
AKTUALNO

Prednost ima  
najbolj bolan
Bralec se pritožuje nad ambulanto 
nujne medicinske pomoči v Kra-
nju in pravi, da je še več slabih iz-
kušenj pacientov zapisanih v knji-
gi vtisov. V ambulanti pojasnjuje-
jo, da primarno pomagajo ljudem, 
ki so življenjsko ogroženi.
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AKTUALNO

Novih ni,  
rabljena se dražijo
Pomanjkanje stanovanjskih novo-
gradenj že vpliva na rast cen ra-
bljenih stanovanj tudi na Gorenj-
skem. V Kranju gredo za med 
majhna stanovanja, na zgornjem 
Gorenjskem pa trisobna in večja 
stanovanja.
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GORENJSKA

Varnost pešcev  
na prvem mestu
V Lučinah so v torek slovesno pre-
dali namenu prenovljeni odsek 
državne ceste skozi vas. Obnova 
ceste je stala dobrih šeststo tisoč 
evrov, od tega je Občina Gorenja 
vas - Poljane prispevala slabih sto 
tisoč evrov.

7

GG+

Otroke premalo 
»vzgaja« ulica
Na predvečer včerajšnjega svetov-
nega dneva učiteljev so že 51. leto 
podelili nagrade Republike Slove-
nije na področju šolstva. Nagrado 
za življenjsko delo je prejel dr. Jan-
ko Strel, ki ima korenine na Bre-
znici pri Žireh.

18

VREME

Danes se bo delno zjasni-
lo, popoldne še lahko na-
stane kakšna ploha. Jutri 
bo delno jasno. V nedeljo 
bo pretežno oblačno.

1/14 °C
jutri: delno jasno

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

Zgornjesav ć 

Igor Kavčič

Kranj – Množica obiskoval-
cev, tako na festivalu sode-
lujočih umetnikov in njiho-
vih stanov skih kolegov kot 
ljubiteljev likovne umetnosti 
in tudi siceršnjega kulturne-
ga dogajanja v mestu, je v to-
rek še enkrat znova potrdila 
povezovalno umetniško moč 
in človekovo radovednost 
vzbujajočo vabljivost Med-
narodnega likovnega festi-
vala. Letos je njegova dodana 
vrednost po mnenju mnogih 
tudi v skrbnem izboru avtor-
jev in visokem kakovostnem 
nivoju razstavljenih del. V 17 
razstaviščih se predstavlja 131 
umetnikov iz 21 držav. Samo 
v starem mestnem jedru od 

Galerije Prešernove hiše do 
Cafe Galerije Pungert in od 
Galerije Kranjske hiše do La-
yerjeve hiše razstavlja 73 av-
torjev, ki se ukvarjajo z raz-
ličnimi umetniškimi medi-
ji, med njimi so tako slikar-
ji in kiparji kot video ume-
tniki, fotografi, arhitekti ter 
drugi ustvarjalci vizualne 
umetnosti.

Med desetimi z nagradami 
in priznanji opaženimi av-
torji je strokovna žirija tako 
imenovano veliko nagrado 
(grand prix) festivala dodelila 
večmedijski umetnici Evi Pe-
trič, na festivalu predstavlja 
svoje najnovejše delo TRAN-
ShomoPLANTACIJA, ki je 
na ogled v Galeriji Janeza Pu-
harja v Stolpu Škrlovec.

Velika nagrada Evi Petrič
Osrednji dogodek šestega Mednarodnega festivala likovnih umetnosti Kranj je bil v torek že 
tradicionalni sprehod po razstaviščih starega mestnega jedra z zaključno podelitvijo nagrad in priznanj.

Eva Petrič pred delom svoje umetniške postavitve, ki jo 
sestavlja množica čipk. / Foto: Primož Pičulin

E-naslov: marketing.hise@jelovica.si

ODPIRAMO VRATA
HIŠE IZ SERIJE
PICK&PLACE

V soboto 7.10. 2017

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

Več: www.jelovica-hise.si
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Simon Šubic

Ljubljana – Pred vladnim po-
slopjem v Ljubljani se je vče-
raj dopoldne protestno zbra-
lo okoli petsto poklicnih ga-
silcev, ki so od vlade po več-
mesečnih neuspešnih po-
gajanjih zahtevali odpravo 
plačnih anomalij in pošte-
no vrednotenje dela vseh se-
demsto poklicnih gasilcev v 
Sloveniji. V nasprotnem pri-
meru bodo sindikalne aktiv-
nosti še stopnjevali, pri če-
mer ne izključujejo niti mo-
žnosti stavke. »Razen kadar 
gori, za nas vam dol visi«, 
»Za ljudi smo junaki, za vas 

pa bedaki« in »Glavo v ogenj 
tiščimo, od vlade pa le brco v 
rit dobimo« je pisalo na ne-
katerih transparentih. Pro-
testnega shoda so se sicer 
v velikem številu udeležili 
tudi poklicni gasilci iz Kra-
nja in z Jesenic.  

Pred vlado je včeraj prote-
stiralo tudi 34 poklicnih ga-
silcev iz Gasilsko reševalne 
službe Kranj. »Protestnega 
shoda so se udeležili vsi naši 
gasilci, ki niso v službi ali ne 
čakajo na morebiten poziv,« 
je pojasnil Uroš Valič, pred-
sednik sindikata Gasilsko 
reševalne službe Kranj, ki se 
je pridružil prizadevanjem 

Sindikata poklicnega ga-
silstva Slovenije in pogaja-
njem z resornim ministr-
stvom o novi kolektivni po-
godbi za gasilce. »Kranjski 
gasilci povsem podpiramo 
sindikat poklicnih gasilcev, 
ki za vse gasilce zahteva dvig 
za dva plačna razreda ter tri 
razrede za nekatera delovna 
mesta vodij. Poklicni gasilci 
smo zelo enotni po vsej drža-
vi, pri svojih zahtevah bomo 
vztrajali do konca, vladnim 
pogajalcem pa ne verjame-
mo, saj nas želijo z zavaja-
njem spreti med seboj,« je 
povedal Valič. 

Gasilci glasno za boljše plačilo
Vodja gasilske skupine ne more biti vreden manj kot natakar v 
protokolarnem objektu Brdo, je na včerajšnjem protestu poklicnih gasilcev 
pred vlado opozoril sekretar njihovega sindikata David Švarc.

Pred vladno stavbo v Ljubljani je včeraj tudi simbolično zagorelo, prisotni gasilci pa so 
ogenj hitro ukrotili. Bodo tako uspešni tudi pri svojih zahtevah? / Foto: Gorazd Kavčič45. stran
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme IVO CIPERLE 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, 
Ble i we i so va ce sta 4, 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 Ble i we i so vi ce sti 4 v Kra nju pa  
smo vam na raz po la go v po ne de ljek, to rek, če tr tek in pet ek  
od 7. do 15. ure, v sre do od 7. do 16. ure. 

MALI OGLAS oktober/17
Naročam objavo malega oglasa z naslednjim besedilom:

❑ prodam          ❑ kupim          ❑ oddam          ❑ najamem    

❑ podarim           ❑ iščem           ❑ nudim          ❑ zamenjam

✂

RUBRIKA:

Vsebina:

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

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

✂

Nečitljivih kuponov  
ne objavljamo.

Suzana P. Kovačič

Kranj – Če je samo polovico 
pritožb resničnih, je to že več 
kot žalostno, je svoje pisanje 
še naslovil naš bralec z željo, 
da si novinarska ekipa ogle-
da knjigo vtisov v Ambulan-
ti nujne medicinske pomo-
či (ANMP) Zdravstvenega 
doma Kranj. In smo si jo. 
Več je napisanih pritožb kot 
pohval, zadnji zapis je iz ju-
lija letos. Najpogostejša so 
razočaranja nad dolgo ča-
kalno vrsto, zapisi, kot je: »Z 
mamo čakava že več kot štiri 
ure, v tem času so bili pregle-
dani vsega štirje pacienti.« 
Ali pa: »Tak način je pod kri-
tiko, naj se nehajo zajebava-
ti. Več kot dve uri smo čaka-
li na pregled, je bila tam tudi 
noseča gospa.« Zapisano je 
tudi: »Nihče ne pride razložit 
polni čakalnici, zakaj se stva-
ri odvijajo tako zelo počasi, 
kar bi bilo zelo dobrodošlo, 
če želijo ohraniti ugled ZD 
Kranj.« Nekdo je ponudil 
svojo rešitev: »Predlagam, 
da postavite čakalne lističe, 
nam bodo olajšali čakanje.« 
In tudi: »Nekateri pacien-
ti so nestrpni in hočejo prek 
vrste.« Ne nanašajo se vsi za-
pisi na čakalne vrste, en paci-
ent priporoča, naj bo v ambu-
lanti ob koncih tedna in pra-
zniki avtomat s pijačo, dru-
gi se pritožuje nad škripajo-
čimi klopmi, tretji nad zakle-
njenimi stranišči, naslednji 
nad neprijaznim osebjem 
ob prvem stiku, zaskrbljena 
starša pa zanima, zakaj mo-
rata z bolnim dojenčkom ča-
kati v vrsti ... Vmes je tudi 
nekaj pohval, da je čakalnica 
čista in klimatizirana, da je 
osebje prijazno in ustrežlji-
vo, da vestno opravljajo svo-
je delo.

»Naša pomoč je 
namenjena življenjsko 
ogroženim«

»To ni dežurna služba, to 
je ambulanta za nujno me-
dicinsko pomoč. Primarno 
je namenjena ljudem, ki so 
življenjsko ogroženi, ko pri 
njih lahko v zelo kratkem 
času pride do zastoja srca 
ali pa imajo tako bolezen ali 
poškodbo, ki lahko povzroči 
hudo poslabšanje ali invali-
dnost,« je pojasnil zdravnik 
Mitja Mohor, vodja ANMP. 
A kako naj bolan človek oz. 
njegov svojec doma presodi, 
kako resno je zdravstveno 
stanje? »Saj nič ne presoja, 
kar pride. Pride za resno sta-
nje, kot je infarkt, ali pa pri-
de zato, ker je dobil vbod klo-
pa in ga je zdaj strah, kaj se 

bo zgodilo. Mladenka je sre-
di noči prišla zato, ker ji že 
dva tedna izpadajo lasje. K 
nam dopoldne pridejo paci-
ent, katerih zdravniki delajo 
popoldne. Ko jih vprašamo, 
zakaj z bolečim grlom ne po-
čakajo na svojega zdravnika, 
pravijo, da imajo popoldne 
že druge opravke ... Ali pa 
pridejo samo po drugo mne-
nje. Od desetih pacientov, 
ki pridejo v ANMP, sta eden 
ali dva, ki sta dejansko nuj-
na. Seveda pa prav vsakega 
pregledamo, saj ne moremo 
samo na pogled v čakalnico 
oceniti stanja. Nenujna sta-
nja pa dejansko podaljšujejo 
vrste: deset jih je v čakalni-
ci, če na primer zdravnik po-
rabi za vsakega posebej pet-
najst minut, ni težko izraču-
nati, kdaj boste na vrsti, če 
ne bodo vmes prišle še dru-
ge okoliščine ...«

Pacient ne vidi, kaj se 
dogaja za vrati čakalnice

Mohor ne zanika, da mo-
rajo nenujni bolniki še zlasti 
ob sobotah in nedeljah kdaj 
počakati tudi tri ure ali celo 
več in da ob taki gneči in zah-
tevnosti pacientov kdaj dob-
re volje zmanjka tudi pri 
zaposlenih. Ob koncih te-
dna in praznikih imajo čez 
dan dva zdravnika za odra-
sle in enega za pediatrično 
populacijo za približno 81 
tisoč potencialnih pacien-
tov, čez noč dva za odrasle 
in dve rešilni vozili s tehni-
ki. Med tednom je en zdrav-
nik v ANMP stalno prisoten, 
eden je v rezervi in vskoči, če 
je res nujno, iz svoje redne 
ambulante. »Imamo tudi 
paciente na terenu, ki pot-
rebujejo hišni obisk. Popu-
lacija se stara, ljudje so vse 
več bolni, vse več je nepo-
kretnih. Na območju, ki ga 
pokriva ANMP, imamo kar 
štiri domove za starejše. Po-
leg tega mora zdravnik pa-
cienta, ki je na primer doži-
vel srčni infarkt, spremlja-
ti z rešilnim avtomobilom v 

Ljubljano. Ali pa nam hudo 
poškodovanega pacienta v 
ANMP pripelje rešilni avto 
pri stranskih vratih. Pacien-
ti medtem v čakalnici razmi-
šljajo o tem, kako mi pijemo 
kavo in nič ne delamo. Res 
pa čakajočim ne razlagamo, 
kaj počnemo. Pa saj sestre 
dostikrat sploh ne upajo iti 
v čakalnico povedat pacien-
tom, da zdravnika trenutno 
ni, ker je šel na urgenco, ker 
se bojijo fizičnega nasilja. 
Ali verbalnega: »A zdaj bom 
pa čakal, pa samo po recept 
sem prišel?«« Mitja Mohor 
je poudaril, da je edini krite-
rij, da nekdo preskoči vrsto, 
življenjsko ogrožajoče sta-
nje: »Otroci nimajo pred-
nosti pred starejšimi, ker 
ne sme biti starostne diskri-
minacije.« Glede zaklenje-
nega stranišča pa je pojas-
nil: »Eno stranišče je ves čas 
odklenjeno, za drugi dve se 
pozvoni pri sestri. Žal so bile 
izkušnje prej take, da so v 
stranišča zahajali narkoma-
ni in jih ni bilo ven tudi po 
pol ure. Za seboj so pušča-
li uporabljene igle. En kom-
promis smo morali najti.«

