravega ljudske-
ga slavja«.

 

Obazda – bavarski sirov 
namaz

Za 4 osebe potrebujemo: 
200 g camemberta, 20 g masla, 
10 g sladke paprike, 50 g sveže-
ga belega sira, lahko tudi sku-
te, 10 g kumine, sol, poper, 5–8 
cl svetlega piva, narezane red-
kvice in drobnjak. 

V stekleni posodi z vilica-
mi zdrobimo camembert 
in ga dobro pretlačimo. 
Nato vmešamo maslo, sir 
ali skuto, papriko, sol in po-
per v gladko zmes. Na kon-
cu dodamo pivo in pazimo, 
da zmes ne bo preredka. 
Po želji obazdo oblikuje-
mo v hlebček, ga posujemo 
z drobnjakom in obložimo 
z redkvicami. Ponudimo z 
dobrim rženim kruhom.

Pa dober tek!

Oktoberfest

mizica,
pogrni se

Pri preprečevanju nastajanja odpadkov sicer dosegamo čedalje boljše rezultate, pa vendar 
v povprečju vsak od nas letno zavrže več kot deset kilogramov še uporabnih predmetov. 
Zato je priporočljiva ponovna uporaba predmetov, ki ima številne pozitivne učinke: z 
njo preprečujemo nastanek odpadkov, varčujemo z naravnimi viri, materiali in energijo, 
izognemo pa se tudi škodljivim toplogrednim plinom, ki nastanejo pri pridobivanju surovin 
ter transportu. Ponovna uporaba pa je lahko tudi, kot vidimo na fotografiji, povsem 
unikatna in simpatična. S. L. / Foto: Gorazd Kavčič

Po nedavnih poletnih dneh, ko smo v vroči pripeki iskali varno zavetje sence, pa sedaj z 
velikimi koraki k nam hitro stopa jesen. Ta bo s svojo živobarvno paleto kmalu obarvala 
naravo, že pa je postregla s hladnimi jutri. Vrhove gora, tudi Stol s Prešernovo kočo, je tako 
že pobelil sneg – vsak sončni žarek bo odslej še bolj zaželen. S. L. / Foto: Gorazd Kavčič



Alenka Brun

V
odja Radia 
Gorenc Andrej 
Grims se spo-
minja, kako se 
je vse začelo. 

»Prva Naj polka Gorenca je 
bila res malo skok v nezna-
no, saj s tovrstnimi velikimi 
glasbenimi projekti prej nis-
mo imeli ravno izkušenj, a 
je bil že prvo leto tako s stra-
ni izvajalcev polk kot tudi 
s strani poslušalcev radia 
odziv dober. Leto prej smo 
namreč dorekli novo in še 
vedno obstoječo glasbeno 
usmeritev, da smo bolj vese-
lo, optimistično naravnana 
radijska postaja in vrtimo 
tudi temu primerno glasbo. 
Glasba, ki se od tedaj pred-
vaja na našem radiu, mora 
torej praviloma prispevati k 
dobremu razpoloženju pos-
lušalcev, vzbujati spomine 
na prijetne dogodke, prepe-
vati o srečni ljubezni in vese-
lju jutrišnjega dneva.« Kma-
lu pa so ugotovili, nadaljuje 
Grims, da tovrstne pozitiv-
ne slovenske glasbe sploh ni 
na pretek, saj domači glasbe-
ni ustvarjalci vse prevečkrat 
izlivajo v svoje pesmi srčne 
bolečine in druge žalostne 
življenjske izkušnje. Tako 
so se odločili, da podprejo 
ustvarjanje vesele, pozitivne 
slovenske narodno-zabavne 
glasbe in rodila se je ideja o 
Naj polki Gorenca. 

Še vedno samostojen 
radio

Radio Gorenc pa je še ved-
no edina, pravzaprav zad-
nja samostojna, neodvis-
na radijska postaja v tem 
delu Slovenije, kar ima po 

besedah vodje radia Andre-
ja Grimsa seveda svoje sla-
bosti, ima pa tudi prednos-
ti in odpira nove priložno-
sti. »Radijske postaje, ki so 
v lasti velikih komercialnih 
mrež, imajo boljše produk-
cijske pogoje, lažja izhodi-
šča do večjih oglaševalcev, 
nedvomno boljšo tehnično 
podporo in še kaj bi se naš-
lo, a samostojnost in neodvi-
snost Radia Gorenc ustvar-
jalcem dajeta možnost, da 
uredniška ekipa še nap-
rej vdihuje v program svojo 
ljubiteljsko dušo pristnega 
ustvarjanja, ki je včasih mor-
da še preveč spontano.  Pa 
vseeno menim, da ima rav-
no to svoj čar, zaradi katere-
ga smo v zadnjih letih pri-
dobili še dodatne poslušal-
ce. Dodaten zagon nam daje 
dejstvo, da veliko novih pos-
lušalcev prihaja iz občin, ki 

tradicionalno niso bile toli-
ko ''naše'' – iz Kranja, Ško-
fje Loke, Domžal, z Jesenic 
…« meni Grims. 

K prijavi na Naj polko 
povabi tudi ansamble, ki se 
morda s prijavo obotavljajo. 
»Naj jo le pogumno oddajo. 
Vse pesmi, ki jih uvrstimo v 
tekmovalni izbor, so namreč 
deležne velike medijske pod-
pore, kar je nedvomno dobra 
promocija tudi za sodelujo-
če ustvarjalce teh pesmi. Ne 
smemo pozabiti, da se finali-
sti na koncu predstavijo širši 
javnosti še na velikem odru 
skupaj z največjimi imeni 
slovenske glasbe,« še pove.

Priprave na Naj polko 
2019

Vodja projekta Naj pol-
ka 2019 Urša Mlakar pa 
nam razloži, da prijave na 
Naj polko Gorenca 2019 že 

potekajo, zgodila pa se bo 
na frekvencah Radia Gorenc 
med 4. in 24. novembrom 
2019. Ansambli lahko svojo 
polko prijavijo do 25. okto-
bra letos na naslov Radia 
Gorenc ali elektronski nas-
lov urednik@radiogorenc.
si.  Ob prijavi pa morajo upo-
števati tudi določene pogoje: 
polka ne sme biti starejša od 
15 mesecev, ansambel se s 
prijavo zaveže, da bo ob uvr-
stitvi v izbor (prve tri polke) 
prisoten na velikem dogod-
ku 29. novembra 2019 in ob 
prijavi ansambel priloži pos-
netek polke in kratko pred-
stavitev ter kontakte.

»Izmed vseh prijavljenih 
ansamblov oziroma polk bo 
komisija po končanem raz-
pisu izbrala sedem polk, ki 
se bodo med letošnjim 4. in 
24. novembrom potegovale 
za naslov naj polka Gorenca 

UVOD V LETOŠNJO NAJ POLKO
Lani je naziv naj polka Gorenjca 2018 osvojila polka Verjemi vase ansambla Lun'ca, Radio Gorenc 
pa je praznoval 56. rojstni dan. Za najboljšo letošnjo polko Gorenca pa so na radiu, ki bo letos torej 
praznoval 57. rojstni dan, že začeli priprave.

Na sončen jesenski dan v studiu Radia Gorenc: odgovorna urednica Dominika Novak, 
pomočnica urednice Maja Tekavec, vodja Radia Gorenc Andrej Grims, starosta mikrofona 
Franci Kapler, vodja projekta Naj polka 2019 Urša Mlakar, vodja tehnike Tim Mlakar in 
tehnik Gašper Seljak

2019. Prvi krog glasovan-
ja bo potekal med 4. in 10. 
novembrom, ko bodo pos-
lušalci med sedmimi pol-
kami z glasovanjem izločili 
dve. In še v naslednjem kro-
gu – med 11. in 17. novem-
brom 2019 – tudi izpadeta 
polki, ki dobita najmanj gla-
sov. V zadnjem krogu gla-
sovanja, ki bo potekalo med 
18. in 24. novembrom 2019, 
pa bo  glasovanje poslušal-
cev prineslo zmagovalca Naj 
polke Gorenca 2019.« 

Mlakarjeva pove še nekaj 
o sistemu glasovanja: »V 
vseh treh krogih je enak: na 
spletni strani Radia Gorenc 
in z glasovnico v časopi-
su Gorenjski glas. Ena ose-
ba lahko glasuje enkrat na 
dan z glasovnico na sple-
tni strani Radia Gorenc – 
treba je izpolniti vse poda-
tke na glasovnici; hkrati pa 
glasovanje poteka še z gla-
sovnico, kot sem že ome-
nila, v Gorenjskem glasu. 
To je treba poslati na nas-
lov: Radio Gorenc, Balos 4, 
4290 Tržič. V vsakem krogu 
glasovanja bomo upoštevali 

največ tri glasovnice z istim 
imenom oziroma poslane z 
istega naslova.«

Rojstni dan Radia Gorenc

Radijska postaja bo letos 
rojstni dan praznovala v pet-
ek, 29. novembra 2019, ob 
19. uri v Dvorani Tržiških 
olimpijcev, kjer bodo raz-
glasili tudi naj polko 2019. 
»To bo dan, ko bodo v Tržiču 
odmevale najlepše in najbolj 
vesele melodije. Ob prazno-
vanju 57. rojstnega dne bodo 
z nami prepevali Modrijani, 
Tanja Žagar, Dejan Vunjak, 
Veseli Svatje, Marko Vozelj 
in Mojstri, Raubarji in 101ka 
Band. Za veselje in smeh bo 
na velikem odru poskrbela 
ekipa Radia Gorenc, ki vese-
lje vsak dan širi v etru, neko-
ga v dvorani pa letos čaka tudi 
zlato presenečenje,« napove 
Mlakarjeva in zaključi: »Lepi 
in nepozabni trenutki so tis-
ti, ki jih lahko delimo z naši-
mi poslušalci. To so trenutki, 
ki se jih veselimo in so obe-
nem dokaz, da delamo dob-
ro. Predvsem pa, da sloven-
ska glasba živi.«

Samo Lesjak

D
ruštvo likovni-
kov Cerklje je 
ob okroglem 
jubileju, dvaj-
setletnici delo-

vanja, v župnijski dvorani 
na ogled postavilo pregled-
no razstavo, izdali pa so tudi 
lično predstavitveno mono-
grafijo. Tokratno odprtje 
čudovite razstave del članic 
in članov društva, ki marlji-
vo že dve desetletji ustvarja-
jo v Cerkljah, je imelo slavno-
stni pečat – ob bogatem kul-
turnem programu so podeli-
li priznanja ter zahvale najza-
služnejšim. Poleg klasične-
ga slikanja na platno ali papir 
ustvarjajo tudi v lesu in kam-
nu, tiskajo grafike, izdelujejo 
vitraže, oblikujejo v glini in s 
slanim testom. V društvu je 

močno razvit odnos do naše 
dediščine, saj poizkušajo z 
zbiranjem in upodabljanjem 
etnografskega gradiva ohra-
njati preteklost kot darilo pri-
hodnjim rodovom. Odlič-
no sodelujejo tudi z ostalimi 
društvi v občini, večkrat s KD 
Folklora Cerklje, ki je nasto-
pilo na tokratnem odprtju 
razstave, na katerem so nav-
dušili tudi Kranjski furmani 
ter mladi violinistki Rosana 
de Laat ter Lucija Ivan. Druš-
tvo vodi Darinka Kralj, ki je 
predstavila delovanje v zad-
njem obdobju – projekt kri-
ževega pota je odlično uspel, 
slike bodo na ogled ob poti iz 
Gradu do Stiške vasi – ter se 
zahvalila vsem, ki so v vseh 
teh letih pomagali oblikova-
ti društvo, ter vodstvu doma-
če osnovne šole, občini in 
županu, župniji ter Domu 
Taber.

JUBILEJ LIKOVNIKOV

Zaslužena zahvala vsem, ki že dve desetletji ustvarjajo ter 
pomagajo društvu
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Lahko se udeležite tečaja vedeževanja. 
Naročniki Gorenjskega glasa, izkoristite popust v 
višini 10 %.  Za več informacij čim prej pokličite Tanjo  
na tel. št.:  040 514 975
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HOROSKOP
TANJA

TA JE DOBRA

TEŽJI  
SUDOKU

Rešitev:

sudoku_LAZJI_19_79
NALOGA

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

4 7 8 9
5 6 9 4

1 8 5 7
3 8 9 2

6 1 3 7
8 7 1 3

sudoku_LAZJI_19_79

REŠITEV

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

sudoku_LAZJI_19_79
NALOGA

2346
1725
5287

4789
5694

1857
3892

6137
8713

sudoku_LAZJI_19_79

REŠITEV

273415896
918736254
456928317
634172589
725689431
189354762
347891625
561243978
892567143

sudoku_TEZJI_19_79
NALOGA

7 8 6 1 5

6 8 2 7
9 7 5
2 4 8 7
5 6 9

3 6 5 4

3 8 1 7

sudoku_TEZJI_19_79

REŠITEV

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

sudoku_TEZJI_19_79
NALOGA

78615

6827
975
2487
569

3654

3817

sudoku_TEZJI_19_79

REŠITEV

789614523
142593786
365827194
916748235
234159867
578236419
827365941
691472358
453981672

Rešitev:

LAŽJI 
SUDOKU

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

Ne spomni se 
Med sprehodom po parku neka ženska opazi starejšo 
gospo, ki sedi na klopci in joka. Stopi do nje in jo vpraša, 
kaj je narobe. Gospa ji dogovori: »Doma imam 22-letnega 
moža. Vsako jutro se ljubi z menoj, potem vstane in mi 
naredi palačinke, klobaso, svež sok in dišečo kavo.«
Žensko zanima: »In zakaj potem jočete?«
Gospa nadaljuje: »Za kosilo mi skuha domačo juhico, 
speče najljubše piškote in potem se ljubi z menoj pol 
popoldneva.«
Ženska se ne more načuditi: »Ampak zakaj potem jokate?«
Starka vedno bolj obupana nadaljuje: »Pripravi mi obilno 
večerjo z vinom in najljubšim posladkom in potem se ljubi 
z menoj do dveh zjutraj.«
Ženska vztraja: »Ja, gospa, zakaj hudiča pa potem jočete?«
Ona pa: »Ne spomnim se, kje stanujem!« 

Povsod požel navdušenje 
Mladi molj se odpravi na samostojni prvi izlet brez star-
šev. Ko se vrne, ga starša vprašata, kako je bilo.
»Krasno! Povsod, kjer sem se pojavil, so mi ploskali!«

Žirafe in krave 
Zakaj so Gorenjci začeli križati krave in žirafe? 
Da bi se pri sosedu pasle in doma molzle.

Preveč bereta 
Prijatelja se pogovarjata in eden vpraša: »Kako to, da je 
tvoja žena vedno tako elegantno oblečena, ti pa vedno 
hodiš naokoli v teh zakrpanih cunjah?«
»To je zaradi branja.« 
»Kako to misliš?«
»Žena bere modne revije, jaz pa račune in izpiske teko-
čega računa.«

Oven (21. 3.–21. 4.) 
Občutek, da vam stvari polzijo iz rok in da nimate dovolj 
časa, da delo opravite tako, kot je treba, se vas bo držal 
vse do sredine tedna. Pomembna informacija, ki vam je 
bila zamolčana, bo poskrbela za preobrat in v trenutku se 
boste počutili bolje. 

Bik (22. 4.–20. 5.)
Previdni boste in z vso skrbnostjo boste sledili navodilom 
v službi, da ne bi v naglici ponovili napačne poteze. Pove-
čal se bo pritok denarja, a ne za dolgo. Hitro boste našli 
priložnost, da ga daste iz rok. Teden boste zaokrožili s 
praznovanjem.

Dvojčka (21. 5.–21. 6.)
Zapletli se boste v čustveni konflikt, kjer končni razplet ne 
bo odvisen od vas. Sprejeti boste morali dejstvo, da ljudje 
ne bodo upoštevali vaših nasvetov. Če se boste še dolgo 
izmikali povabilom na različne dogodke, vam bo žal.

Rak (22. 6.–22. 7.)
Zaradi vašega oklevanja in neodločnosti se lahko zgodi, 
da razočarate svojo simpatijo. Samo premišljevanje ne bo 
nič spremenilo. Treba bo stopiti v akcijo in stati za svojimi 
besedami. Konec tedna bo potekal mirno in sproščeno.

Lev (23. 7.–23. 8.)
Veliko pozornosti vam bodo posvečali, saj boste izžarevali 
prijetno energijo. Z dobro voljo boste poskrbeli, da bo vse 
delo hitro opravljeno. Negativne spremembe, ki se vam 
obetajo na finančnem področju, bodo za nekaj časa usta-
vile načrtovane podvige.

Devica (24. 8.–23. 9.)
Na čustvenem področju se boste oddaljili od svojih prvot-
nih namenov in svoje misli usmerili na drugo področje. 
Velik vtis boste naredili s svojo delovno vnemo, ko boste 
v kratkem terminu poskrbeli za mnoge stvari. Sreda bo 
romantično obarvana.

Tehtnica (24. 9.–23. 10.) 
Učenje novih veščin vam bo koristilo, čeprav se trenutno 
ne počutite dobro v svoji vlogi. Na ljudi, s katerimi boste 
v novem okolju vzpostavili stik, se boste kasneje lahko 
zanesli. Kar se tiče romantike, boste neustavljivi s svojimi 
idejami.

Škorpijon (24. 10.–22. 11.)
Rahlo raztresen teden, ki je pred vami, vam prinaša nove 
izzive v poslu. Pretehtati boste morali svoj nadaljnji vložek 
vanj. Priložnost, ki je pred vami, ni zadnja. Poslušali boste 
prijateljev nasvet in storili več za svoje dobro počutje. 