Rešitev je triaža

Po prepričanju Mitje Mo-
horja bo zadeva dosti bolj 
rešljiva, ko bo uveden triaž-
ni sistem, ki sicer že obstaja 

na primer na urgenci v Lju-
bljani in na Jesenicah, a sis-
temsko na nivoju države še 
ni urejen z dodatnimi kadri. 
»Triaža pomeni razvrščanje 
po stopnji nujnosti. Pacient 
bo prišel v čakalnico in takoj 
zatem v ločen prostor, kjer 
mu bo sestra postavila stan-
dardizirana vprašanja in op-
ravila osnovne meritve. Na 
podlagi tega bo ugotovila, ali 
bo pacient moral takoj v am-
bulanto ali lahko počaka 15 
minut ali več. Še zdaleč ne 
bo tako, da bi paciente obrav-
navali po vrsti, kot na obči-
ni – listek vzameš, dobiš šte-
vilko. Tako ne gre. Tisti, ki 
so nujni, morajo imeti ved-
no prednost.« Ob tem je tre-
ba povedati tudi, da pravila 
Zavoda za zdravstveno zava-
rovanje Slovenije (ZZZS) že 
sedaj predpisujejo, da so bol-
niki, ki niso nujni in gredo 
na pregled k zdravniku, ki ni 
njihov izbrani zdravnik, sa-
moplačniki, a Mohor pravi: 
»Do sedaj pacientom nismo 
zaračunavali, ker se z njimi 
nismo želeli prepirati. Če bo 
ZZZS vztrajal, da ta pred-
pis izvajamo, bomo mora-
li vsem, ki niso nujni in bi 
svoje zdravstvene proble-
me lahko razrešili pri izbra-
nem zdravniku, pa so prišli 
v ANMP, zaračunati samo-
plačniško storitev.« 

Prednost ima najbolj bolan
»Kako je mogoče, da pacienti na urgenci čakajo po uro in več? Kaj je potem sploh nujni primer?« 
Bralec se pritožuje nad ambulanto nujne medicinske pomoči v Kranju in pravi, da je še več slabih 
izkušenj pacientov zapisanih v ambulantni knjigi vtisov. V ambulanti pojasnjujejo, da je njihova pomoč 
primarno namenjena ljudem, ki so življenjsko ogroženi, in ne nenujnim pacientom, ki pridejo dopoldne 
k njim, ker popoldne k svojemu zdravniku ne morejo, ker imajo že druge opravke. 

Največ pritožb v knjigi vtisov je sicer nad čakalno vrsto. / Foto: Tina Dokl

Morda bo vsebina knjige vtisov prijaznejša, ko bo tudi v 
kranjski ambulanti za nujno medicinsko pomoč uvedena 
triaža, to je razvrščanje po stopnji nujnosti obravnave. 
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Danica Zavrl Žlebir

Kranj – Kandidati za predse-
dnika države ali njihovi za-
stopniki so se v torek na Dr-
žavni volilni komisiji udele-
žili žrebanja vrstnega reda 
kandidatov na glasovnicah 
za volitve predsednika repu-
blike, ki bodo 22. oktobra. 
Žreb bi morali izvesti že prej-
šnji petek, a so ga preložili za-
radi pritožbe Aleša I Cepiča 
na odločbo Državne volilne 
komisije o zavrnitvi njego-
ve kandidature. Vrhovno so-
dišče je v ponedeljek zavrnilo 

pritožbo in ostali postopki so 
lahko normalno stekli.

Na volitvah 22. oktobra se 
bo pomerilo devet kandida-
tov, od tega pet žensk in štir-
je moški. Prva bo na glasov-
nici zapisana Suzana Lara 
Krause, za njo Angelca Liko-
vič pod številko dve, na tret-
jem mestu bo Maja Mako-
vec Brenčič, številko štiri bo 
imel Boris Popovič, števil-
ko pet Andrej Šiško, šesti bo 
Marjan Šarec,  sedmi Borut 
Pahor, osma Ljudmila No-
vak in zadnja, deveta Roma-
na Tomc.

Izžrebali vrstni red 
kandidatov

Številko šest na glasovnici je izžrebal zastopnik Marjana 
Šarca. / Foto: Gorazd Kavčič
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Zaradi povečanega šte-
vila klicev smo vsi sve-
tovalci zasedeni ...« Se 

vam začetek tega stavka zdi 
znan? Meni zelo. Poslušam 
ga, ko ne gre drugače, kot da 
zavrtim brezplačno številko 
enega izmed telekomunika-
cijskih operaterjev na sloven-
skem trgu z željo, da bi sporo-
čila, da imam znova izredno 
slabo internetno povezavo in 
naj vendarle kaj uredijo.

Nazadnje sem obupala po 
dobri uri čakanja, da bi na 
drugi strani dvignili slušal-
ko. In seveda se mi je mudilo 
oddati članek prek sistema, 
ki ga uporabljamo. Povezava 
pa je bila tako slaba, da mi 
še ene same besede ni uspe-
lo napisati do konca, ko je 
sistem že začel mleti ... K 
temu je zagotovo prispeval 
tudi deževen dan, ko so ljud-
je bolj kot običajno brskali po 
spletu. Epilog je bil, da so me 
poklicali nazaj, na daljavo 
odpravili težavo in povezava 
je bila znova boljša. In takšen 
scenarij se ponovi vsake toli-
ko časa. Bolje, da si človek ne 
zapisuje, koliko dragocenega 
časa gre pri tem v nič.

Stavek v uvodnem delu tega 
zapisa poslušajo številni, vsaj 
v okolju, v katerem živim. 
Marsikdo bi ob tem pomislil, 
da smo v kakšnem zakotnem 
kraju nekje v hribih. Smo na 
podeželju, na ravnini, vsega 
slabih sedemnajst kilometrov 

zračne linije od našega glav-
nega mesta. Razlogov za po-
časen internet je na splošno 
precej, v mojem primeru na 
prvem mestu oddaljenost od 
centrale. Poleg tega bakreni 
vod seveda ne zmore pretoka 
tolikšne količine informacij. 
V dandanašnjem času gre 
vse v smeri neomejene upo-
rabe podatkov. Omrežja se 
sicer posodabljajo, a vse sku-
paj gre zelo počasi. Investici-
je v omrežje na podeželju so 
dražje, se manj izplačajo, saj 
je potencialnih uporabnikov 
manj.

Potrpežljivo lahko le ča-
kam, da dobimo optiko, saj 
mi kaj drugega ne ostane. To 
je, kot zatrjujejo, edina reši-
tev za težave, s katerimi se 
srečujemo. Kdaj točno bo, ne 
zna povedati nihče. Kot so mi 
pojasnili, naročilo še ni mož-
no, smo pa vsaj v planu za 
bližnjo prihodnost. Do takrat 
pa bom, upam, čim manjkrat 
potrebovala pomoč operater-
jev, ki, verjamem, imajo veli-
ko dela s sprejemanjem klicev 
in pomočjo pri težavah, saj 
se veliko ljudi sprašuje, zakaj 
je njihova internetna poveza-
va tako počasna in zakaj od 
obljubljene hitrosti dobivajo 
zgolj njen delček, ali pa višje 
sploh ne morejo naročiti. So 
časi, večkrat bi lahko dodali 
besedico žal, ko je veliko ljudi 
odvisnih od internetne pove-
zave.

Ure čakanja na svetovalca, 
več let na optiko

KOMENTAR
Maja Bertoncelj

Simon Šubic

Kranj – Cene stanovanjskih 
nepremičnin v Sloveniji že 
nekaj časa vztrajno rastejo, 
samo v drugem letošnjem 
četrtletju so se po podatkih 

državnega statističnega ura-
da dvignile za 4,7 odstotka v 
primerjavi s prvim četrtle-
tjem, cene vseh nepremič-
nin skupaj pa so bile v dru-
gem četrtletju za 11,4 od-
stotka višje od povprečja v 
letu 2015. Posebej skokovi-
ta je rast cen novih stano-
vanj in stanovanjskih hiš, in 
sicer v povprečju za 9,4 od-
stotka v primerjavi s prejš-
njim četrtletjem, so izraču-
nali državni statistiki. Glav-
ni razlog za naglo rast cen 
novih stanovanjskih nepre-
mičnin je predvsem v nji-
hovem pomanjkanju, saj 
so jih od maja do avgusta v 
vsej državi prodali le 77, kar 
je najmanj v zadnjih desetih 
letih. Povsem drugače je na 
trgu rabljenih stanovanj, saj 
je njihova prodaja v Sloveni-
ji že dlje časa visoka. Podob-
ne razmere pa vladajo tudi 
na Gorenjskem, so pojasni-
li naši sogovorniki. 

Cene dviga pomanjkanje 
novogradenj

»V Kranju z okolico so raz-
mere na nepremičninskem 
trgu povsem identične Lju-
bljani in ostalim delom dr-
žave – močno primanjkuje 
novogradenj, kar ima za po-
sledico višanje cen rabljenih 
stanovanjskih nepremič-
nin. Še večji problem pa vi-
dim v tem, da novogradenj 
tudi ni na vidiku. V Kranju je 
edini tak projekt Vile Brdo, 
kjer pa so cene za približ-
no dvajset odstotkov višje od 
cen preteklih novogradenj, a 

jih ljudje kupujejo, ker dru-
gih novogradenj tako ni,« 
pravi Thomas Krelj, direktor 
kranjskega nepremičnin-
skega podjetja Fesst. »Pe-
reča tema so tudi zemljiš-
ča, saj jih v Kranju in okoli-

ci ni predvidenih za gradnjo 
večstanovanjskih stavb. Tu 
so le Kozolci ob Qlandii, kar 
pa je zdaj v lasti slabe banke, 
problematično pa je tudi šte-
vilo načrtovanih stanovanj v 
soseski. 390 novih stanovanj 
je namreč za Kranj odločno 
preveč. Edina rešitev bi bila 
fazna gradnja, saj za proda-
jo takega števila novih sta-
novanj po vzdržni ceni pot-
rebuješ od pet do deset let,« 
razmišlja. Primanjkuje tudi 
novogradenj stanovanjskih 
hiš. »V zadnjem času kup-
ci iščejo predvsem manjše 
hiše z manjšo kvadraturo, ki 
so energetsko varčne in na 
majhnih parcelah.«

Pomanjkanje novih sta-
novanj ob še vedno ugo-
dnih stanovanjskih kredi-
tih povzroča povečano pov-
praševanje po rabljenih, kar 
dviguje tudi njihove cene, je 
razložil Krelj. V Kranju tre-
nutno ni na voljo enosobnih 
stanovanj in garsonjer, saj 
se prodajo takoj, ko se poja-
vijo v ponudbi, njihove cene 
pa zato letijo v nebo in že do-
segajo raven izpred nastopa 
krize v 2008. Kvadratni me-
ter stane že nad 1800 evrov, 
za obnovljeno garsonjero 
tudi do 2000 evrov. Lepo se 
prodajajo tudi večja rablje-
na stanovanja, vendar zanje 
ni tako velikega povpraševa-
nja kot za majhna stanova-
nja, zato njihove cene raste-
jo precej bolj zlagoma,« 
ugotavlja Krelj. 

Trg rabljenih stanovanj-
skih hiš je manj živahen. 
»Večina hiš, ki so naprodaj, 

je bilo zgrajenih v 70. in 
80. letih prejšnjega sto-
letja, zato kupci take hiše 
ocenjujejo na minimalno 
vrednost zgradbe, saj ob-
nova take hiše po sodobnih 
standardih zahteva ogrom-

no denarja. Cene rabljenih 
hiš tako v glavnem določa-
ta lokacija in parcela, v dob-
ro pa se šteje tudi komunal-
na opremljenost parcele in 
že plačan komunalni pri-
spevek,« je še razložil Krelj.  

Povpraševanje veliko, 
ponudba majhna

»Na zgornjem Gorenj-
skem ni ponudbe ne no-
vih ne rabljenih stanovanj. 
Tako se dogaja, da ko se po-
javi neko dobro stanovanje, 
se zanj takoj zanima tudi 
veliko kupcev. Prodajalci 
se zato o ceni sploh ne po-
gajajo, niti jim ni treba, do-
gaja se celo, da se končna 
prodajna cena stanovanja 
ob več ponudnikih celo zvi-
ša. Zgornja Gorenjska dvi-
ga cen, kot je v Ljubljani, za 
zdaj še ne občuti, zagotovo 
pa bodo cene v prihodnosti 
zrasle, saj je povpraševanje 
kar veliko, ponudba pa iz-
redno majhna. Cena se bo 
tako sčasoma postavila na 
raven, kakršna je bila pred 
desetimi, dvanajstimi leti,« 
razloži Borut Kordež, direk-
tor nepremičninske agenci-
je Makler Bled. 

Na zgornjem Gorenj-
skem je povpraševanje za 
tri- in večsobna stanovanja 
večje kot za manjša. »Taka 
stanovanja so trenutno bolj-
ša rešitev kot nakup hiše, 
saj mladi danes ne iščejo 
več vrtov, ker imajo prema-
lo časa. Tudi sicer je mla-
da generacija drugačna od 
svojih staršev, ob nakupu 

nepremičnine jih najbolj za-
nimajo letni stroški vzdrže-
vanja stavbe, kakšne so izo-
lacijske kvalitete stavbe ... 
Bolj preračunljivi so torej, 
kar se tiče prihodnosti,« opi-
suje Kordež, ki je prepričan, 
da bi ta trenutek na zgor-
njem Gorenjskem zlahka 
prodali več deset večjih sta-
novanj, če bi bila na razpo-
lago. »Še vedno je lažje pro-
dati lepo obnovljena stano-
vanja, saj je precej mladih 
družin, ki si lahko privošči-
jo nakup takoj vseljivega sta-
novanja.« Kot primer je na-
vedel Bled, kjer tržijo kom-
pleks skoraj devetdesetih 
oskrbovanih in navadnih 
stanovanj, ki bodo, kot kaže, 
»prodana, še preden bo na-
rejena prva plošča«. 