Strelec (23. 11.–21. 12.)
V začetku tedna dobite pomembno iztočnico za pogovo-
re o prihodnosti in s tem boste razjasnili tudi svoje misli. 
Sledili boste svojemu občutku, ki vas bo vodil v bližino 
odnosov, ki jih želite poglobiti. Delo boste tokrat pustili 
ob strani.

Kozorog (22. 12.–20. 1.)
Navzkrižje interesov pri načrtovanju prostega časa vam bo 
preprečilo organizacijo izleta po vaših načrtih. Z zaslužkom 
boste ravnali preudarno in to vam bo dajalo dober občutek. 
Nesebično se boste odzvali klicu prijatelja v težavah.

Vodnar (21. 1.–19. 2.) 
Svoje veselo razpoloženje boste dobro izkoristili, še naj-
bolj pa, ko boste s svojo družabnostjo popestrili ozračje 
med ljudmi. Oseba nasprotnega spola se bo želela spoz-
nati z vami in to vam bo godilo. Previdno razpolagajte z 
denarjem.

Ribi (20. 2.–20. 3.)
Odgovornost, ki vas bo doletela, bo na mestu, saj se boste 
odlično odrezali pri dani zadolžitvi. Uporabili boste svo-
je naravne danosti in talente. Na ljubezenskem področju 
boste presenečeni nad drzno potezo partnerja.
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TRGOVINA Z GOZDARSKO OPREMO, KO-NET d.o.o. 

Beleharjeva 15, 4208 Šenčur   

www.ko-net.si  ko-net@siol.net   04/25 17 482    

OSEBNA 

VAROVALNA 

OPREMA 

KOLESNE IN 

VLEČNE 

GOZDARSKE 

VERIGE 

Obiščite nas na  
jesenskem  

sejmu v Komendi! 

1. nagrada:  zaščitne rokavice
2. nagrada: 1 l olja za verigo
3. nagrada: majica Pewag

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 ponedeljka, 21. oktobra 2019, na Go renj ski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj. Rešitve lah ko  
od da te tudi v na bi ral nik Go renj ske ga gla sa pred po slov no stav bo na Nazorjevi ulici 1.
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Kylie Jenner (22) in Travis Scott (28) sta si 
po dveh letih zveze vzela nekaj časa vsak 
zase. Tuji mediji poročajo, da se za zdaj 
še nista razšla. Par, ki ima skupaj enolet-
no Stormi, že nekaj tednov živi ločeno. 
Razlog za to naj bi bil stres zaradi njune-

ga življenjskega stila. Jennerjeva in Scott sta bila nazad-
nje skupaj opažena avgusta na premieri dokumentarca 
Poglej, mama, lahko letim.

Kylie in Travis za nekaj časa narazen

Mathew Knowles (67), oče in menedžer 
pevke Beyonce, je v oddaji Good Mor-
ning America povedal, da je zbolel za 
rakom na prsih. Prvo operacijo je imel 
julija, odločil pa se je še za preventivno 
odstranitev. Druga operacija ga čaka 

januarja prihodnje leto. Bolezen večinoma prizadene 
ženske, v enem odstotku pa tudi moške. Beyonce očeto-
vega zdravstvenega stanja še ni komentirala.

Očeta Beyonce čaka operacija

Nicku Jonasu (27), najmlajšemu članu 
skupine Jonas Brothers, so postavili 
diagnozo sladkorne bolezni. Pevec je bil 
takrat star trinajst let, v tistem času je 
izgubil ogromno kilogramov in imel neu-
stavljivo željo po sladkih pijačah. Prav ta 

dva znaka je prepoznal eden izmed njegovih dveh bratov 
in mu z vztrajanjem, da naj obišče zdravnika, rešil življe-
nje. Danes pravi, da živi normalno življenje in uporablja 
inzulinsko črpalko.

Nick ima urejeno sladkorno bolezen

Za enainšestdesetletno igralko Michel-
le Pfeiffer se sproščanje v kopalni kadi 
ni dobro končalo. Igralki, ki je nazadnje 
nastopila skupaj z Angelino Jolie, je spo-
drsnilo, ko je želela iz banje, in si je zlomi-
la roko. Kot pravi, so bila za roko usodna 

spolzka tla in njena neprevidnost. V filmu Zlohotnica jo 
bomo lahko gledali od 18. oktobra dalje, ko bo premierno 
predvajan v kinematografih.

Michelle neprevidna v kopalni kadi

VRTIMO GLOBUS

Alenka Brun

T
radicionalni, že 
osmi vinski dogo-
dek Festvina, ki 
je eden največ-
jih brezplačnih 

strokovnih vinskih dogod-
kov pri nas, je na Brdu pri 
Kranju pod eno streho zbral 
rekordno število vrhunskih 
razstavljavcev, ki so vin-
skim navdušencem predsta-
vili zgodbe o vinih, ljudeh, 
novostih in trendih doma 
kot tudi po svetu. 

Za uvod sta prisotne 
nagovorila organizator 
dogodka, trgovec in dis-
tributer vin Jože Koželj, 

direktor podjetja Koželj 
– Hiša dobrih vin, ter Eva 
Štravs Podlogar, državna 
sekretarka na ministrstvu 
za gospodarski razvoj in 
tehnologijo. 

Del dogajanja so bile tudi 
delavnice, za katere je bilo 
zanimanje izjemno. Za 
delavnico Sommelierski 
izziv ali kako to delamo mi 
in kako to delajo najboljši, 
bi na primer lahko rekli, da 
je bila udeležba več kot sto-
odstotna. Delavnica je gos-
tila tri priznane sommelie-
re iz treh prestižnih evrop-
skih restavracij, pogovor pa 
je vodil Tomaž Sršen, zna-
no ime iz domačih vod vin-
skih poznavalcev.

Festival Festvina je trajal 
ves dan, v večernih urah pa 
se je na Račjem otoku potem 
nadaljevalo sproščeno dru-
ženje na »after partyju«, se 
pa Koželj še dobro spomin-
ja, kako so organizirali prvi 
festival Festvina na Račjem 
otoku – s 25 vinarji. To je bilo 
daljnega leta 2005, organizi-
rajo pa ga na dve leti.

Ko se je vinski festival 
poslovil, so avlo kongresne-
ga centra na Brdu »zavzeli« 
slovenski sirarji. Svoje sire 
je predstavilo več kot tride-
set ponudnikov, za zanimi-
ve prigrizke na osnovi sira in 
krompirja pa je s svojo eki-
po poskrbel Jože Godec iz 
Gostišča in penizona Resje 

z Nemškega Rovta. Obisko-
valci so tako lahko okušali 
sirov burger, polnjene ravi-
ole s skuto, bohinjsko klo-
baso s sirom, ajdov blin z 
moussom iz kozjega sira, 
ocvrt goveji jezik, krompir 
in »Kramarjev« mohant ter 
narastek iz bohinjskega sira 
in špinače.

So pa pritegnili pozornost 
obiskovalcev rahlo drugačni 
siri, na primer mehko zorje-
ni kozji sir z materino duši-
co, ovčji z modro plesnijo, 
kozji sir, zorjen v teranovih 
tropinah ... Pa zagotovo tudi 
čokoladni sir, ki sta ga Jas-
mina in Andrej Frešer »izu-
mila«, ker njuna hči pač ni 
hotela jesti sira ...

NAJPREJ VINO, POTEM ŠE SIRI
Kongresni center Brdo je gostil dva zanimiva dogodka: v ponedeljek že osmi festival Festvina, ki ga je 
organizirala Hiša dobrih vin Koželj iz Most pri Komendi, torek pa je bil posvečen sirom – Brdo je gostilo 
drugi Festival slovenskih sirov, za katerega poskrbi Združenje kmečkih sirarjev Slovenije (ZKSS).

Festival Festvina je v svojo družbo pritegnil številne 
gostince, tudi tiste iz Kruhkerije Gorjanc.

Ob odprtju osmega festivala Festvina sta prisotne 
nagovorila Eva Štravs Podlogar in Jože Koželj.

Suwi Zlatić, zelo znano sommeliersko ime v Avstriji, Mira 
Šemić, odlična poznavalka vin in direktorica Gault & Millau 
Slovenija, ter Tomaž Sršen

Obiskovalci festivala sirov na Brdu so sire najprej okušali, 
na koncu pa lahko tudi kupili. Za to so poskrbeli Martin 
Cerkovnik, Mojca Bogataj in Patricija Orešnik.

Iz zakulisja: v družbi direktorja Turizma Bohinj Klemena 
Langusa (drugi z desne) ekipa Jožeta Godca (desno): Luka 
Čufar (levo) in Matevž Zalokar, ki stoji zraven njega

Na drugem Festivalu slovenskih sirov se je na Brdu 
predstavilo lepo število sirarjev, sodelovalo pa je tudi nekaj 
večjih mlekarn. 

Festival Festvina Koželjevi organizirajo vsaki dve 
leti. Lucija Koželj ima 25 let in je intenzivno vpeta v 
organizacijo festivala. Lahko bi rekli, da je pri zadnjih 
treh nosila organizacijski levji delež. / Foto: A. B.
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Organizator izleta je Kompas, d. d. Prijave in rezervacije zbirajo: 
v Kompasu Kranj, Slovenski trg 6, tel.: 04/201 42 61, in  
v Kompasu Škofja Loka, Kapucinski trg 8, tel.: 04/511 17 70.  

VSAKOLETNO TEŽKO PRIČAKOVANO 

OBIRANJE MANDARIN
Prvi dan bo odhod avtobusa z avtobusne postaje v Kranju ob 5. uri, z avtobusne po-
staje v Škofji Loki pa ob 5.20. Peljali se bomo proti Makarski rivieri, kjer se bomo lahko 
pozno popoldne kopali v morju, večerjali in prenočili.
Drugi dan se bomo odpeljali v dolino Neretve. Na plantažah nas bodo pričakali z ape-
ritivom in suhimi figami, nato bomo uživali ob obiranju mandarin v čudovitem okolju 
neretvanske delte. Med vožnjo s trupicami po jezeru Kuti bomo opazovali čudovito 
naravo. Domačini nam bodo v restavraciji Pri Jozotu pripravili odlično kosilo z neret-
vanskimi specialitetami, pijačo in zabavo.  Pozno popoldne se bomo zapeljali nazaj 
proti hotelu, kjer se bomo po večerji pogovorili o doživetjih pri obiranju mandarin v 
dolini Neretve.
Tretji dan bo po zajtrku nekaj prostega časa. V dopoldanskih urah se bomo odpeljali 
v Makarsko, eno najlepših letovišč v Dalmaciji. Sledila bo vožnja proti mestu Omiš. 
Ogledali si bomo mesto in kanjon reke Cetine. Popoldne se bomo vračali proti domu. 
V Kranj bomo prispeli okoli polnoči. 

Cena izleta je samo 174 EUR na osebo.

          IZLET// od petka, 25. oktobra, do nedelje, 27. oktobra 2019

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

Cena vključuje: 
prevoz s sodobnim turističnim avtobusom po 
programu, 2 polpenziona v dvoposteljnih so-
bah v hotelu z 4 zvezdicami, obiranje mandarin, 
3 kg mandarin na osebo, vožnjo s trupicami 
po delti Neretve, odlično kosilo z neretvan-
skimi specialitetami in zabavo in pijačo Pri 
Jozotu, oglede po programu ter stroške vodenja  
in organizacije potovanja.

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

Ne zamudite tega nepozabnega doživetja!

HALO-HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 201 42 00

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

ROZMAN BUS, T: 04/531 52 49, 041/855 630 
KOPALNI IZLET BANOVCI: 11. 11., TRST: 13. 11.; MEDŽUGORJE Z MAN-
DARINAMI: 12.–14. 10.; BANOVCI: 3.–6. 11.; BERNARDIN: 14.–17. 10.; 
STRUNJAN: 1.–4. 12., MADŽARSKA: 3.–7. 11., BANJA VRUĆICA S TERA-
PIJAMI: 11.–18. 12., BANJA VRUĆICA S PIRAMIDAMI: 22.–24. 11., MARTI-
NOVANJE: 9. 11., NOVO LETO TUHELJ: 30. 12.–2. 1.. www.rozmanbus.si

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

PRIREDITVE
Desetletnica Folklornega društva Šenčur
Šenčur – Folklorno društvo Šenčur vabi na slavnostno pri-
reditev ob desetletnici delovanja. Prireditev bo v soboto, 
5. oktobra, ob 20. uri v dvorani Doma krajanov Šenčur na 
Kranjski cesti 2. Vstop bo prost.

Stopimo skupaj za levjesrčne
Bled – Slovensko društvo hospic vabi na udeležbo na dobro-
delni prireditvi z naslovom Stopimo skupaj za levjesrčne, ki 
bo v četrtek, 10. oktobra, ob 17. uri v avli Osnovne šole prof. 
dr. Josipa Plemlja Bled. Plesali, peli in igrali bodo mladi za 
mlade.

Kmečka tržnica v Preddvoru
Preddvor – Kot vsako prvo soboto v mesecu bo tudi jutri, v 
soboto, 5. oktobra, od 8. do 12. ure na grajskem dvorišču v 
centru Preddvora potekala tržnica.

Spominska slovesnost
Sidraž – Jutri, v soboto, 5. oktobra, bo ob 11. uri pri Dobov-
škovih spominska slovesnost ob 75. obletnici poboja kurir-
jev g – 21 in gospodarja Mihaela ter praznovanje občinske-
ga praznika Občine Cerklje na Gorenjskem. Organizator je 
Občinska organizacija ZB za vrednote NOB Kranj Cerklje na 
Gorenjskem.

Aktiven dan za urejen in sonaraven kanjon Kokre
Kranj – Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj vabi jutri, 
v soboto, 5. oktobra, na naravoslovno-turistični dogodek z 
naslovom Aktiven dan za urejen in sonaraven kanjon Kokre. 
Udeleženci bodo očistili del brega v kanjonu za kasnejšo po-
gozditev z avtohtonimi drevesi ter tudi popravili del pešpoti 
in lesene opreme ob njej. Vmes bo zagotovljena tudi malica. 
Zbor bo ob 9. uri pred Knjižnico Kranj. Svojo udeležbo javite 
na tel. 040 303 752 ali 040 733 344, info@ctrp-kranj.si ali 
na FB-stran Centra. Dogodek je organiziran v sodelovanju s 
programom družbene odgovornosti in prostovoljstva Boljša 
prihodnost podjetja Goodyear.

Zvoki izvirne pesmi v gozdovih Udin boršta
Duplje – Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj vabi v 
petek, 11. oktobra, na kulturno-naravoslovni dogodek Zvoki 
izvirne pesmi v gozdovih Udin boršta. Iz Dupelj se boste 
odpravili do Rokovnjaškega tabora v osrčju gozdov Udin 
boršta, kjer se boste okrepčali z moštom in sokom, nato 
ob spremljavi izvirnih inštrumentov prisluhnili Mini Kun-
stelj Bindi, nato pa se umirili s krajšo vodeno meditacijo. 
Zbor bo ob 17.10 pri Gasilskem domu Duplje. Udeležba je 
brezplačna, zaradi lažje organizacije pa je dobrodošla najava 
udeležbe, in sicer na tel. 040 303 752 ali 040 733 344, info@
ctrp-kranj.si ali na FB-strani Centra.

Medgeneracijske dejavnosti
Kranj, Preddvor, Cerklje – V LUK – medgeneracijskem centru 
Kranj se bodo odvijale naslednje brezplačne aktivnosti: v po-
nedeljek, 7. oktobra: ob 8.30 Slovenija, moja nova država – 16 
let plus, ob 15.30 Metoda Feldenkrais, ob 17. uri ogled JZ Gasil-
sko reševalne službe v Kranju, prav tako ob 17. uri Vesele urice: 
Konverzacija v slovenščini, ob 18. uri Vaje Dihaj, prav tako ob 
18. uri Izkustveni ples za ženski razcvet; v torek, 8. oktobra: ob 
9. uri Movement Medicine – gibalna delavnica ob glasbi, ob 
16. uri Jezikam slovensko – otroci 5–10 let starosti, ob 17. uri 
Razumem, znam slovensko – otroci 10–15 let starosti, ob 18. 
uri Zdravilne meditacije, ob 18.45 Tečaj mednarodnega jezika 
esperanto. V Preddvoru bo 8. oktobra ob 19. uri Sporazumeva-
nje v angleščini, v Cerkljah pa 7. oktobra ob 16.30 tečaj astro-
logije. Za vse dejavnosti so obvezne prijave na telefon 041 724 
134 ali na e-naslov mck-prijava@luniverza.si.

IZLETI
Deveti tradicionalni pohod na Čemšenik
Kranj – Planinsko društvo Iskra Kranj tudi letos – v nedeljo, 
13. oktobra – vabi na udeležbo na devetem tradicionalnem 
pohodu na Čemšenik. Nezahtevne zložne hoje bo od štiri 
do pet ur. Prijave, ki jih sprejemajo do vključno četrtka, 10. 
oktobra, informacije in vplačila: na e-pošto društva pd.iskra.
kranj@gmail.com ali ob sredah med 17. in 18. uro v društve-
ni pisarni na Laborah ali Olga Pavlin, tel. 031 882 671; Ro-
zalija Rajgelj, tel. 031 392 766, rozalija.rajgelj@gmail.com. 
Prosijo, da zaradi organizacije prevoza ob prijavi sporočite 
udeležbo in pripišete svoje podatke (ime, priimek, telefon, 
e-pošta/SMS) in kje boste vstopili na avtobus.

Jabolčna pot in Sveti Duh na Ostrem vrhu
Šenčur – Turistično društvo Šenčur v soboto, 12. oktobra, or-
ganizira pohodniški izlet: Jabolčna pot in Sveti Duh na Ostrem 
vrhu: Selnica ob Dravi–Črešnjevec ob Dravi–Fala–Zg. Boč–
Šturmov potok–Zrnkova grapa–Virtičev mlin–Sveti Duh na 
Ostrem vrhu. Skupne zmerne hoje bo od tri do štiri ure. Po 
pohodu sledi pokušina mošta in kostanja v Vodolah. Informa-
cije in prijave zbira do četrtka, 10. oktobra, Franci Erzin, tel. 041 
875 812.