Zgornja Gorenjska je pre-
cej vpeta tudi v turizem, kar 
se pozna tudi na trgu nepre-
mičnin, še poudarja Kor-
dež. »Zaradi živahnega tu-
rizma precej ljudi investi-
ra v nepremičnine z name-
nom kratkoročnega odda-
janja turistom. Ravno zato 
se mi zdi, da je na trgu tudi 
zmanjkalo dobrih stano-
vanj. Dobro se prodajo tudi 
rabljene hiše za 200 do 250 
tisoč evrov, ki jih predelajo 
v turistične objekte.« 

Podobno stanje tudi 
v Škofji Loki

Cene rabljenih stanovanj 
zaradi odsotnosti večjih sta-
novanjskih novogradenj, ki 
jih ni bilo že vsaj petnajst 
let, večje kupne moči in so-
razmerno ugodnih poso-
jil rastejo tudi v Škofji Loki, 
ugotavlja Janez Jelenc, di-
rektor Loka nepremičnin: 
»Nekaj novogradenj so sicer 
izvedli posamezniki, ven-
dar so cene za kupce neza-
nimive.« Dodaten problem 
je, ker je slaba tudi ponud-
ba rabljenih stanovanj, do-
daja. »Kupci sicer najbolj iš-
čejo manjša stanovanja, od 
garsonjer do dvosobnih, pri 
večjih pa že nihajo med na-
kupom stanovanja in manj-
še hiše na manjših parcelah, 
ki stanejo okoli 200 do 220 
tisoč evrov.«

Na trgu stanovanjskih hiš 
se zdaj množičneje pojav-
ljajo dvostanovanjske hiše, 
zgrajene v 70. in 80. letih 
prejšnjega stoletja, ki pa za 
kupce zahtevajo precejšnja 
vlaganja, če prejšnji lastni-
ki niso vanje sproti vlagali, 
ugotavlja Jelenc. V Poljan-
ski in Selški dolini je ponud-
ba rabljenih stanovanj še bi-
stveno manjša kot v Škofji 
Loki, tam so na prodaj pred-
vsem starejše hiše, kmetije 
in vikendi, je še dodal.

Novih ni, rabljena se dražijo
Pomanjkanje stanovanjskih novogradenj že vpliva na rast cen rabljenih stanovanj tudi na Gorenjskem. 
V Kranju gredo za med majhna stanovanja, na zgornjem Gorenjskem pa trisobna in večja stanovanja.

Ker večjih novogradenj ni, se je v zadnjem letu povečal interes za nakup rabljenih 
stanovanj, ki se zato dražijo, ugotavljajo nepremičninarji. / Foto: Gorazd Kavčič
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Bohinjska Bistrica – Na sep-
tembrski seji občinskega 
sveta Občine Bohinj je sve-
tnik Bojan Traven v imenu 
Ekipe za prihodnost pred-
lagal vrsto ukrepov in pogo-
vore za sprejem akcijskega 
načrta za umirjanja prome-
ta v Bohinju. V Ekipi za pri-
hodnost so ukrepe strnili na 
tri področja: parkirni režim, 
nadzor in divje kampiranje. 
V izhodiščih predlagajo na-
daljevanje razvoja inteligen-
tnega sistema umirjanja 
prometa, zaostritev nadzora 
in kazni, ureditev parkirišča 
pred Bohinjsko Bistrico za 
dnevne obiskovalce, dopol-
njenega z avtobusnim pre-
vozom ... Med drznejšimi 
predlaganimi idejami je po-
polno zaprtje Ukanca za av-
tomobilski promet. »Slej ko 
prej nas čaka odločitev, da 
območje od avtokampa nap-
rej do Savice razglasimo za 
območje brez avtomobila,« 
je dejal Traven, ki je ome-
nil tudi problematiko divje-
ga kampiranja. Opažajo, da 
se informacije o kampiranju 
na črno hitro širijo po sple-
tu, s poostrenim nadzorom 
v Posočju pa se je velik del te 
problematike preselil v Bo-
hinj. 

Župan Franc Kramar je 
zelo vesel pobude občin-
skih svetnikov, saj je v pole-
tnem času to problematiko 

pogosto podarjal. »Moje 
ugotovitve v poletnem času 
so bile pravilne. Vesel sem, 
da so to prepoznali tudi dru-
gi svetniki, in menim, da je 
res čas, da se dogovorimo 
in da turistom omogočimo 
prijetno bivanje s čim manj 
pločevine. Zavedati se je tre-
ba, da bo trend turizma šel 
navzgor in težave bodo vse 
hujše, te študije pa je treba 
nadgraditi v konkretne uk-
repe,« je dejal Kramar in do-
dal, da so bile poleti njegove 
izjave predvsem v medijih 
iztrgane iz konteksta. »Bo-
hinjci smo veseli turistov in 
vse večjega obiska, ne odob-
ravamo pa vandalizma in iz-
koriščanja vsake priložnos-
ti za kršitev predpisov.« Žu-
pan je znova opozoril na ne-
aktivnost zavoda Triglavski 
narodni park (TNP), ki ob-
čino praktično sili v začetek 
sodnih postopkov zaradi ne-
izpolnjevanja zakona o TNP. 
»Z denarjem, ki nam po tem 
zakonu pripada, bi lahko do 
popolnosti uredili parkirni 
sistem in vse drugo, turisti 
bi se lahko normalno gibali 
in doživljali naravo v pravem 
pomenu besede.« 

V občini bodo do sprejetja 
proračuna pripravili akcijski 
načrt za umirjanje prometa 
in ga predstavili javnosti, do 
februarja prihodnje leto pa 
tudi nabor ukrepov s pred-
videnimi spremembami ob-
činskih odlokov.

Priprava načrta za 
umiritev prometa
Po številnih protestih župana Franca Kramarja 
v poletnem času je še opozicijska Ekipa za 
prihodnost predlagala pogovore o akcijskem 
načrtu za prometno razbremenitev Bohinja.

Suzana P. Kovačič

Tržič – Župan Borut Sajovic 
je sporočil, da je sklep o iz-
biri nove direktorice občin-
ske uprave dr. Metke Knific 
Zaletelj pravnomočen in da 
pritožb na zadnji javni obja-
vljeni razpis ni bilo. Preden 
nekaj več besed namenimo 
novi direktorici, poglejmo 
na kratko nazaj. Že febru-
arja letos smo poročali, da 
direktorju tržiške občinske 
uprave Dragu Zadnikarju, ki 
je bil na tem delovnem mes-
tu zadnjih deset let, pogodba 
o zaposlitvi poteče desetega 
maja. Na javni razpis, ki se 
je v tistem času že zaključil, 
se vnovič ni prijavil. »Župan 
mi je dal vedeti, da mi pogod-
be ne namerava podaljšati 
in da bo za to delovno mes-
to poiskal drugega človeka,« 
je tedaj povedal Zadnikar, ki 
je županovo odločitev ozna-
čil kot razhajanje pri vode-
nju občinske uprave. Zad-
nikar je to delo opravljal še 
do izteka mandata devetega 

maja. Do izbire novega di-
rektorja občinske uprave s 
ponovljenim javnim razpi-
som je funkcijo vršilca dolž-
nosti opravljal Vid Meglič, 
dolgoletni sodelavec tržiške 
občine in aktualni vodja ob-
činskega urada za gospodar-
stvo in družbene dejavnosti.

Zdaj že potrjena direk-
torica občinske uprave dr. 
Metka Knific Zaletelj ima 

več kot 13 let delovnih izku-
šenj, vse je pridobila v ob-
čini Tržič. Dobrih devet let 
je direktorica javnega zavo-
da Ljudska univerza Tržič, 
kjer vodi, koordinira, us-
merja in organizira delo na 
področju svetovanja, načr-
tovanja in nadzora izobra-
ževanja odraslih. Njene vrli-
ne so, kot je bilo sporoče-
no v utemeljitvi, strokovno 

delo, profesionalni razvoj, 
posluh za nove, inovativ-
ne programe, uspešno ko-
ordiniranje različnih pro-
gramov, vodenje medna-
rodnih projektov, vodenje 
in organizacija predavanj 
na nacionalni ravni ... Žu-
pan meni, da je motivirana 
za delo z ljudmi, pozitivno 
naravnana, ima občutek za 
posameznika in zna razvija-
ti dobre medsebojne odno-
se. Že od osnovnošolskih let 
se je ukvarjala s številnimi, 
predvsem kulturnimi de-
javnostmi. »Ima močno že-
ljo in vizijo, da bi v sodelova-
nju z zaposlenimi, drugimi 
sodelavci občine in z doma-
čimi ter zunanjimi institu-
cijami skrbela za kakovost 
delovanja javne uprave in 
posledično dobro ime obči-
ne Tržič. Na podlagi ocene 
stanja in začrtanih smernic 
razvoja namerava določiti 
ukrepe za dosego zastavlje-
nih ciljev in uspešno razvi-
janje občine,« je še poudaril 
župan Sajovic.

Občinsko upravo bo vodila ženska
Nova direktorica občinske uprave Občine Tržič je dr. Metka Knific Zaletelj, po podpisu pogodbe bo 
službovanje nastopila 13. novembra. 

Po večmesečnih prizadevanjih ima občinska uprava Občine 
Tržič novo direktorico dr. Metko Knific Zaletelj. / Foto: Tina Dokl

Urša Peternel

Jesenice – Koncesionarju 
EKOGOR je vendarle uspe-
lo predelati vse uskladiščene 
količine težke frakcije meša-
nih komunalnih odpadkov 
na deponiji Mala Mežakla. 
Kot je povedala Tea Ulaga iz 
podjetja Publicus, so v tem 
tednu že začeli sanacijo bre-
žin in tal območja, kjer so 
bili omenjeni odpadki skla-
diščeni. 

Spomnimo, v Centru za 
ravnanje z odpadki (CERO) 
Mala Mežakla so celo lansko 
leto zaradi ovir pri pridobi-
vanju dovoljenj težko frak-
cijo zgolj skladiščili, prede-
lovati pa so jo začeli šele le-
tos spomladi. Zaradi zamu-
de (prvotni rok za predela-
vo je bil 31. maj) je ukrepa-
la okoljska inšpekcija, ki je 
družbi izrekla kazen v viši-
ni 10 tisoč evrov in postavila 
nov rok 30. september. Vso 
uskladiščeno težko frakcijo 
jim je do tega roka torej ven-
darle uspelo predelati. 

A komaj so rešili ta pro-
blem, so se znašli pred novo 
težavo. Zdaj se na obmo-
čju centra kopičijo bale tako 
imenovano lahke frakcije, 
saj je še vedno niso začeli iz-
važati v sežigalnico v tujino. 

Kot je povedala Tea Ulaga, s 
strani prevzemnika iz tujine 
še vedno niso dobili zelene 
luči za začetek izvoza. Ker 
količina nakopičenih bal že 
presega količino, določeno 
v okoljevarstvenem dovo-
ljenju, je okoljska inšpek-
cija zoper EKOGOR uvedla 
nov inšpekcijski postopek. 

Presežke lahke frakcije mo-
rajo odstraniti do 30. oktobra 
letos. Kot je zatrdila Tea Ula-
ga, bodo odpadke do določe-
nega roka vsekakor odstra-
nili, in sicer prestavili na 
drugo lokacijo. V ta namen 
so na območju druge občine 
že najeli dodatna zemljišča, 
kamor že mesec dni sproti 

odvažajo lahko frakcijo, ki 
nastaja pri obdelavi, v tem 
tednu pa so začeli odvažati 
tudi skladiščeno lahko frak-
cijo, so še pojasnili.

Glede na to, da krajani 
Spodnjega plavža na Jese-
nicah že dalj časa opozarja-
jo na problem smradu, smo 
domačinko Simono Demšar 
vprašali, ali je zdaj smradu že 
kaj manj. Povedala je, da še 
vedno smrdi, smrad pa je po 
njenih besedah postal pro-
blem celega mesta, ne le kra-
janov, ki živijo pod deponijo. 
Smrdelo naj bi pri trgovskih 
centrih, občinski stavbi ...

Nova odločba inšpekcije
V CERO Mala Mežakla je koncesionarju vendarle uspelo predelati vso uskladiščeno težko frakcijo. Zdaj 
pa so dobili novo odločbo inšpekcije zaradi nakopičenih bal lahke frakcije.

Ker jih še ne odvažajo na sežig v tujino, bale lahke frakcije skladiščijo na območju CERO 
Mala Mežakla. Zato je ponovno ukrepala okoljska inšpekcija.

V procesu mehanske obdelave mešanih komunalnih 
odpadkov s sejanjem ločijo večje in manjše delce, 
torej lahko in težko frakcijo. Lahko frakcijo stisnejo v 
bale in jih bodo odpeljali v sežig, težka frakcija pa gre 
naprej v biološko obdelavo.