Krompirjeva Belica in Središče ob Dravi
Šenčur – Turistično društvo Šenčur organizira v soboto, 19. 
oktobra, turistični izlet: Krompirjeva Belica (Hrvaška) in Sre-

dišče ob Dravi. V programu izleta je ogled oljarne v Središču 
ob Dravi z degustacijo, ogled spomenika krompirju v Belici v 
Medžimurju in krajši sprehod po kraju ter kosilo. Informacije 
in prijave zbira do srede, 16. oktobra, Franci Erzin, tel. 041 
875 812.

Pohod po freisinški poti
Žiri – Muzejsko društvo Žiri vabi v nedeljo, 6. oktobra, na 
pohod po freisinški poti: Trebija–Stara Oselica–koča na 
Ermanovcu–Slajka–Hotavlje. Odhod avtobusa bo ob 8.30 
izpred blagovnice v centru Žirov.

Kolesarski izlet in podelitev medalj
Kranj – Društvo upokojencev Kranj vabi na kolesarski izlet 
v neznano v torek, 8. oktobra. Start bo ob 9. uri izpred nek-
danje trgovske šole na Župančičevi ulici. Pot je lahka. Po 
opravljeni poti se boste zbrali v Baru Zdravljica za podelitev 
medalj članom kolesarske sekcije za leto 2019.

OBVESTILA

Fotografska delavnica
Lesce – V Centru Veriga se bo jutri, v soboto, 5. oktobra, ob 
10. uri začela kratka fotografska delavnica za popolne za-
četnike ali za tiste, ki želijo osvežiti znanje. S seboj prinesite 
svoj fotoaparat. Dodatne informacije lahko dobite po tel. 
041 916 777.

Govorim z žarom in z veseljem nastopam
Zgornja Bela – v Domu krajanov na Zgornji Beli bo v torek, 
8. oktobra, ob 16.30 potekala prva od delavnic seminarja 
o javnem nastopanju, lepi slovenski besedi ter številnih 
drugih vsebinah. Seminar bo vodila Saša Pivk Avsec iz 
Agencije Media butik, dolgoletna radijska napovedovalka, 
novinarka in moderatorka, katere strast je lepa slovenska 
beseda. Delavnica bo obsegala pet aktivnih srečanj po štiri 
šolske ure. Ker je nekaj mest še prostih, se lahko do po-
nedeljka, 7. oktobra, prijavite na info@visitpreddvor.si ali 
pokličete na 041 669 964, kjer boste dobili vse potrebne 
informacije.

PREDAVANJA

Proučevanje Svetega pisma
Kranj – Krščanska adventistična cerkev Kranj vabi jutri, v so-
boto, 5. oktobra, v Dom krajanov Primskovo na proučevanje 
Svetega pisma s temo Smiselna zgodovina ob 9. uri ter pre-
davanje Razodetje 12 ob 10.30.

KONCERTI
Koncert Škofjeloškega okteta
Ribčev Laz – V cerkvi sv. Janeza Krstnika se bo jutri, v sobo-
to, 5. oktobra, ob 19. uri začel koncert Škofjeloškega okteta. 
Vstop bo prost.

RAZSTAVE
Razstava citer
Žiri – Danes, v petek, 4. oktobra, bo ob 19. uri v Galeriji DPD 
Svoboda odprtje gostujoče razstave citer. Bogata razstava 
citer je iz zasebne zbirke slovenskega režiserja in žirovskega 
rojaka Borisa Andreja Mlakarja. 

Meditacija in fotografija
Radovljica – Danes, v petek, 4. oktobra, bo ob 18. uri v Ga-
leriji Šivčeva hiša odprtje fotografske razstave mednarodno 
uveljavljenega fotografa in grafika Wilhelma Heilingerja z 
naslovom Meditacija in fotografija.

PREDSTAVE

Tako ti je, mala
Železniki – V dvorani na Češnjici se bo danes, v petek, 4. 
oktobra, ob 20. uri začel standup muzikal Tako ti je, mala, v 
katerem v režiji Branka Đurića - Đura igrata in pojeta Tanja 
Ribič in Goran Rukavina.

Dragi, doma sem
Sveti Duh – Danes, v petek, 4. oktobra, ob 19.30 v Kultur-
nem domu Sv. Duh s komedijo Dragi, doma sem! gostuje 
Mestno gledališče ljubljansko. Režiserka je Nina Šorak, igra-
jo pa: Iva Krajnc Bagola, Bernarda Oman, Jure Henigman, 
Tjaša Železnik, Uroš Smolej, Viktorija Bencik Emeršič/Mi-
randa Trnjanin. Predstava je za abonma in izven.
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STANOVANJA
ODDAM

SOBO s kuhinjo v hiši, centralno ogre-
vanje. Dragič Filip, Drolčevo nas. 18, 
Kranj 19002616
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Radio Triglav Jesenice, d.o.o., Trg Toneta Čufarja 4, 4270 Jesenice

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

Rezultati 79. kroga – 2. oktobra 2019
4, 8, 24, 28, 30, 31, 32 in 9

Loto PLUS: 1, 4, 5, 10, 12, 35, 37 in 15
Lotko: 8 8 1 7 3 1

Sklad 80. kroga za Sedmico: 410.000 EUR
Sklad 80. kroga za PLUS: 1.580.000 EUR
Sklad 80. kroga za Lotka: 100.000 EUR

LOTO

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

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

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

METRSKA suha bukova drva, lasten 
prevoz, tel.: 040/899-469 19002645

SUHA bukova, mešana drva ter butare, 
tel.: 031/826-621 19002545

SUHA bukova drva, tel.: 041/652-
801 19002554

SUHE trske za podkurit, primerne za 
kamin ali centralno peč, tel.: 041/986-
986 19002628

STANOVANJSKA 
 OPREMA

GOSPODINJSKI  
APARATI
PRODAM

ŠTEDILNIK kiperbusch, ima globoko 
kurišče, š. 42 x g. 60 x v 85, bele bar-
ve, cena 70 EUR, tel.: 041/874-181  
 19002612

OGREVANJE,  
HLAJENJE
PRODAM

SKUPAJ ali posamično poceni prodam 
nizkotemperaturni litoželezni kotel Op-
tima 2 in Lehnterm električni grelnik 
vode za sisteme s toplotnimi črpalkami 
300 litrov, tel.: 041/664-620 19002617

HOBI
KUPIM

ODLIKOVANJA, medalje, značke, razgle-
dnice, kovance, bajonete, sablje, čelade, 
uniforme, tel.: 051/740-430 19002607

UMETNINE, NAKIT
PRODAM

TAPISERIJE različnih velikosti, motivov 
in oblike, ugodno prodam. Odlična na-
ložba, tel.: 040/567-544 19002556

STARINE
KUPIM

ODLIKOVANJA, kovance, ure, slike, 
značke, srebrnino, luči, kipe in drugo, 
tel.: 030/670-770 19002601

STARINE: mizarski ponk, skrinje, 
razglednice, kipe in drobnarije, tel.: 
051/258-936 19002592

MEDICINSKI  
PRIPOMOČKI
BOLJŠA, DRAŽJA OČALA NA RE-
CEPT! Vrednost vašega zelenega 
recepta podvojimo. Optika Aleksan-
dra, Qlandia, pogoji na www.optika- 
aleksandra.si. Kličite brezplačno 080 
1331 19002207

ŽIVALI IN  
RASTLINE
PODARIM

MLADE mucke, tel.: 041/865-675  
 19002642

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

CIRKULAR za žaganje drv, tel.: 
031/812-210 19002644

PRIKOLICO za motokultivator 400 U in 
cirkular za drva, s trofaznim motorjem 
5,5 kw, tel.: 041/757-106 19002620

KUPIM

PREBIRALNIK  krompirja, tel.: 
051/673-752 19002643

TRAKTOR 40 do 80 KS, v dobrem 
ali slabem stanju, dobro plačilo, tel.: 
030/419-790 19002543

TRAKTOR, kiper prikolico in mini ba-
ger, tel.: 031/500-933 19002606

PRIDELKI
PRODAM

BELI jedilni krompir za ozimnico, vreča 
15 kg, tel.: 051/349-068 19002641

KRMNO peso, tel.: 031/241-218  
 19002624

KRMNO peso in krmno korenje, tel.: 
041/549-713 19002626

KROMPIR desire rdeči, 30 kg vre-
ča 10 EUR, okolica Preddvora, tel.: 
041/293-627 19002610

KROMPIR, beli in rdeči, ter meša-
na drva, razžagana in z dostavo, tel.: 
041/263-728 19002609

MESO mlade telice, stare 18 mesecev, 
pasma limuzin, krmljena samo na paši, 
tel.: 031/609-825 19002611