Urša Peternel

Žirovnica – Žirovniški ob-
činski svetniki so se na ne-
davni seji seznanili z inve-
sticijskim programom Če-
belji park Antona Janše, ki 
naj bi ga gradili na Brezni-
ci. Zavod za turizem in kul-
turo Žirovnica je kot vodil-
ni partner projekt prijavil 
na razpis LAS Gorenjska ko-
šarica za evropska sredstva. 
Kot izhaja iz investicijskega 
programa, je projekt vreden 
857 tisoč evrov, od tega naj bi 
Občina Žirovnica prispevala 
nekaj več kot 605 tisoč evrov, 
računajo pa tudi na evropska 
sredstva v višini nekaj manj 
kot 252 tisoč evrov. Za grad-
njo so že pridobili gradbeno 
dovoljenje, a z deli še niso 
začeli, ker še vedno čakajo 
na odločitev glede evropskih 

sredstev. Prav v zvezi z raz-
pisom so občinski svetniki 
imeli nekaj vprašanj. Sicer 
so že na majski seji z reba-
lansom za projekt namenili 
dodatnih 48 tisoč evrov, tako 
je v letošnjem proračunu v ta 
namen predvidenih 235 ti-
soč evrov, a zaradi zamika 
pri razpisu in posledično pri 
začetku del se bo tudi dina-
mika financiranja zamakni-
la v leti 2018 in 2019.

Na seji so se strinjali tudi s 
prodajo deleža v lasti Občine 
Žirovnica na centralni čistil-
ni napravi Jesenice. Žirov-
niška občina namreč ome-
njene infrastrukture v pri-
hodnje ne bo več potrebo-
vala, saj odpadne vode odva-
ja na radovljiško čistilno na-
pravo. Vrednost prodanega 
deleža znaša nekaj več kot 
35 tisoč evrov.

Svetniki o čebeljem parku
Seznanili so se z investicijskim programom 
Čebelji park Antona Janše.
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Odprite se za priložnosti, 
ki jih ponuja evropski trg in 
poiščite ustrezne partnerje, 
dosežite nove trge ali preprosto 
pridobite dostop do potrebnih 
finančnih sredstev.

Janez je menil, da je čas za razvoj njegovega 
podjetja. Zato je stopil v stik z mrežo Enterprise 
Europe Network, da bi odkril vse prednosti in 
priložnosti, ki jih ponuja enoten trg. Mreža 
Enterprise Europe Network mu je pomagala 
poiskati ustrezne vire novega kapitala, partnerje 
in potrebne nasvete za dvig njegovega podjetja 
na višjo raven. 
Zakaj ne bi vi storili enako? Možnosti za razvoj 
podjetja imate dobesedno na dosegu roke.

Spoznajte, kaj lahko mreža 
Enterprise Europe Network v Sloveniji  
stori za vas, na spletnem mestu  
een.si

Si želite razširiti  
svoje podjetje?
Janez Bensa, CEO, Parsek D.O.O.

DGGrowLab_Gorenjski Gl_SL_1909_171x143.indd   1 13/09/17   11:08

Jože Košnjek

Pangršica – Sobotni tradici-
onalni partizanski miting na 
Pangršici je bil tudi spomin 
na nedavno umrlega predse-
dnika kranjske območne or-
ganizacije Zveze borcev za 
vrednote NOB Marjana Gor-
zo, ki je, čeprav že hudo bo-
lan, pripravil vse potrebno 
za organizacijo mitinga in 
za osrednjega govornika po-
vabil Toneta Partljiča. Ta je 
v govoru obudil spomin na 
pogovor z njim.  

Tone Partljič je v govoru 
dejal, da je sedanja genera-
cija odgovorna, kako bo voj-
no obdobje, ki je bilo borba za 
svobodo in tudi tragedija, za-
pisano v zgodovini. Prihod-
njim rodovom ne smemo za-
pustiti napačnega sporoči-
la, zgodovinarji pa so dolžni 
upoštevati etiko zgodovine, 
osnovno poštenje in spošto-
vanje v svetu na splošno ve-
ljavnih vrednot. Delitev slo-
venskega naroda je tragedi-
ja bratov iz enega naroda. In 
ta tragedija ni politika, je de-
jal Partljič. »Večina Sloven-
cev stoji na ramenih zmago-
valcev, na ramenih tistih, ki 
so bili na pravi strani. Druga 
stran pa stoji na ramenih po-
ražencev. Ni jim lahko in zato 
išče najrazličnejša opraviči-
la. Naša, večinska stran zato 
ne bi smela vzkipeti ob vsa-
kem njihovem izzivanju,« je 

povedal. Ne bodimo podobni 
Slovencu, ki je neutolažljivo 
jokal ob cesti in ga tudi Bog 
ni mogel potolažiti in se je z 
njim celo sam razjokal, kot 
je zapisal Cankar. Bodimo 
vredni dežele, ki jo je na sonč-
ni strani Alp ustvaril bog z za-
dnjim prgiščem lepote. Bodi-
mo samozavestni, je sklenil 
svoj govor Tone Partljič.

Na mitingu, ki ga je v imenu 
organizatorja odprl Zvone Re-
šek, so v kulturnem programu 
sodelovali učenke in učenci 

Osnovne šole Naklo, mešani 
pevski zbor Kokrški odred iz 
Preddvora in partizanska četa 
Triglav. Podelili so prizna-
nja. Prejeli so jih praporšča-
ki Lado Boštar, Vlado Erjavec, 

Ciril Kern, Ciril Koder, Peter 
Kokalj, Ivan Peternel in Milan 
Tičar ter Boris Cugelj, Božo 
Janež, Danica Kokošar, Brane 
Virant in mešani pevski zbor 
Kokrški odred Preddvor. 

Na ramenih zmagovalcev
Ne bodimo cmeravi Slovenci, o katerih piše Ivan Cankar, je dejal na sobotnem partizanskem mitingu na 
Pangršici slavnostni govornik pisatelj in dramatik Tone Partljič.

Se bom potrudil, da vam bom povedal kaj vedrega, da naše srečanje ne bo kot 
komemoracija, je dejal govornik Tone Partljič.

Tudi Anže Mužan, pred-
stavnik sindikata poklicnih 
gasilcev v Gasilsko reševalni 
službi Jesenice, je razložil, 
da so se včerajšnjega prote-
sta udeležili vsi njihovi čla-
ni, ki so prosti in niso na bol-
niškem dopustu. »Z udelež-
bo na shodu izražamo svo-
jo polno podporo zahtevam 
po odpravi plačnih anoma-
lij in še posebej po pošte-
nem vrednotenju gasilske-
ga dela. Ta protest je le prvi 
korak za dosego cilja, zad-
nji bo stavka, če se ne bomo 
prej sporazumeli.«

Sekretar Sindikata poklic-
nega gasilstva Slovenije Da-
vid Švarc, eden od govor-
nikov na protestu, je pred 
glasnimi protestniki opozo-
ril, da sta slaščičar in nata-
kar v protokolarnem objek-
tu na Brdu pri Kranju uvr-
ščena v 28. in 30. plačni ra-
zred, medtem ko je gasilec 
specialist v 23. razredu. »Ne 
bom sodil, ali so plačni ra-
zredi za delovna mesta ljudi, 

ki morajo skrbeti za obču-
tljive želodčke naših in tujih 
političnih veljakov, primer-
ni, zagotovo pa vem, da po-
klicni gasilec, gasilec speci-
alist – vodja gasilske skupi-
ne ne more biti in ni vreden 
manj kot slaščičar in nata-
kar,« je dejal.

Glavni vladni pogaja-
lec, minister za javno upra-
vo Boris Koprivnikar, je že 
pred včerajšnjim shodom 
poudaril, da vlada vztraja 
pri svoji ponudbi, da bi 72 
odstotkov gasilcev napredo-
valo za dva plačna razreda, 
skoraj vsi ostali pa za ene-
ga. V sindikatu z vladno po-
nudbo niso zadovoljni, zato 
tudi niso podpisali aneksa h 
kolektivni pogodbi za dejav-
nost poklicnega gasilstva. 
Trdijo, da njihove zahteve 
ne rušijo razmerja s primer-
ljivimi poklici in ne prese-
gajo omejitev, že dogovor-
jenih med sindikati javne-
ga sektorja in vlado. Izpol-
nitev vseh zahtev poklicnih 
gasilcev bi pomenilo doda-
tnih 150 tisoč evrov na leto. 

Gasilci glasno  
za boljše plačilo
31. stran

Ana Šubic

Železniki – Železnikarski 
občinski svetniki so na zad-
nji seji sprejeli drugi reba-
lans letošnjega proračuna. 
Gre za manjše spremembe, 
s katerimi se je proračun po-
večal za en odstotek na 7,2 
milijona evrov.

Skupni prihodki so se 
povečali za slabih 74 tisoč 
evrov, in sicer predvsem za-
radi komunalnih prispev-
kov, prihodkov od prodaje 
stanovanj ter dviga povpreč-
nine in s tem večje primer-
ne porabe. Manj pa je bilo 
nedavčnih prihodkov, saj 
jim za prenovo plavalnega 
bazena ni uspelo pridobiti 
sredstev fundacije za šport.

Odhodki proračuna so 
višji za nekaj manj kot 78 
tisoč evrov. Dodatnih 31 ti-
soč evrov so namenili za za-
ključek nekaterih investi-
cij v ceste, saj so ob spreje-
manju proračuna predvi-
deli premalo sredstev. De-
vet tisoč evrov so zagotovili 
za izdelavo projektne doku-
mentacije za celovito uredi-
tev Racovnika, 7650 evrov 

pa za pripravo dokumenta-
cije in prijavo projekta ure-
ditve Ekonomsko poslovne 
cone Alples na razpis gospo-
darskega ministrstva. S po-
močjo nepovratnih sredstev 
želijo urediti križišče ob uvo-
zu v cono ter obnoviti del vo-
dovodnega omrežja in javne 
razsvetljave. Dobrih enajst 
tisoč evrov so predvideli za 
projekt meteorne kanaliza-
cije Dražgoše – stara cerkev, 
deset tisoč evrov pa za idejno 
zasnovo doma starejših ob-
čanov. Postavko za stanova-
nja občine, v lasti jih ima šti-
rideset, so povečali za 15 ti-
soč evrov. Letos je prišlo do 
več menjav najemnikov, ob 
tem pa občina preverja iztro-
šenost stanovanj in zagota-
vlja investicijska sredstva. 
Letos je tako potreben malo 
večji vložek, tudi zato, ker 
sofinancirajo dve fasadi.

Svetniki so tudi soglašali z 
refinanciranjem obstoječih 
kreditov v višini 1,2 milijo-
na evrov, saj namerava obči-
na znižati njihovo obrestno 
mero v dogovoru z bankami 
ali z najemom ugodnejšega 
kredita.  

Največ dodatnega 
denarja za ceste
V Železnikih so z drugim rebalansom proračuna 
namenili dodatna sredstva za ceste, izdelavo 
projektov za ureditev Racovnika in meteorne 
kanalizacije pri stari cerkvi v Dražgošah ...  

Tone Partljič: »Večina Slovencev stoji na ramenih 
zmagovalcev, na ramenih tistih, ki so bili na pravi 
strani. Druga stran pa stoji na ramenih poražencev. Ni 
jim lahko in zato išče najrazličnejša opravičila. Naša, 
večinska stran zato ne bi smela vzkipeti ob vsakem 
njihovem izzivanju.«
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Zgornji Brnik – »Helikopter-
ji so stari, dotrajani in nuj-
no potrebni zamenjave za 
sodobnejše različice. Že res, 
da so bili grajeni, da trajajo, 
vendar pa jih je korak časa na 
široko prestopil, če ne že kar 
preskočil,« je na torkovi slo-
vesnosti ob petdesetletnici 
delovanja Letalske policijske 
enote (LPE) na brniškem le-
tališču opozoril 31-letni Nejc 
Travner, najmlajši od 21 pi-
lotov v sicer štiridesetčlan-
skem kolektivu, ki poleg po-
licijskih operativnih nalog, 
kot so nadzor državne meje 
in prometa, iskanje pogreša-
nih oseb in storilcev kazni-
vih dejanj, izvaja tudi hu-
manitarne naloge reševanja 
in medicinskih prevozov. K 
sreči so lahko ponosni vsaj 
na svojo letalsko šolo, ki po-
teka po vseh mednarodnih 
standardih in je nadgrajena 
s policijskimi veščinami, je 
dodal Travner. »Svoje zna-
nje prenašamo tudi na kole-
ge iz tujine, ki kljub velikos-
ti svojih enot ne premorejo 
takšne šole.« 

Delo LPE je najbolj tran-
sparenten dokaz poslanstva 
policije, ki je v prvi vrsti re-
ševanje ljudi in njihovega 
premoženja, pa je poudaril 
slavnostni govornik Marjan 
Fank, generalni direktor po-
licije. Slovesnosti se je sicer 
udeležila tudi notranja mi-
nistrica Vesna Györkös Žni-
dar. »Vsi, ki delamo v po-
liciji, si težko predstavlja-
mo uresničevanje zahtev-
nih varnostnih izzivov ter 
reševalne in humanitarne 

dejavnosti brez prispevka te 
enote. Koliko so v vseh teh 
letih rešili življenj, je prav 
tako nemogoče prešteti,« je 
dejal Fank. Primarni interes 
je ohraniti floto za opravlja-
nje policijskih nalog, glede 
humanitarne reševalne in 
zdravstvene dejavnosti pa je 
odločitev tudi na vladi, saj bi 
bila za reševanje nujno pot-
rebna namenski helikopter 
in kadrovska okrepitev, je 
dodal. Ker od novembra lani 
zagotavljajo tudi helikopter-
sko reševanje z mariborske-
ga letališča, bodo v prihod-
nje nujni posodobitev in po-
enotenje flote ter kadrovska 
popolnitev in organizacijska 
prenova, je dodal. 