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

BIKCA temno rjavega, starega 5 mese-
cev, tel.: 04/57-23-129 19002622

BIKCA ČB, starega 10 dni, tel.: 
041/774-253 19002633

BIKCA simentalca, starega 1 teden, 
tel.: 041/418-616 19002639

ČB telice, breje 9 mesecev, ali kravo 
po izbiri, tel.: 041/378-771 19002630

KOKOŠI – nesnice, jarkice, rjave, črne 
in grahaste, pred nesnostjo, in KG beli 
piščanci za dopitanje. Pripeljemo na 
dom, Matej Bulovec, s.p., Mlakarjeva 
ul. 45, Šenčur, tel.: 041/710-113 
 19002590

KRAVO limuzin s teden dni starim bik-
cem, krava je prvič telila, tel.: 041/515-
867 19002618

MLADE bele purane, za nadaljnjo rejo, 
več starosti, tel.: 031/499-143 19002632

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

PAŠNO telico – mlado kravo simental-
ko, brejo 9 mesecev, tel.: 04/58-06-
157, 041/890-742 19002614

TELIČKO simentalko, staro 14 dni, Ko-
menda, tel.: 041/415-044 19002629

ZAJCE mešance, stare 6 mesecev ter 
7 mesecev, lisce. Na voljo tudi meso, 
tel.: 051/712-764 19002627

KUPIM

BIKCA simentalca, težkega 150–200 
kg, tel.: 041/935-596 19002608

NAJVEČJI ODKUPOVALEC živine za 
Avstrijo - Kogler. Plačilo v 3 dneh, eko 
plus. Oddamo v rejo pitance, bikce in 
teličke. Kogler Franz A., d.o.o., Parmo-
va 53, Ljubljana, tel.: 064/130-081  
 19002589

OSTALO
SILAŽNO koruzo in slamo prodam, 
možna dostava, ter kupim kosilico Vi-
con 165, tel.: 041/623-449 19002507

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

IŠČEMO gospo ali gospodično za delo 
v strežbi obkoncih tedna - popoldne. 
Panter bar, d.o.o., Hrastje 52, Kranj, 
tel.: 040/244-335, Meta 19002623

IŠČEM

IŠČEM DELO – mlajši upokojenec 
išče kakršnokoli delo, tel.: 070/737-
932 19002631

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  
 19002588

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., 
Struževo 7, Kranj, tel.: 041/561-838 
 19002594

BELJENJE in glajenje sten, barvanje 
fasad, napuščev, ograj, nadstreškov, 
sanacija plesni, dekorativni ometi in 
opleski, vam nudi Pavec Ivan, s. p., 
Podbrezje 179, Naklo, tel.: 031/392-
909 19002445

FLORIJANI, d.o.o., C. na Brdo 53a, 
Kranj izvaja vsa gradbena dela od te-
meljev do strehe, adaptacije, omete, 
omete fasad, kamnite škarpe, tlakova-
nje dvorišč, tel.: 041/557-871  
 19002591

LEARD, d.o.o., Pivka 11, Naklo nudi-
mo zaključana gradbena dela, urejanje 
dvorišč ter fasaderska dela, adaptacije 
stanovanj in hiš, suhomonataža Knauf, 
dimniki, škarpe, ometi, izkopi ..., tel.: 
041/583-163 19002595

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  
 19002256

TESNJENJE OKEN IN VRAT, uvožena 
tesnila, do 30 % prihranka pri ogreva-
nju. Prepiha in prahu ni več! Zmanjšan 
hrup, 10 let garancije. Samo Kališnik, 
s.p., Velika Lašna 45, Kamnik, tel.: 
031/720-141 
 19002586

IŠČEM

IŠČEMO mlajšo upokojenko za pomoč 
v gospodinjstvu pri družini v Domžalah. 
Stanovanje in hrana zagotovljena, dru-
go po dogovoru, tel.: 041/633-200  
 19002619

RAZNO
PRODAM

CIRKULAR 1 F za žaganje drv, kov. 
regal 170x75x30, nov, in komplet za 
kapljično zalivanje, tel.: 041/858-149 
 19002382

KLASIČNO tehtnico do 100 kg, z 
utežmi; manjšo ročno stiskalnico za 
prešanje in štedilnik na drva, original 
Kiperbuš, tel.: 031/221-936 
 19002634

ZAMRZOVALNO skrinjo 210-litrsko, 
žensko kolo, zračno puško, gik za 2 
osebi, tel.: 041/364-504 
 19002625

PODARIM

PLASTIČNE 3-kilogramske gajbice, 
tel.: 041/799-683 
 19002635

PRALNI stroj Bosch (rabljen) in 
akvarijsko posodo, 140-litrsko, tel.: 
041/744-109 19002638

POSLOVNI PROSTORI
ODDAM

POSLOVNI prostor, lahko je pisarna, 
frizerski salon, 18 m2, Planina – poleg 
lekarne, tel.: 031/549-008 19002640

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

RENAULT Scenic grand 1.6 16 V, 
letnik 2004, 7 sedežev, redno servisi-
ran, cena 2.400 EUR, tel.: 031/374-
706 19002613

SAAB AC caravan, avtomatik 93/2.0t, 
Bio Power, let. 2008, 191.000 km, CD 
stereo, garažiran vse zimske mesece, 
prostornina motorja 1998, moč motor-
ja 129kW, modre barve E5M, 5 vrat, 5 
sedežev, tel.: 070/136-196 19002555

KUPIM

ODKUP vozil v okvari ali poškodovanih. 
Avto Tojos, Tomislav Josipovič, s.p., 
Drulovka 23a, Kranj, tel.: 031/629-
504 19002585

MOTORNA KOLESA
PRODAM

VESPO Piaggo 125 PX, letnik 1982, 
ohranjena, cena 1.500 EUR, tel.: 
041/640-314 19002637

TEHNIKA
PODARIM

BARVNI TV znamke JVC AV-
-21FT1SUG in Siemens malo centrifu-
go,1400 obratov, tel.: 031/734-103  
 19002636

STROJI IN ORODJA
KUPIM

MOTORNO žago Stihl 361, za rezerv-
ne dele, tel.: 041/214-500 19002615

GRADBENI  
MATERIAL
GRADBENI MATERIAL
KUPIM

ODKUPUJEMO kostanjeve drogove 
(za elektrogospodarstvo), dolžine 9–11 
m (tudi neobeljene), SES, d.o.o., Ope-
karska ul. 22, Maribor, tel.: 041/865-
596 19002621

KURIVO
PRODAM

DRVA, metrska ali razžagana, možnost 
dostave, tel.: 041/718-019 19002587

Mediacijska Hiša 

Stritarjeva ulica 7
4000 Kranj

+386 41 619 281

info@pravni-institut.si

            Damijan Pavlin
  odvetnik - mediator

Mediacijska Hiša 

Stritarjeva ulica 7
4000 Kranj

+386 41 619 281

info@pravni-institut.si

            Damijan Pavlin
  odvetnik - mediator

040 298 389 in 041 619 281

www.pravni-institut.si
info@pravni-institut.si

INŠTITUT ZA PRAVO VSAKDANJEGA ŽIVLJENJA, STRITARJEVA UL. 7, KRANJ

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

PLANINSKO DRUŠTVO ISKRA KRANJ objavlja razpis za  
OSKRBNIKA/-ICO NA DOMU ČEMŠENIK, uro hoda iz doli-
ne Kokre. Podrobnejše informacije lahko najdete na naši sple-
tni strani www.planinskodrustvo-iskra-kranj.si, na spletni stra-
ni PZS ali pokličete na telefon 031 39 27 66.

PLANINSKO DRUŠTVO ISKRA KRANJ, LJUBLJANSKA CESTA 24 A, KRANJ
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                        + poštnina

7 ,90
EUR

Priložena je tudi zgoščenka z oglašanjem 96 vrst 
ptic. Redna cena knjige je 14,90 EUR. Če knjigo 
kupite ali naročite na Gorenjskem glasu, je cena le

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

KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sobota, 5. 10.
18.40, 20.50 JOKER
12.50, 15.40, 17.10 KOŠARKAR NAJ BO 2
14.20 TAČKE NA PATRULJI, sinhro.

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sobota, 5. 10.
17.40, 18.40, 20.00, 21.00, 22.25 
JOKER
13.45, 14.20, 16.00, 17.00, 18.30 
KOŠARKAR NAJ BO 2
16.30, 20.15, 22.15 RAMBO: DO ZADNJE 
KAPLJE KRVI
21.10 AD ASTRA: POT DO ZVEZD

13.30, 14.10, 15.30, 17.20 TAČKE NA 
PATRULJI, sinhro.
18.50, 20.40 PREVARANTKE NA WALL 
STREETU
17.30 TISTO: DRUGO POGLAVJE
15.40 PRIDNI FANTJE
14.30 ANGRY BIRDS FILM 2, sinhro.
15.00 LEVJI KRALJ, sinhro.