Temeljni izziv je predvsem 
zastarela flota, saj najstarejši 
od šestih helikopterjev šteje 

že 37 let, najmlajši pa deset, 
za nameček pa je sestavlje-
na iz petih različnih tipov 
helikopterjev, zato jo je tež-
ko upravljati tako operativno 
kot z vidika vzdrževanja. Vi-
zija je zato posodobiti in po-
enotiti floto, hkrati pa zago-
toviti tudi enakomernejšo 
dostopnost storitev po Slo-
veniji, pravi Fank, ki z opti-
mizmom zre v prihodnost, 
saj so v predlogu proraču-
na za leto 2019 namenjena 
sredstva tudi za nakup nove-
ga helikopterja, ki bo po svo-
jih karakteristikah ustrezal v 
prvi vrsti policijskim dejav-
nostim. 

LPE je v petdesetih letih na-
letel okoli 50.500 ur ter pre-
peljal več kot 5000 obolelih 
in ponesrečenih oseb ter no-
vorojenčkov, je razložil v. d. 

vodja enote Robert Kralj. Na 
torkovi slovesnosti, ki jo je 
obogatil tudi prikaz helikop-
terske vaje, so se trije od pre-
peljanih novorojenčkov, zdaj 
stari od šest do deset let, pri-
padnikom enote še posebej 
zahvalili. Danes desetletni 
Leon je ob tem dejal: »Da-
nes smo tu, da vam izreče-
mo zahvalo, ker ste nam re-
šili življenje. Ko zrastemo, 
bomo tudi mi pomagali dru-
gim.«

Slovenska LPE sicer spada 
med starejše tovrstne enote 
v Evropi. Njeni začetki sega-
jo v leto 1967, ko je takratna 
milica dobila v uporabo prvi 
helikopter. Prvi pilot je bil 
Andrej Andolšek in prvi me-
hanik Emil Stepančič, oba 
pa sta prišla iz tedanjega vo-
jaškega letalstva.

Policisti letijo že petdeset let
Ob petdesetletnici delovanja Letalske policijske enote na brniškem letališču so poudarili predvsem 
dotrajanost in preveliko raznovrstnost njene flote, ki šteje šest helikopterjev. Najstarejši je iz leta 1980.

Brina, Aleks in Leon so se v imenu vseh novorojenčkov, malih ponesrečencev ali bolnikov 
zahvalili vodji LPE Robertu Kralju. / Foto: Tina Dokl

Dragica Manfreda

Drulovka – Predsednik KS 
Marjan Fajfar, ki se mu iz-
teka drugi mandat, je mne-
nja, da se nekatere stvari pre-
počasi rešujejo tudi zato, ker 
krajevne skupnosti izgublja-
jo svojo moč. Naselji Orehek 
in Drulovka sta nekoč velja-
li za kranjski Beverly Hills. 
Danes se okoljski problemi 
tam kar kopičijo.

»Ja, res je, imamo uspeš-
ne in manj uspešne zgodbe. 
Med prvimi je gotovo uredi-
tev varnega križišča na Lju-
bljanski cesti proti Orehku, 
prihodnje leto pa naj bi bilo 
zgrajeno tudi obračališče pri 
osnovni šoli. Na mestni ob-
čini potekajo pogajanja za 
odkup gozdička, ki bo za-
gotovil varno obračanje av-
tobusov na šolskem parki-
rišču.«

Še vedno pa je KS Orehek - 
Drulovka ena redkih brez 
lastnih prostorov ... 

»Imamo pa načrt, ki pred-
videva najnujnejše prosto-
re z nadgradnjo našega gar-
derobnega objekta v Zarici, 
ki stoji na našem zemljišču. 
Občina ima že nekaj časa na 
mizi statične izračune zanj. 
Z njo smo se o tem projek-
tu zlahka dogovarjali v času, 
ko so tekla usklajevanja gle-
de prenove čistilne napra-
ve v Zarici. Potem je občin-
sko navdušenje zamrlo, po-
javljajo se dražji novi projek-
ti, za katere ni denarja. Med-
tem smo izgubili tudi kra-
jevno pisarno v Osnovni šoli 
Orehek, ker šola potrebuje 
prostor. Občasno jo sicer še 
lahko uporabljamo.«

Krajani so nezadovoljni tudi 
z zbirnim centrom komu-
nalnih odpadkov v Zarici. Po 
rednih meritvah civilne ini-
ciative se smrad v okolju spet 
veča. Se zbirni center morda 
na tiho širi?

»To težko verjamem. Do 
tega so najbrž prišli zaradi 
nove stiskalnice, ki so jo na-
mestili ob ograjo zbirnega 
centra. Kot so nam pojasnili 

v Komunali Kranj, bodo s 
stiskalnico kompaktirali od-
padke v bale in jih dva- do 
trikrat tedensko odpeljali 
na Vrhniko ter s tem znižali 
stroške prevoza.«

Tudi nedolgo nazaj preno-
vljena čistilna naprava po 
mnenju civilne iniciative 
ni izpolnila obljub in je za 
okolje moteča. Se krajevna 
skupnost in vi kot predse-
dnik res distancirate od ne-
gativnih vplivov čistilne na-
prave na okolje?

»Nikakor. Gre pa za to, da 
je civilna iniciativa podpisa-
la z mestno občino notarsko 
listino, da bo spremljala sta-
nje v okolju čistilne napra-
ve in opozarjala pristojne o 
vplivih na okolje. Kot KS tu 
nimamo pristojnosti.«

Pozitivna zgodba pa priha-
ja iz Komunale Kranj. Prip-
ravlja se menda ureditev pe-
tih ekoloških otokov. Seda-
nji neustrezno razporejeni 
smetnjaki in vse redkejši od-
vozi smeti namreč povzroča-
jo prenatrpanost s smetmi, 
ki kar vabijo podgane.

»Manjše število odvozov 
je slabo premišljen sklep 
mestnega sveta, pri nas pa 
je problem pravilnega raz-
meščanja ekoloških otokov. 
Zdaj jih je ponekod preveč, 
drugod premalo in so neu-
strezno razmeščeni. Predlo-
gi so tu in naj bi jih s strokov-
njaki iz Komunale še preve-
rili. Želim, da bi bil naš kraj 
spet lep in čist.« 

Ob prazniku  
tudi o težavah
Ob letošnjem krajevnem prazniku in 
tradicionalnem druženju krajanov Krajevne 
skupnosti (KS) Orehek - Drulovka je beseda 
nanesla tudi na stare in nove težave.

Marjan Fajfar

Danica Zavrl Žlebir

Jezersko – Dne 10. sep-
tembra 1919 so antantne 
sile z Avstrijo podpisale mi-
rovno pogodbo v kraju Sa-
int-Germain-en-Laye, ta je 
dokončno določila avstrij-
ske meje in po njej je Je-
zersko pripadlo Sloveni-
ji. »Tako je 10. september 
1919 dan, ki je Jezerskemu 
omogočil združitev z dr-
žavo, v kateri je živel dobr-
šen del slovenskega naro-
da, kjer je slovenska naro-
dna vlada (vsaj v času pod-
pisa pogodbe) imela avto-
nomijo v upravljanju notra-
njih zadev, kjer so bili uradi 

in šole vse do univerze v slo-
venskem jeziku. Desetega 
septembra 1919 smo stopi-
li na pot, ki nas je dobre tri 
četrt stoletja kasneje prived-
la do tega, da imamo Jezer-
jani in Jezerjanke svojo ob-
čino in da smo ob tem drža-
vljani in državljanke suve-
rene in demokratične Slo-
venije,« utemeljuje predlog 
za nov občinski praznik. Je-
zersko je doslej praznovalo 
še stari krajevni praznik sre-
di junija, in sicer v spomin 
na dan, ko so jezerski fantje 
odšli v partizane.  

Za občinski praznik je 
bilo v igri več predlogov, po-
sebna komisija je naposled 

odločala med dvema, med 
datumom, ko je Jezersko 
postalo samostojna občina, 
in med sedaj izbranim 10. 
septembrom. »Datumu v 
prid ob zgodovinski teži go-
vori tudi dejstvo, da se lepo 
vključuje v letno zaporedje 
praznovanj: je edini od pre-
dlaganih datumov, ki odpi-
ra vrata že v jesensko obdob-
je, in praznovanje prihoda 
jeseni je spet na svoj način 
slavje jezerske samobitnos-
ti. Stoletja namreč je bilo Je-
zerjanom in Jezerjankam, 
ki so bili v veliki meri samo-
oskrbni in je ritem njihove-
ga življenja v temelju dolo-
čala menjava letnih časov, 

precej lažje odložiti delo in 
praznovati na jesen, ko je 
bila glavnina pridelkov pod 
streho,« so še utemeljili iz-
biro datuma, ki naj bo poleg 
vsega praznik vseh občanov 
in občank: spomin na 10. 
september 1919 je napos-
led dobra izbira, ker je sko-
raj stoletje stran: dovolj da-
leč, da ne razdvaja in ne lo-
čuje. »Upamo, da ga bomo 
v letih, ki prihajajo, znali in 
hoteli izkoristiti, da praznu-
jemo kot skupnost,« so na 
Jezerskem razmišljali ob 
odloku o občinskem prazni-
ku, ki ga je glavnina svetni-
kov potrdila na septembrski 
seji občinskega sveta.

Odločili so se za občinski praznik
Na Jezerskem so se odločili, da bo njihov občinski praznik 10. septembra v spomin na dan, ko je bila 
leta 1919 podpisana senžermenska pogodba.

Tržič – Nadzorni odbor (NO) Občine Tržič je občinskim sve-
tnikom na nedavni seji predstavil poročilo o pregledu poslo-
vanja Krajevne skupnosti (KS) Tržič mesto za leti 2015 in 2016. 
Bistvenih nepravilnosti v letnih računovodskih poročilih niso 
ugotovili; nekaj inventarja ni bilo zavedenega, ni bil predstavljen 
akcijski načrt za sanacijo zapadlih terjatev, ena najemna pogod-
ba ni bila popolna. Za sanacijo in pravilno poslovanje jim je NO 
izdal priporočila. NO je še ugotovil, da donacija umetniških 
del Ferda Mayerja krajevni skupnosti v znesku 23.700 evrov ni 
bila v izkazih KS Tržič mesto, kar so pri KS že ustrezno uredili. 

Poslovanje Krajevne skupnosti Tržič mesto
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Novo odprtje term St. Kathrein
Bad Kleinkirchheim na avstrijskem Koroškem je resničen raj za ljubitelje term. Po temeljiti preno-
vi so od 8. septembra 2017 ponovno odpte terme St. Kathrein. V prenovo je bilo investiranih kar 12 
milionov evrov. Ena največjih tamkajšnjih atrakcij je 86 metrov dolg tobogan Nockbergrutsche.

Terme St. Kathrein so po vodni površini največje od 
vseh term na avstrijskem Koroškem. V njihovih baze-
nih lahko pridejo na svoj račun tudi najmlajši obis-
kovalci. Vodno zabavo dopolnjuje razkošje različnih 
savn, ki so primerne za goste, starejše od 16 let. Iz-
virna ahritekturna rešitev harmonično povezuje pre-
del s savnami s številnimi bazeni. Najbolj priljubljena 
novost je nedvomno Nockbergrutsche – najdaljši 
tobogan vseh term na avstrijskem Koroškem, ki je 
dolg kar 86 metrov. V doživljajskem bazenu priteg-
ne veliko pozornost tudi vodna goba Wasserpilz. Ta 
bazen je neposredno povezan z zunanjim bazenom 
s površino 600 m2, od koder je čudovit pogled na 
okoliške gore. Za tiste, ki si želijo miru in sprostitve, 
je najbolj primerna hala 1. V njej sta velnes-bazen ter 
whirlpool in tu lahko gostje začutijo pravi pomirjeval-
ni učinek termalne vode Bad Kleinkirchheima. Tudi 
različne savne, kot je npr. rimski tepidarij z 39 stopin-
jami Celzija, nudijo enkratno sprostitev.  

Poskrbljeno pa je tudi za zdravje in nego. V lastnem 
kozmetičnem studiju goste razvaja gospa Michaela. 
Dr. Eckart Waidmann s svojo ekipo v zdravstvenem 
centru, imenovanem NOCKmed, skrbi za klasične 
zdravstvene terapije, kot npr. fizioterapije, masaže 
in vodno gimnastiko. Gostom je poleg velnesa na 
voljo tudi nordijska hoja v vodi, terapevtska nordijska 
hoja, športna fizioterapija in še veliko več …

Gostom pa je na voljo tudi vrhunska kulinarika. V 
kavarni in restavraciji Badewandl prednjačijo re-
gionalne kulinarične dobrote. Med pomembnimi 
dobavitelji živil so kmetje iz okolice. Restavracija 
ni dostopna zgolj gostom term, temveč na terasi 
strežejo tudi drugim obiskovalcem. 
 

Therme St. Kathrein Betriebs GmbH
Dorfstrasse 47, A-9546 Bad Kleinkirchheim

T: +43 4240 81100
info@therme-kathrein.at • www.therme-kathrein.at
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Ana Šubic

Železniki – Vhodna avla in 
garderobe plavalnega baze-
na v Železnikih so odslej pri-
jaznejše do obiskovalcev, saj 
so jih prenovili. Dela, ki jih 
je ljubljansko podjetje Akva-
ing izvajalo od začetka juli-
ja, so sedaj končana, odpra-
viti je treba še nekaj pomanj-
kljivosti, kar pa ne bo moti-
lo obratovanja bazena, pravi 
direktor Javnega zavoda Ra-
titovec Gregor Habjan. In-
vesticija se sicer zaključuje 

kasneje, kot je bilo načrtova-
no, saj bi se po prvotnih na-
povedih morala končati ko-
nec avgusta, tako pa so za-
radi zamude pri izvedbi del 
bazen lahko odprli šele sre-
di septembra. Kot pravi Hab-
jan, jim je to poleg slabe volje 
povzročilo tudi finančno ško-
do, saj bi ob septembrskem 
slabem vremenu v bazenu in 
savnah zagotovo imeli pre-
cej obiskovalcev. Ti so sicer s 
prenovljeno avlo in gardero-
bami zelo zadovoljni. V obeh 
prostorih so zamenjali tlak, 

in sicer s keramiko in talnim 
gretjem, ter ju na novo opre-
mili. Garderobni del je odslej 
razdeljen na sprejemnico in 
garderobe, novost pa so še sa-
nitarije za invalide. Investici-
ja je vredna 148 tisoč evrov 
in jo bo v celoti pokrila Ob-
čina Železniki, saj jim ni us-
pelo pridobiti sofinanciranja 
Fundacije za šport. V prihod-
njih letih si po besedah Hab-
jana želijo še nove savne in 
prhe, v zadnji fazi pa tudi pre-
novo bazenske školjke z ure-
ditvijo otroškega bazena.

V bazenu prenovili 
garderobe in vhodno avlo
Slaba tri leta po energetski sanaciji so v plavalnem bazenu v Železnikih 
prenovili dotrajane garderobe in vhodno avlo. 

Prenova garderob in vhodne avle je vredna 148 tisoč evrov. / Foto: Andrej Tarfila

Mateja Rant

Lučine – Obnova in širi-
tev ter modernizacija ces-
tišča na pol kilometra dol-
gem odseku državne ceste 
skozi Lučine je vključevala 
tudi ureditev pločnika z jav-
no razsvetljavo ter ureditev 
dveh avtobusnih postajališč 
in prehoda za pešce pri šoli. 
»Čeprav gre zgolj za petsto 
metrov obnovljene ceste, 
verjamem, da je to za vas iz-
rednega pomena, saj vsi to-
vrstni posegi prispevajo k 
večji prometni varnosti in 
povezovanju krajev,« je ob 
slovesni predaji ceste svo-
jemu namenu poudaril mi-
nister za infrastrukturo Pe-
ter Gašperšič. Z njim se je 
strinjal tudi župan občine 
Gorenja vas - Poljane Mi-
lan Čadež, ki se mu zdi naj-
pomembneje, da pri obno-
vi cestne infrastrukture na 
prvo mesto postavljajo var-
nost. Z obnovo ceste, ki je 

bila vredna dobrih šeststo ti-
soč evrov, pri čemer je ob-
čina prispevala slabih sto ti-
soč evrov, so namreč pos-
krbeli, da so tudi najmlajši 

kot najranljivejši udeležen-
ci v prometu varnejši.

Obnova se je začela leta 
2012, zadnja gradbena dela 
pa so opravili konec lanskega 

leta. Polkilometrski sodobno 
urejen in razširjen odsek sko-
zi Lučine omogoča prijetnej-
šo, udobnejšo in kar je naj-
pomembneje, previdnejšo 

vožnjo, so poudarili na tor-
kovi slovesni predaji. Na di-
rekciji so ob tem obljubili, 
da bodo poleg projektov, ki 
se že izvajajo na državnih ce-
stah v občini, poskušali naj-
ti tudi rešitev za cesto iz Lu-
čin preko Dolgih Njiv do Su-
hega Dola, po kateri se je vče-
raj v Lučine pripeljal tudi mi-
nister in je ob tem ugotavljal, 
da je res v slabem stanju. 
»Sredstva za naložbe v infra-
strukturo se povečujejo, na 
leto je za to na voljo približ-
no dvesto milijonov evrov,« 
je poudaril minister Gašper-
šič in dodal, da je za vzdrže-
vanje cest v gorenjevaško-po-
ljanski občini na voljo okrog 
osemsto tisoč evrov. V načr-
tu je obnova prvega dela ces-
te od Gorenje vasi proti Tod-
ražu, gradnja križišča v Dob-
ju, gradnja nadomestnega 
mostu v Gorenji vasi ter re-
konstrukcija ceste na od-
sekih Gorenja vas–Hotavlje 
in Trebija–Sovodenj. 

Varnost pešcev na prvem mestu
V Lučinah, ki mnogim prebivalcem občine Gorenja vas - Poljane z vožnjo skozi središče vasi in nato skozi Suhi dol, Vrzdenec, 
Horjul in Dobrovo predstavljajo najkrajši prehod do prestolnice, so v torek slovesno predali namenu prenovljeni odsek državne 
ceste skozi vas.

Trak ob odprtju prenovljenega odseka skozi Lučine so prerezali (od leve proti desni) 
namestnica direktorja republiške direkcije za infrastrukturo Ljiljana Herga, minister za 
infrastrukturo Peter Gašperšič, župan Milan Čadež in vodja projektov na direkciji Božo 
Kordin. / Foto: Primož Pičulin

Velika planina – Letošnja paš-
na sezona na Veliki planini je 
zaključena, saj so pastirji svo-
jo živino že prignali na nižje 
ležeče pašnike, a planina ne 
bo samevala. Do prihodnje 
pomladi jo bodo prevzeli 
bajtarji, ki ob začetku svoje 
sezone pripravljajo tradicio-
nalni bajtarski praznik z gola-
žem, in sicer jutri, 7. oktobra, 
ob 11. uri v Velikem stanu. Od 
pastirjev bodo prevzeli »ključ 
planine«, podelili bajtarske 
značke, priznanja in zahvale 
in se veselili z Ansamblom 
Domačini.

Veliko planino 
prevzemajo bajtarji

Spodnje Jezersko – Dru-
štvo rejcev ovc jezersko-
solčavske pasme bo v ne-
deljo, 8. oktobra, pripravilo 
na Kovkovi kmetiji na Spo-
dnjem Jezerskem že tradici-
onalno dražbo ovnov jezer-
sko-solčavske pasme. Ogled 
živali bo možen od 10. ure 
dalje, dražba pa se bo za-
čela opoldne. Republiška 
komisija za priznavanje ple-
menjakov je izmed 29 ovnov 
na testni postaji za prodajo 
na dražbi izbrala 24 ovnov, 
ki bodo razdeljeni v pet ra-
zredov po izklicnih cenah od 
130 do 250 evrov.

Dražba ovnov 
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Aleš Senožetnik

Komenda – V Komendi si že 
več let prizadevajo za izgra-
dnjo manjšega doma za sta-
rejše občane. Želja je ponov-
no postala realna pred mese-
ci, ko se je sedem slovenskih 
občin, med gorenjskimi po-
leg Komende še Železniki in 
Žiri, povezalo v konzorcij, v 
katerem sodeluje tudi druž-
ba Firis Imperl ter Inštitut 
Antona Trstenjaka za geron-
tologijo in medgeneracijsko 
sožitje. Konzorcij si priza-
deva za uresničitev projekta 
Sistem grozd, sistema manj-
ših domov za ostarele. Ze-
mljišče v izmeri približno de-
set tisoč kvadratnih metrov 
imajo v Komendi rezervira-
no nasproti osnovne šole.

Kot smo v Gorenjskem 
glasu že poročali, je konec 

junija Ministrstvo za delo, 
družino, socialne zadeve in 
enake možnosti razpisalo 
koncesije za opravljanje in-
stitucionalnega varstva v do-
movih za starejše za oko-
li devetsto novih mest. Da 
bi občina spodbudila kan-
didate h gradnji v Komen-
di, nameravajo za namen iz-
gradnje doma upokojencev 
ustanoviti stavbno pravico. 
Ena izmed ključnih zahtev 
razpisa je namreč, da kandi-
dat za koncesijo razpolaga z 
lokacijo, primerno za izgra-
dnjo doma.

Svetnike je najbolj skrbe-
lo, kakšne so posledice v 
primeru, da država kandi-
datu ne podeli koncesije, 
saj mu mora občina stavb-
no pravico podeliti že pred 
tem, da na razpis sploh lah-
ko kandidira. »Občina bo v 

vsakem primeru upraviče-
na do letnega nadomesti-
la, ki ga bo moral imetnik 
plačevati, ne glede na to, ali 
bo gradil ali ne. Prav tako se 
občina lahko zavaruje tako, 
da v primeru, da objekt ne 
bo zgrajen v določenem ob-
dobju, sledi pogodbena ka-
zen,« je pred občinskim 
svetom razlagal Branko 
Kašnik, namestnik direk-
torja Inštituta za javno za-
sebno partnerstvo.

Ali je potencialnih investi-
torjev več, ni znano. V pove-
zavi s Sistemom grozd se kot 
resen partner v javnosti ome-
nja avstrijsko podjetje Sene 
Cura, ki velja za eno najbolj-
ših družb na področju insti-
tucionalnega varstva v do-
movih za starejše.

A komendske svetni-
ke je zmotila informacija, 

da nameravajo Avstrijci v 
projekt vstopiti prek pod-
jetja Seniorprojekt iz Lo-
gatca. Čeprav naj bi Sene 
Cura logaško podjetje do-
kapitaliziralo v višini mili-
jona evrov, pa so nekateri 
svetniki dvomili, da je Se-
niorprojekt, ki je lani izka-
zoval le nekaj več kot 13 ti-
soč evrov prometa, sposob-
no izpeljati tako zahteven 
projekt, s tem pa tudi o re-
snosti namere avstrijskega 
podjetja.

Na koncu so svetniki sklep 
le izglasovali, morebitni in-
teresenti pa lahko vlogo za 
podelitev stavbne pravice 
naslovijo na občinsko upra-
vo še do 6. oktobra. Občina 
si sicer pridržuje pravico, 
da postopek kadarkoli usta-
vi oziroma pogodbe o pode-
litvi ne sklene.

S stavbno pravico bliže domu
Občinski svet Občine Komenda je na nedavni seji sprejel sklep o nameri ustanovitve stavbne pravice za 
namen izgradnje doma upokojencev.

Aleš Senožetnik

Vodice – Distribucija pošte 
na območju občine Vodice je 
bila v septembru za kar tri dni 
ustavljena, kar je sprožilo pre-
cejšnje nezadovoljstvo med 
občani, ki so tudi sicer neza-
dovoljni s poslovanjem Pošte 
Slovenije na območju Vodic.

Zaradi težav je reagirala 
tudi občinska uprava. Žu-
pan Aco Franc Šuštar je na 
generalnega direktorja Po-
šte Slovenije Borisa Novaka 
naslovil pritožbo, v kateri je 

kot nedopustno omenil »da-
janje prednosti racionaliza-
ciji poslovanja pred potre-
bami državljanov in naših 
občanov.« V Vodicah so na-
mreč prepričani, da se na ta 
račun znižuje kakovost po-
štnih storitev za njihove ob-
čane, kar je v nasprotju z na-
čelom zagotavljanja ena-
kopravnih pogojev za vse 
prebivalce, h katerim je Po-
šta Slovenije zavezana.

Junija letos je namreč Po-
šta Slovenije pismonoše Po-
šte Vodice priključila Pošti 

Komenda. Občinsko upravo 
so z ukinjanjem pristojno-
sti Poštne poslovalnice Vo-
dice in spremembo njene-
ga delovnega časa seznanile 
šele tamkajšnje uslužbenke, 
uradnega obvestila o ukinit-
vi pristojnosti in spremembi 
poslovnega časa pa občinska 
uprava sploh ni prejela.

Težav pri distribuciji po-
šte in nezadovoljstva upo-
rabnikov njihovih storitev 
se zavedajo tudi na Pošti Slo-
venije, kjer pa so v odgovoru 
županu kljub vsemu dodali, 

da so bile pošiljke dostavlje-
ne v zakonsko določenem 
roku, ki znaša tri delovne 
dni. Na pošti prav tako pou-
darjajo, da nastala situacija 
ni v nikakršni povezavi s po-
slovno odločitvijo, da pismo-
noše vodiške enote priključi-
jo Pošti Komenda. »Optimi-
zacija poštnega omrežja je 
aktivnost Pošte, ki se stalno 
izvaja na vseh dostavnih ob-
močjih in ne vpliva na kva-
liteto dostave pošiljk,« so še 
zapisali v odgovoru vodiške-
mu županu.

Pritožujejo se zaradi dostave pošiljk
Vodičani se pritožujejo nad počasno dostavo pošiljk. Pošta Slovenije odgovarja, da se zavedajo težav,  
a da so bile pošiljke vendarle dostavljene v zakonsko določenih rokih.

Jasna Paladin

Kamnik, Komenda – Branje 
je iskanje je projekt, s ka-
terim organizatorji želijo 
spodbuditi bralno kulturo v 
družinskem življenju. Cilj 
projekta, ki mu v kamniški 
knjižnici pravijo tudi bral-
no potovanje, je predstaviti 
branje kot prijetno in cenje-
no prostočasno dejavnost, ki 
povezuje družine v skupnih 
dejavnostih. Projekt je pove-
zovalec, saj združuje različ-
ne organizacije, in tudi ino-
vativen, saj z branjem pove-
zuje dve sosednji občini. So-
delujoče družine bodo z bra-
njem, obiskovanjem vnap-
rej pripravljenih dogodkov 
po šolah in drugih ustano-
vah ter literarnimi izleti po 
občinah Kamnik in Komen-
da zbirale žige v namenske 
bralne izkaznice. Ob odpr-
tju projekta, ki so ga prejšnji 
teden pripravili na Osnovni 
šoli Toma Brejca, je župan 
Marjan Šarec prvim bral-
cem že podelil žige, projekt 

pa bo sicer trajal celo šolsko 
leto. »Dandanes se nam zdi 
samoumevno, da smo pi-
smeni in da znamo vsi bra-
ti, a še pred časom smo bili 
priča temu, da ni bilo veliko 
ljudi, ki so lahko v roke vze-
li knjigo in jo prebrali, kot jo 
beremo danes. A današnji 
problem je drug. Da ne be-
remo. Od branja nas odvra-
ča sodobna tehnologija, saj 
je bolj moderno gledati v 
računalnik in mobilni tele-
fon. Veliko ljudi se boji, da 
bodo knjige nekoč izginile z 
naših polic, a sam sem, kar 
se tega tiče, optimist. Nič ni 
prijetnejšega, kot v roke vze-
ti knjigo, jo občutiti in listati 
po straneh. Tega ti ne more 
nadomestiti noben bralnik, 
noben računalnik in nobe-
no drugo sredstvo komuni-
ciranja,« je zbrane nagovoril 
župan Marjan Šarec.