LINHARTOVA DVORANA , RADOVLJICA

Petek, 4. 10., in nedelja, 6. 10.
18.00 TAČKE NA PATRULJI, sinhro.
20.00 BOLEČINA IN SLAVA

Sobota, 5. 10.
18.00 TAČKE NA PATRULJI, sinhro.
20.00 PREKLETSTVO VALBURGE

KINOSPORED

Organizatorji filmskih predstav si pridržujejo pravico do spremembe programa.

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE

Petek, 4. oktobra
16.00, 19.00 Ajda Tomazin: JATA IZKUŠENIH PTIC (v Stolpu Škrlovec)

Sobota, 5. oktobra
10.00 Fran Levstik (priredba Jure Lajovic ): MARTIN KRPAN (v dvorani PGK)
16.00, 19.00 Ajda Tomazin: JATA IZKUŠENIH PTIC (v Stolpu Škrlovec)

GLEDALIŠKI SPORED

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
                 PETKOVA PRIREDITEV 

                      Izvaja: Sand Tale, Uliana Dorofeeva     
                                        ALICA 

                        Petek, 4. oktober 2019, ob 17.30 uri 
                      OKC Krice krace, Tomšičeva 14                                                                                    

                               
                  SOBOTNA MATINEJA 

                      Izvaja: Teater Cizamo  
                  MARTIN KRPAN   

                                     Sobota, 5. oktober 2019, ob 10. uri  
                     Prešernovo gledališče Kranj 

  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

                                
                                                                                                                                                                                                                                                                           

www.pgk.si

Sponzor nagradne križanke, ki je bila objavljena 20. 9. 2019 v 
Gorenjskem glasu, je bilo podjetje AVTOHIŠA VRTAČ, d.o.o., 
iz Stražišča pri Kranju. Nagrajenci: 1. nagrada: enodnevna upo-
raba avtomobila VW T-CROSS – Ana Zrim, Kranj, 2. nagrada: 
enodnevna uporaba avtomobila POLO – Janez Ržek, Gorenja 
vas, 3. nagrada: poklanja Gorenjski glas – Božena Jan - Koblar, 
Jesenice.  Nagrajencem čestitamo!
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ZAHVALA

Pretekli petek, 27. septembra 2019, smo se poslovili od naše drage mame

Marije Jerše
Vsem, ki ste bili v njenih zadnjih tednih ob njej in z nami, se iskreno zahvaljujemo,  

prav posebej njenim negovalkam ge. Heleni, Milki in Fani, njenemu zdravniku  
g. dr. Anžetu Resmanu ter osebju jeseniške bolnišnice. 

Zahvaljujemo se g. župniku Franciju Aliču za duhovno skrb in lep pogrebni obred  
in župnijskemu pevskemu zboru za zares lepo petje.

Zahvaljujemo se slednjič za vse izraze sožalja in za darovane sv. maše.

Vsi njeni

ZAHVALA
Kogar imaš rad, nikoli ne umre.
Le daleč, daleč je ...

Po dolgi bolezni je za vedno zaspala in nas zapustila draga

Jolanda Kokalj
s Posavca, nazadnje oskrbovanka Doma dr. Janka Benedika

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom in znancem, ki ste se poslovili  
od nje in jo pospremili na njeni zadnji poti. Hvala tudi gospodu župniku, pogrebni službi 

in pevcem za lepo opravljen obred. Posebno zahvalo namenjamo vsemu osebju  
Doma dr. Janka Benedika za dolgoletno strokovno delo, skrb in nesebično pomoč. 

Vsi njeni 

ZAHVALA

V 90. letu starosti se je poslovila naša draga mama, babica, 
prababica, tašča, sestra, teta in sestrična

Vida Zupan
roj. Šter

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem in sosedom za 
izrečena ustna in pisna sožalja, darovane sveče in cvetje. Posebno 
zahvalo namenjamo dr. Kresetu iz ZD Tržič, zaposlenim Doma 
Petra Uzarja Tržič, pogrebni službi Komunale Tržič ter pevcem in 
harmonikarju in vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.
 
Žalujoči vsi njeni
Kovor, 24. septembra 2019

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

ZAHVALA

V 72. letu starosti nas je zapustila naša draga sestra in teta

Matilda - Tilka  
Pokorn
roj. Benedik

Iskrena HVALA prihaja iz naših src vsem, ki ste izrekli sožalje, 
darovali cvetje in sveče ter jo pospremili na njeni zadnji poti. Hvala 
Domu starejših občanov Preddvor in Bolnišnici Jesenice – abdomi
nalni oddelek. Zahvaljujemo se g. župniku Bojanu Likarju in pev
cem za lepo opravljen obred ter pogrebni službi Komunala Kranj.
 
Žalujoči vsi njeni
Kranj, Stražišče, 24. septembra 2019

ZAHVALA

V 77. letu nas je zapustil dragi mož, oče, stari ata, brat 

Gabrijel Eržen 
po domače Lunarjev Gabrijel iz Strmice

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom 
in znancem za izrečena sožalja, darovane sveče, cvetje, darove za 
svete maše in denarne darove v dobrodelne namene. Zahvaljuje
mo se tudi duhovniku g. Damjanu Proštu za darovano sv. mašo 
in pogrebni obred, pevcem, še posebej Barbari Kavčič in Aniti 
Logar, pogrebcem in sosedom ter Maruši Ravnikar, Luciji in Janji 
Rakovec za strežbo. Hvala vsem, ki ste ga v tako velikem številu 
pospremili na njegovi zadnji poti. 

Žalujoči vsi njegovi

ZAHVALA

V 68. letu starosti nas je za vedno zapustil naš dragi brat, stric, 
bratranec in svak

Franc Debeljak
p. d. Peručov Francelj s Kokrice

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem za izrečena sožalja, darovane sveče in svete maše. 
Posebno zahvalo izrekamo osebju SB Jesenice, pogrebni službi 
Navček, KS Kokrica ter gospodu župniku Jožetu Klunu za lepo 
opravljen pogrebni obred. Še enkrat hvala vsem, ki ste ga pospre
mili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči vsi njegovi
Kokrica, Zadraga, september 2019

Ljubil si zemljo,
bil njej si predan,
a prišel je dan, 
ko v njej boš počival
s cvetjem obdan.

OSMRTNICA

V 76. letu starosti nas je zapustil dragi mož, oče, tast, dedek,  
pradedek

Zvonko Jelinić
iz Dašnice v Železnikih

Pogreb bo v petek, 4. oktobra 2019, ob 15. uri na pokopališču v 
Železnikih. Slovo od pokojnika bo možno od 9.30 dalje v poslo
vilni vežici na istem pokopališču.

Žalujoči vsi njegovi 

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

Navček d.o.o.
Visoko 140, 4212, Visoko

24 ur na dan
041 628 940

ZAHVALA

V 90. letu se je tiho poslovil naš dragi mož, ata, stari ata, tast, 
brat in stric

Janez Košir
električar v pokoju iz Škofje Loke

Iskrena zahvala vsem sorodnikom, nosačem, sosedom iz Zakobilj
ka, prijateljem in znancem, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob 
strani ter ATA v tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji 
poti. Zahvala tudi g. Jožetu Stržaju, župniku iz Poljan, g. Andre
ju Žagarju ter ostalim pevcem, Martenkovemu Jožetu, pogrebni 
službi Hipnos, g. Marjanu Novaku ter vsem čebelarjem iz Škofje 
Loke in Poljanske doline. Posebna zahvala tudi prvim posredoval
cem – gasilcem iz Poljan ter ekipi NMP Škofja Loka.

Žalujoči: žena Julijana, hčerki Jana in Almira ter sin Matej  
z družinami

Hvala ti, ata, za dom in življenje,
hvala za čast, za ljubezen, skrbi,
hvala za nauke in lepe nasvete,
Ata, naj večna ti luč gori.

ZAHVALA

Ob boleči izgubi drage žene, mame, babice, sestre in tete

Jožice Horvat
roj. Ajdič, s Kokrice

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za izrečena 
sožalja in besede tolažbe. Hvala za darovano cvetje in sveče.  

Hvala dr. Kitičevi, dr. Lopuhovi, negovalkam Doma upokojencev Kranj in patronažni 
sestri Ani za njihovo skrb in lajšanje bolečin. Hvala DU Kokrica. Posebna zahvala  

g. župniku Jožetu Klunu za vodenje pogrebne slovesnosti, pevcem Gorjanc in pogrebniku 
Navček za opravljen pogrebni obred. 

Žalujoči: mož Tone, hči Darka in sin Milan z družino 
Kokrica, septembra 2019

Zdaj ne trpiš več, draga mama,
zdaj počivaš,
kajne, sedaj te nič več ne boli,
a svet je mrzel, prazen, opustošen
za nas, odkar te več med nami ni.
(S. Makarovič)
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Anketa

Petra Luskovec, Kranj:

Pred dvema letoma sem se 
že vpisala na fakulteto, a ni 
šlo, zato bom tokrat poskusi-
la ponovno. Treba bo poprije-
ti za knjige in se učiti sproti, a 
mislim, da bo vseeno dovolj 
prostega časa za sprostitev.