Druženje ob uradnem za-
četku projekta se je ob šoli 
nadaljevalo s Pikinim po-
poldnevom in številnimi 
ustvarjalnimi delavnicami.

V Kamniku začeli 
bralno potovanje
Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik je v 
sodelovanju z osnovnimi šolami v občinah 
Kamnik in Komenda začela s projektom  
Branje je iskanje.

Začetek projekta je s simbolno podelitvijo žigov v nove 
bralne izkaznice oznanil župan Marjan Šarec.

Jasna Paladin

Kamnik – V stavbi, ki je v ve-
činski lasti Občine Kamnik 
in je bila nazadnje obnovlje-
na leta 1980, se poleg galeri-
je nahaja tudi TIC oz. prosto-
ri Zavoda za turizem, šport 
in kulturo Kamnik ter dva 
zasebna lokala.

»Stavba se v celoti ogreva 
iz skupne kotlovnice, ogre-
vanje pa je razdeljeno na tri 
veje, in sicer ena veja s toplo-
to oskrbuje  Galerijo Miha 
Maleš, druga  Zavod za tu-
rizem, šport in kulturo Ka-
mnik ter tretja kavarnico in 

poslovni prostor na Glav-
nem trgu, ki sta v lasti zaseb-
nikov. Ker smo ugotovili, da 
naj bi ena od treh vej pušča-
la, smo se skupaj z lastniko-
ma tretje veje odločili urediti 
vse veje centralnega ogreva-
nja, zato bomo prvotne veje 
ogrevanja izključili in nado-
metno napeljali nove veje,« 
pojasnjujejo na občini, kjer 
bodo za ogrevalni veji, ki sta 
v njeni lasti, plačali dobrih 35 
tisoč evrov. 

Rok izvedbe del je 20. ok-
tober, Galerija Miha Maleš 
pa bo predvidoma zaprta do 
konca oktobra.

Prenavljajo centralno ogrevanje
Občina Kamnik se je lotila ureditve sekundarnih vodov centralnega ogrevanja v stavbi na Glavnem trgu 
2, zaradi česar bo do konca oktobra zaprta Galerija Miha Maleš.

Vhod v Galerijo Miha Maleš, ki je zaradi obrtniških del 
zaprta.

Maja Bertoncelj

Medvode – Na podlagi Od-
loka o pokopališkem redu v 
Občini Medvode, ki je v velja-
vi od maja letos, je upravlja-
nje in urejanje vseh pokopa-
lišč v občini Medvode (Pirni-
če, Smlednik, Preska, Sora 
in Topol) prevzel Režijski 
obrat Občine Medvode. 

Krajevne skupnosti, ki so 
doslej upravljale pokopali-
šča, so mu že predale vse evi-
dence. Režijski obrat tako 
po novem skrbi za vzdrže-
vanje pokopališč ter poko-
paliških objektov, obratova-
nje mrliških vežic, izvajanje 
investicij in investicijskega 

vzdrževanja, oddajo grobov 
v najem in vodenje evidenc 
ter izdajanje soglasij v zve-
zi s posegi na območju po-
kopališč. Junija je občinski 
svet sprejel tudi cenik po-
kopaliških storitev. Cene so 
sedaj za razliko od prej eno-
tne za vsa pokopališča v ob-
čini. 

Zaradi nove ureditve ka-
tastra pokopališč in s tem 
povezanega številčenja in 
označevanja grobov so ali 
še bodo vsi najemniki gro-
bov prejeli v podpis nove na-
jemne pogodbe. Naloge za 
plačilo grobnin za leto 2017 
pa bodo prejeli najkasneje 
do konca novembra.

Nov pokopališki red



9Gorenjski glas
petek, 6. oktobra 2017 KULTURA igor.kavcic@g-glas.si

Igor Kavčič

Kranj – Trije bonusi k napo-
vedi nove premiere v Prešer-
novem gledališču, ki bo na 
sporedu danes zvečer, bi se 
glasili: sicer dvakratni Gru-
mov nagrajenec Vinko Mö-
derndorfer je bil za besedilo 
Tri ženske med petimi no-
miniranci leta 2015, kot re-
žiser s kranjskim gledališ-
čem sodeluje že devetič, od 
tega petič z lastnim besedi-
lom in igralski ansambel 
zelo dobro pozna in tretjič, 
gre za aktualno besedilo, v 
katerem bomo spoznali, kaj 
nam v večnem iskanju sre-
če, te zagotovo ne prinese. 
Tri ženske, Silva, Barbara in 
Suzana, ki jih igrajo Vesna 
Jevnikar, Darja Reichman in 

Vesna Slapar, so pravzaprav 
tri drobne življenjske zgod-
be treh povprečnih žensk 
iz našega vsakdanjika. Svo-
jega boga so našle v naku-
povalnem centru, ki naj bi 
jim prinesel srečo. »Simp-
tomatično v besedilu je, da 
te ženske razkrivajo, kaj se 
dogaja pod neko polikano 
fasado, ko so ljudje na vi-
dez srečni, zadovoljni, polni 
denarja, v srcih in dušah pa 
se skriva velikanska prazni-
na, velikansko pomanjkanje 
ljubezni,« o drami razmi-
šlja dramaturginja Marinka 
Poštrak. 

Pesnik, dramatik, roma-
nopisec, gledališki in film-
ski režiser Vinko Mödern-
dorfer priznava, da ima vča-
sih, kadar piše za gledališče, 

v mislih prav določene ob-
raze, igralke in igralce, ki 
bodo kasneje uprizarjali like 
iz besedil. »Trije zelo za-
nimivi ženski liki postane-
jo zanimivi šele, ko dobiva-
jo odrsko meseno igralsko 
podobo, pravo življenje dra-
ma dobi šele, ko jo dobijo v 
roke igralci,« razmišlja av-
tor besedila in režiser. »Tr-
govski centri so novodobna 
svetišča, v katerih ljudje išče-
jo srečo. Razprodaje, popus-
ti, zbiranje pik in bleščeče tr-
govine nam ponujajo obču-
tek sreče, a te ni in ni. Ravno 
nasprotno, sistem potrošnje 
nas vse bolj prazni.«

»Šokirana sem ob tem, 
da nekateri ljudje skorajda 
bivajo v trgovskih centrih 
in mogoče bo ta predstava 

komu ogledalo, da ni na-
kupovanje, kar dela življe-
nje lepo,« razmišlja Vesna 
Jevnikar. Soigralka Vesna 
Slapar pa: »V predstavi na-
kupujem iz tolažbe, da po-
zabim na hude stvari, ki se 
mi dogajajo v življenju, a te 
z nakupi ne izginejo. Žal 
pa družba in okolje to celo 
spodbujata.« Darja Rei-
chman pa kvaliteto drame 
in izpisanih ženskih vlog 
vidi predvsem v razkrivanju 
njihovih življenjskih zgodb 
in njihovega razmišljanja. 
Ženske v drami imajo stike, 
a to ni prijateljstvo, ampak 
zgolj zapolnjevanje časa.« 
Za sceno je poskrbel Bran-
ko Hojnik, Alan Hranitelj za 
kostume, avtor glasbe pa je 
Bojan Jurjevčič - Jurki.

Tri ženske, ista »sreča«
Druga premiera Prešernovega gledališča v sezoni bo krstna izvedba drame Tri ženske dramatika in 
režiserja Vinka Möderndorferja. Zgodba o iskanju sreče v nakupovalnem centru.

Igor Kavčič

Bohinj – V okviru desetih 
Dnevov pohodništva bo v or-
ganizaciji zavoda ArheoAlpe 
s sodelovanjem Turizma Bo-
hinj danes in jutri v Bohinj-
ski Bistrici potekala znan-
stvena konferenca z naslo-
vom Življenje v Alpah nekoč 
in danes – od prve obljude-
nosti visokogorskega sveta 
pred več tisoč leti do trajno-
stnega razvoja turizma da-
nes. Kot je povedala arheo-
loginja Mija Ogrin iz zavo-
da ArheoAlpe, konferenca 
predstavlja odkrivanje in raz-
iskovanje arheoloških najdi-
šč nad 1500 metri nadmor-
ske višine, zakaj so ta pod-
ročja zanimala ljudi, kaj so 
pomenila v različnih obdob-
jih, kako se je oblikovala alp-
ska identiteta ... Turizem Bo-
hinj in ArheoAlpe že od vse-
ga začetka vidita kulturo ozi-
roma snovno in nesnovno 

kulturno dediščino kot po-
memben dejavnik pri razvo-
ju trajnostno naravnanega 
turizma. Konferenca, ki bo v 
petek potekala v Centru TNP 
Bohinj v Stari Fužini, bo raz-
deljena v tri sklope. Priznani 
strokovnjaki z različnih pod-
ročij bodo predavali o arhe-
ologiji v Alpah, o povezova-
nju etnologije in arhitekture 
ter  na temo Narava in kultur-
ni turizem v Alpah. V sobo-
to bo na sporedu ogled viso-
kogorskih arheoloških najdi-
šč na Voglu na Dolgi Planji 
in Poljanci. Zbirno mesto bo 
na spodnji postaji nihalke v 
Ukancu ob 7.40. Za strokov-
no ekskurzijo na Vogel pot-
rebujete planinsko opremo 
in malico v nahrbtniku. Og-
rinova na oba dogodka vabi 
tako stroko kot zainteresira-
no javnost, predvsem tudi 
vse Bohinjce, saj bo govora 
o njihovi kulturni in naravni 
dediščini.

V Alpah nekoč in danes

Igor Kavčič

Kranj – Simbol, znak in bar-
va so tematsko zaokrožili, na 
neki način pa tudi zaznamo-
vali tradicionalni torkov po-
hod po razstaviščih v starem 
kranjskem mestnem jedru. 
Simbolno se je tik pred do-
godkom razvedrilo nebo, kar 
je bil dober znak za sprehod 
skozi nepregledno ustvarjal-
no barvitost del, ki si jih je 
»pohodniška« druščina tudi 
tokrat lahko ogledala pod 
vodstvom Klavdija Tutte, po-
budnika in vse leta tudi or-
ganizacijskega vodje festi-
vala. Dežniki v rokah so os-
tali zaprti, tisti v rokah čla-
nov Likovnega društva Kranj 
pa so bili dodatno opremlje-
ni z rdečo mašno in tako pri-
ročen vodnik po galerijah za 
vse goste iz drugih delov Slo-
venije in nekaterih sosednjih 
držav, ki so se v kateri od gale-
rij zadržali dlje od predvide-
nega oglednega časa.

V številnih razstavnih pro-
storih smo si ogledovali dela 
avtorjev vseh generacij, ki jih 
navdihujejo različni likov-
ni in vizualni mediji, svoje 
ustvarjanje pa tkejo v mno-
goterih umetniških govo-
ricah. Naj bo to puhasta in-
stalacija Surrogate Avstrijke 
Sibylle von Halem, alumini-
jasta znaka za afno in lojtro 
njene sonarodnjakinje Me-
litte Moschick, mogoče nad-
realistična krajina Zlati časi 
Rusa Alexandra Kručana 
ali pa deli Karola Kuharja z 
naslovom Trofeja in slika iz 
najnovejše serije Nejča Sla-
parja Vidim te. Razstavljajo 
Tina Dobrajc, Marko Jakše, 
Irwin, Saba Skaberne, Fe-
renc Kiraly … Preveč za uro 
ali dve, a dovolj, da si zapom-
nimo, kam se bomo v okto-
bru, ko bodo dela na ogled 
vedno znova vračali.