Petra Kalan, Naklo:

Študentsko življenje se bi-
stveno ne razlikuje od sre-
dnješolskega, je le več indi-
vidualnega dela in učenja. 
Mislim, da diploma danes 
nima več tolikšnega pomena, 
kot ga je imela pred leti.

Jan Lenič, Kranj:

Študentske ugodnosti, kot so 
subvencionirana prehrana in 
delo prek napotnice, olajšajo 
študentsko življenje. Bistve-
ne spremembe pa se zgodijo 
šele, ko diplomiraš in se re-
dno zaposliš. 

Vuk Stojković, Beograd:

Za študij na slovenski fakul-
teti sem se odločil zaradi 
priznanih profesorjev, ki so 
naklonjeni študentom in pre-
dajo veliko znanja. Program 
in študijska literatura sta so-
dobna in v koraku s časom.

Maša Likosar

Ob začetku študijskega leta 
je minister za izobraževanje 
Jernej Pikalo v poslanici za-
pisal, da je terciarna stopnja 
tista, ki dokončno pripravi 
na poklic in da vse tisto, kar 
človek potrebuje za življenje. 
Študenti so nam zaupali, 
kako se soočajo s študent-
skim življenjem. / Foto: Tina Dokl

Študij pripravi 
na življenje

Sara Završnik Puhar, Tržič:

Sem drugi letnik farmacije in 
mi je sistem študija že znan, 
seznaniti se moram le z no-
vimi predmeti in profesorji. 
Za uspešno dokončanje štu-
dija je pomembno, da redno 
hodiš na predavanja in vaje. 

info@g-glas.si
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Danes bo pretežno jasno z jutranjo meglo po nižinah. Ponoči 
se bo pooblačilo, možen je tudi dež. Jutri se bo delno zjasnilo, 
popoldne je mogoča kakšna ploha. V nedeljo bo zjutraj delno 
jasno, popoldne pa pretežno oblačno.

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

Jasna Paladin

Ljubljana – V nedeljo, 29. 
septembra, je minilo 112 let 
od rojstva dr. Mihe Potočni-
ka, ob tem pa sta Planinska 
zveza Slovenije in Mestna 
občina Ljubljana organizi-
rali slovesnost z odkritjem 
kipa v parku Žal, ki od lani 
že nosi njegovo ime.

Dr. Miha Potočnik, ki je 
bil rojen na Belci v Zgornje-
savski dolini (pokopan je na 
ljubljanskih Žalah) in je bil 
po izobrazbi pravnik, velja za 
starosto slovenskega planin-
stva in člana t. i. zlate nave-
ze. Med letoma 1952 in 1965 
je bil na čelu Gorske reše-
valne službe in med letoma 
1965 in 1979 Planinske zve-
ze Slovenije, kjer je svoje de-
lovanje zaznamoval z odlo-
čilnimi koraki v alpinizmu, 
naravovarstvu, planinski in-
frastrukturi in kulturi, bil je 
tudi eden najaktivnejših po-
budnikov ustanovitve Tri-
glavskega narodnega parka. 
Igral je v filmih V kraljestvu 
Zlatoroga in Triglavske str-
mine ter bil eden najzvestej-
ših sodelavcev Planinskega 
vestnika. Vezi je stkal z mno-
gimi, zato je bila tudi slove-
snost ob odkritju doprsne-
ga kipa, ki ga je že pred leti 
izdelal kipar Stojan Batič, 

dobro obiskana. Zbrali so se 
tudi vsi še živeči predsedni-
ki PZS – poleg aktualnega 
predsednika Jožeta Rovana 
tudi  Bojan Rotovnik,  Fran-
ci Ekar, Andrej Brvar in To-
maž Banovec.

Kot je v nagovoru pouda-
ril njegov sin Miha Potoč-
nik mlajši, je bil oče z vsem 
srcem predan goram. »Moj 
oče je bil obdarjen z veli-
ko talenti, a vse njegovo živ-
ljenje je bilo prežeto s pla-
ninskim in alpinističnim 

udejstvovanjem. Celo poro-
čil se je na Kredarici! Svojo 
nevesto je peljal skozi ste-
no po Slovenski smeri in na 
sredini poti sta imela celo 
šrango, poročne zaobljube 
pa sta si izmenjala v kapelici 
na Kredarici pod Triglavom. 
Očetov prvi dvatisočak je bila 
Kepa, gora nad Belco, na ka-
tero je prvič stopil leta 1919, 
ko je bil star dvanajst let. Na 
strmini pod vrhom se ga je 
lotila vrtoglavica, a ko mu 
je brat France, ki je to turo 

vodil, primazal eno okrog 
ušes, se je vrtoglavice ozdra-
vil za zmeraj. Ko je imel oče 
66 let, jaz pa 33, sva skupaj 
preplezala grebene Široke 
peči, kamor je oče skupaj s 
prijatelji prvi stopil na takrat 
še neosvojeni vrh v sloven-
skih Julijcih leta 1928. Naji-
na tura je bila njegova zad-
nja, takrat je pripomnil, da 
se pri teh letih ne spodobi 
več,« pa je nekaj spominov, 
ki jih je na očeta obudil nje-
gov sin Miha Potočnik.

Spomenik s pogledom na hribe
Na ljubljanskih Žalah so odkrili kip dr. Mihe Potočnika, staroste planinstva, alpinista, gorskega 
reševalca, predsednika Planinske zveze Slovenije in Gorske reševalne službe ter ustavnega sodnika.

Spomenik sta odkrila predsednik Planinske zveze Slovenije Jože Rovan in podžupan Mestne 
občine Ljubljana Aleš Čerin. / Foto: Gorazd Kavčič

Urša Peternel

Jesenice – Po poročanju me-
dijev sta Kolektor CPG in 
Gorenjska gradbena druž-
ba spet vložila pritožbo v po-
stopku izbire izvajalca iz-
gradnje vzhodne cevi pre-
dora Karavanke. Družbi sta 

se pritožili na eno izmed faz 
Darsovega razpisnega po-
stopka in tudi na vse prejšnje 
faze postopka izbire izvajal-
ca. To spet pomeni dodatno 
zamudo pri začetku gradnje, 
v najboljšem primeru bi se 
lahko začela v začetku pri-
hodnjega leta.

Dve novi pritožbi

Medvode – V okviru Dnevov evropske kulturne dediščine Javni 
zavod Sotočje Medvode in TD Žlebe - Marjeta vabita na odpr-
tje razstave Vodnjaki, ki bo danes, 4. oktobra, ob 18. uri pred 
Knjižnico Medvode. Pred odprtjem bodo nastopili učenci, 
pevski zbor in ansambel OŠ Simona Jenka iz Smlednika, ki 
bodo predstavili življenje in delo Simona Jenka.

Vodnjaki na razstavi v Medvodah

Simon Šubic

Ljubljana – Vlada je včeraj 
potrdila paket davčnih spre-
memb, ki naj bi bile uveljav-
ljene že s 1. januarjem 2020. 
Gre za predloge sprememb 
zakonov o dohodnini, o dav-
ku od dohodkov pravnih 
oseb, o davku od dobička od 
odsvojitve izvedenih finanč-
nih instrumentov in o davč-
nem postopku. 

Glavna sprememba je zvi-
šanje splošne in dodatne 
splošne olajšave pri doho-
dnini, predvideno pa je tudi 
zvišanje mej vseh petih dav-
čnih razredov, v nekaterih 
pa se znižujejo tudi stopnje 
davkov, s čimer bi se razbre-
menil srednji dohodkovni 
razred. Za najvišje prejem-
ke je še naprej predvidena 
50-odstotna obdavčitev. Na 
drugi strani namerava vla-
da zvišati obdavčitev kapi-
talskih dobičkov s 25 na 27,5 
odstotka. Davek od dohod-
kov pravnih oseb bo ostal 

pri 19 odstotkih, uvedli pa bi 
minimalno obdavčitev do-
hodkov pravnih oseb v viši-
ni sedmih odstotkov. 

Vlada je potrdila tudi pred-
log novele pokojninskega za-
kona. Po novem bo odmerna 
lestvica za izračun pokojnin-
ske osnove odvisna le od do-
polnjene pokojninske dobe 
in nič več tudi od spola. Pri 
moških bi se odmerni od-
stotek za izračun pokojnin-
ske osnove za štirideset let 
pokojninske dobe s sedanjih 
57,25 odstotka do 1. januar-
ja 2025 zvišal na 63,5 odstot-
ka, kar za ženske že velja. 
Pokojnina se za vsakega ot-
roka poviša za 1,36 odstotka, 
uveljavljala pa se bo lahko za 
največ tri otroke. Po izpolnit-
vi pogojev za starostno upo-
kojitev bi upravičenec, ki bi 
ostal v delovnem razmerju, 
poleg plače prva tri leta pre-
jemal tudi štirideset odstot-
kov pokojnine, po preteku 
treh let pa dvajset odstotkov, 
kot je v veljavi že zdaj.

Zelena luč davčnim 
spremembam
Vlada je včeraj potrdila tudi paket davčnih 
sprememb in novelo pokojninskega zakona. 