Vrhunec pohoda po gale-
rijah je bila seveda podelitev 
nagrad in priznanj v Galeriji 

Zavoda za varstvo kulturne 
dediščine Kranj, ki tokrat go-
sti razstavo del letošnje dobi-
tnice priznanja ZDSLU za ži-
vljenjsko delo Anke Krašna: 
»Nagrada me je presenetila 
in počastila, saj gre za prizna-
nje stanovskih kolegov. Se-
veda umetniki ne delamo za 
nagrade, delamo predvsem 
zase in za ljudi, ki jih imamo 
radi in bi jim radi pokazali 
delček svoje notranjosti, smo 
pa veseli tudi nagrad.«

Veliko nagrado, tako ime-
novani grand prix, je prejela 
večmedijska umetnica Eva 
Petrič, in sicer po zapisu žiri-
je za sestavljeno čipko iz raz-
ličnih delov sveta kot metafo-
ro za žensko figuro in žensko 
delo v globalnem smislu. Kaj 
umetnici, ki deluje na Duna-
ju, v New Yorku in od tod 
domala po vsem svetu, po-
meni festivalska nagrada v 
Kranju? »Nagrada mi zelo 
veliko pomeni že zato, ker 
sem bila navsezadnje roje-
na v Kranju, čeprav potem 
tu nisem nikoli živela. Hkra-
ti pa sem vesela, da se Kranj 
loteva tako ambicioznega 
projekta in z njim doživlja 
tak uspeh. Dober občutek je 
biti del tega, saj umetnost v 
mesto vnaša novo življenje,« 
je ob nagradi dejala Eva Pe-
trič, ki se v Stolpu Škrlovec 
predstavlja s svojim najno-
vejšim delom, ki ga je ustva-
rila prav za festival in je v Kra-
nju tudi prvič predstavlje-
no. »Simboli me tudi sicer 
fascinirajo. Simboli so ne-
kaj, kar nas združuje. Sama 
sem se pri delu z naslovom 
TRANShomoPLANTACIJA 

spraševala, ali so simboli res 
nekaj, kar izhaja iz človeka, 
ali ti delujejo izven nas. Bi 
se človeška rasa lahko na ab-
strakten način transplantira-
la skozi simbole. So simbo-
li trajni, minljivi, jih bodo za 
nami prevzele nove genera-
cije, kot smo jih mi podedo-
vali? Bo človeštvo, ko se bo, 
če se bo, nekoč transplanti-
ralo drugam, ko Zemlja ne 
bo več primerno bivališče, 
preneslo v nov svet tudi sim-
bole? Smo jih morda nekoč 
davno od nekod na tak način 
dobili tudi mi?« Odkupno 
nagrado Gorenjskega mu-
zeja za gorenjskega umetni-
ka je za najboljšo in celovito 
interpretacijo vseh treh ele-
mentov: simbol, znak in bar-
va prejel grafik Miha Perčič 
iz Kranja.

Mednarodna žirija v sesta-
vi Olga Butinar Čeh (predse-
dnica) in člani Sanda Baj-
zek (Hrvaška), Mario Pal-
li (Italija) ter Mojca Grmek 
in Klavdij Tutta (Slovenija) 
je po ogledu vseh likovnih 
prizorišč ob že omenjenih 
nagradah podelila še osem 
priznanj za kvaliteto likov-
nih del. Te so prejeli: Wer-
ner Hofmeister (Avstrija) za 
kontinuiteto in jasno pred-
stavljanje sodobne simbol-
ne in znakovne govorice, Ni-
kolina Ivezić (Hrvaška) za 
avtorsko predstavitev sim-
bolov našega časa, Toshihi-
ro Hamano (Japonska) za 
graditev mostov med kultu-
rami sveta in likovno poeti-
ko različnih dežel, Alexan-
der Kručan (Rusija) za aktu-
alno avtorsko interpretacijo 

ontološke problematike, Na-
taša Skušek (Slovenija) za iz-
postavljanje feministične-
ga problema v družbi, Bo-
ris Beja (Slovenija) za razi-
skavo aktualne problemati-
ke globalne migracije na po-
dročju dela, Boštjan Kavčič 
(Slovenija) za obravnavo ak-
tualne problematike gospo-
darske politike in neoliberal-
nih konceptov in Brut Carni-
ollus (Slovenija) za tehnolo-
ško dovršenost podajanja 
umetniške fotografije na li-
kovnem področju. Posebno 
nagrado so posthumno po-
delili Robertu Primigu (Av-
strija) za puščanje sledi na 
področju ekspresivne figu-
ralike in za pionirsko delo 
pri povezovanju likovnikov 
različnih dežel, še zlasti Av-
strije in Slovenije.

Toliko likovnega v enem mestu
Mednarodni festival likovnih umetnosti Kranj raste v vseh pogledih, predvsem pa po kakovosti likovnih del, ob katerih bomo uživali še ves oktober.

Ob zaključku sprehoda po kranjskih galerijah skupaj z nagrajenimi avtorji / Foto: Primož Pičulin

Miha Perčič, prejemnik odkupne nagrade za gorenjskega 
avtorja, je tudi avtor znaka letošnjega festivala. 
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Jože Marinček

Kranj – Nogometaši v prvi 
slovenski nogometni ligi 
Telekom so v ta konec tedna 
prosti zaradi nastopa član-
ske reprezentance v kvalifi-
kacijah za uvrstitev na sve-
tovno prvenstvo. Tekmo 
proti reprezentanci Angli-
je so odigrali sinoči v Lon-
donu, v nedeljo pa jih čaka 
še obračun s Škotsko v Lju-
bljani. Nekateri prvoligaški 
klubi bodo premor izkoristi-
li za igranje prijateljskih te-
kem. Tako bo ekipa Triglava 
jutri ob 15. uri na domačem 
igrišču odigrala prijateljsko 
tekmo z banjaluškim Bor-
cem, domžalski nogometaši 
pa bodo ob 18.45 gostili itali-
janski Udinese.

V sredo so zaostalo tek-
mo šestega kroga v 2. SNL 
odigrali nogometaši Zarice 
Kranj in Nafte 1903. Z 1 : 4 
so bili boljši nogometaši iz 

Lendave. Jutri ob 15.30 Kal-
cer Radomlje gosti Brežice 
Terme Čatež, v nedeljo pa 
bo ob 14. uri obračun Zarica 
– Jadran Dekani. Roltek Dob 
gostuje pri Muri.

V 3. SNL – center bodo 
tekme 8. kroga odigrali jut-
ri ob 16. uri. Pari so: Zagorje 
– SIJ Acroni Jesenice, Kolpa 
– Arne Tabor 69, Tinex Šen-
čur – Rudar Trbovlje, Ko-
čevje – Šobec Lesce, Bohinj 
– Ivančna Gorica, Hirter 
Bled – Sava Kranj in Brinje 
Grosuplje – Komenda.

V sredo je bila v gorenj-
ski nogometni ligi odigra-
na prestavljena tekma med 
Preddvorom in Zarico Kranj 
B, ki se je končala z rezulta-
tom 3 : 1 v korist nogometašev 
iz Preddvora. Jutri ob 16. uri 
bodo odigrali 7. krog. Pari so: 
Polet – Preddvor, Naklo – Kon-
dor Godešič, Žiri – Royal Sport 
DLN, Niko Železniki – Veleso-
vo in JuRentA Bitnje – Visoko.

Kranjčani z Banjalučani, 
Domžale z Udinesejem

Vilma Stanovnik

Kranj – »Vse tekme članskih 
tekmovanj (liga Nova KBM, 
2. SKL, 3. SKL in 1. SKL za 
ženske, Pokal Spar) so do 
nadaljnjega odložene. Ko-
šarkarska zveza Slovenije je 
bila primorana ta korak sto-
riti zaradi stavke sodnikov,« 
so v začetku tedna sporočili iz 
Košarkarske zveze Slovenije.

Ta konec tedna bi se na-
mreč morala začeti članska 
ligaška tekmovanja. Danes 
naj bi ligo Nova KBM z lju-
bljanskim derbijem odprli 
ekipi Petrol Olimpija in Ili-
rija, preostale štiri pa bi mo-
rale biti na sporedu jutri. Od-
ložene so tudi štiri tekme 1. 
SKL za ženske ter šest tekem 
2. SKL. Košarkarska zveza 
Slovenije je bila zaradi stavke 
sodnikov primorana odložiti 
tudi devet tekem 2. kroga Po-
kala Spar, ki bi morale biti na 
sporedu 3. in 4. oktobra.

Kot je znano, je bil že maja 
na Izvršnem odboru Košar-
karske zveze Slovenije spre-
jet sklep o višini sodniških 
stroškov, ki je med drugim 
znižal višino potnih stro-
škov za poti sodnikov na tek-
me pod okriljem KZS. Tak-
šen sklep je bil sprejet na 
podlagi enotnega predloga 
združenj vseh slovenskih 
klubov. Tak sklep je pred-
stavljal izhodišče za nadalj-
nje pogovore med klubi in 
sodniki o sistemski rešitvi 
vprašanja višine sodniških 
stroškov. Žal je v nadalje-
vanju prišlo do nespoštova-
nja sklepa izvršnega odbora 
KZS in do zaostritve spora 
med klubi in sodniki.

V preteklem tednu je 
KZS organizirala sestanek, 
ki se ga je udeležilo okoli 
sto sodnikov. Tudi na ome-
njenem srečanju do dogo-
vora o višini potnih stro-
škov ni prišlo.

Košarkarskih tekem ne bo
Zaradi stavke sodnikov je Košarkarska zveza 
Slovenije preložila začetek tekmovanj v vseh ligah.

Bled – Leta 2020 bo Bled prizorišče svetovnega prvenstva 
v veslanju za članske neolimpijske discipline, mlajše člane 
do 23 let in mladince. Tako so odločili zbrani na rednem 
letnem kongresu Svetovne veslaške zveze FISA, ki je potekal 
dan po zaključku svetovnega prvenstva v Sarasoti. Za kandi-
daturo Bleda je glasovalo kar 95 od 142 prisotnih delegatov 
nacionalnih zvez, članic zveze FISA. Poljski Poznan je zbral 
le polovico naših glasov, medtem ko je bolgarski Plovdiv 
že pred glasovanjem odstopil od kandidature. Tako moč-
na zmaga je posledica velikega ugleda Bleda v veslaškem 
svetu, ki je nazadnje svojo vrhunsko kvaliteto dokazal na 
nedavnem svetovnem prvenstvu za veterane, na katerem je 
organizacijska ekipa odlično poskrbela za rekordnih skoraj 
pet tisoč udeležencev in v petih tekmovalnih dneh izvedla 
skoraj tisoč posameznih tekem. 

Na Bledu bo svetovno veslaško prvenstvo

Zoran Račič

Zabreznica – Ideja gorenj-
skih odbojkarskih delav-
cev o pripravi dneva odboj-
ke je minulo soboto padla 
na plodna tla. V dvorani Pod 
Stolom v Zabreznici se je na-
mreč zvrstilo okoli 150 mla-
dih odbojkaric in odbojkar-
jev treh zgornjegorenjskih 
klubov (OK Bled, OK Mla-
di Jesenice in TVD Partizan 
Žirovnica), ki so na posebej 
pripravljenih poligonih iz-
vajali posebne gibalne vaje 
in različne elemente odboj-
karske igre. 

Dan odbojke je vključe-
val tudi dve predavanji, ce-
lotno sobotno dogajanje pa 
je v Zabreznico privabilo več 
kot sedemsto obiskovalcev, 
ki so ob koncu lahko uživali 
še v nastopu raperjev Trkaja 
in Nipkeja, posladek je bila 
tekma Zgornja Gorenjska – 
National Žirovnica.

Rdeča nit dogodka je bil 
srečelov z več kot štiristo do-
bitki, glavni je bil dres Pie 
Blažič s podpisi odbojka-
ric slovenske reprezentan-
ce do 23 let, ki je osvojila na-
slov svetovnih podprvakinj. 

»Odbojka je lep šport, zato je 
v njem vredno vztrajati. Vse-
kakor je treba imeti šport rad, 
zato je lahko trud ob vztraj-
nem in marljivem delu lepo 
poplačan,« je otroke in osta-
le obiskovalce nagovorila Pia 

Blažič, ki je pred dvema se-
zonama nosila še dres Zgor-
nje Gorenjske, na parket pa 
je prišla v spremstvu blejske-
ga župana Janeza Fajfarja, ki 
je tudi pozdravil takšno pri-
reditev. Poleg Blažičeve se 
je na igrišču pred začetkom 
tekme med Zgornjo Go-
renjsko in National Žirovni-
co predstavila še Ela Pintar, 
pred leti prav tako odbojkari-
ca Zgornje Gorenjske in no-
silka srebrnega odličja z ne-
davnega prvenstva, ki ji je pri-
padel uvodni servis na tekmi. 
V njej so bili fantje za nekaj 
odtenkov uspešnejši od de-
klet, končni rezultat v štirih 
nizih pa je bil 3: 1.

Uspešnega dogodka zago-
tovo ne bilo mogoče pripra-
viti brez pomoči sponzorjev, 
donatorjev in partnerjev, za 
kar se jim organizatorji srčno 
zahvaljujejo in obljubljajo, da 
bodo podobno druženje prip-
ravili znova čez eno leto.

Uspešen dan odbojke v Zabreznici

Na igrišču in ob njem se je zbralo okoli sto petdeset 
odbojkarjev in odbojkaric.

Vilma Stanovnik

Kranj – Lepo število gle-
dalcev na finalni tekmi je 
spremljalo zadnje dejanje 
letošnje poletne velike na-
grade v smučarskih skokih 
za moške, ki so jo zaznamo-
vali samo trije zmagovalci 
na skupno devetih posamič-
nih preizkušnjah. Nespor-
ni kralj letošnjega poletja je 
Dawid Kubacki, ki je dobil 
pet tekem oziroma vse, na 
katerih je nastopil, tudi tor-
kovo. 

Žal se na zadnji preizkuš-
nji v našem taboru ni izšlo po 
željah. Peter Prevc je imel po 
dobri poizkusni seriji drugo 
oceno, v prvi seriji pa je sko-
čil dvajset metrov manj in 
osvojil 34. mesto. Brez fina-
la sta ostala tudi diskvalifici-
rani Žiga Jelar in Anže Lani-
šek. Tako se je kot edini iz-
med naših do točk na zadnji 
tekmi prebil Anže Semenič, 
ki je osvojil 24. mesto. 

V skupnem seštevku je 
Kubacki po Adamu Malys-
zu in lanskoletnemu zma-
govalcu Macieju Kotu postal 
tretji Poljak s skupno zma-
go, Poljaki pa so ubranili 
tudi lansko lovoriko v poka-
lu narodov. Anže Lanišek je 
osvojil skupno drugo mesto. 

Ta konec tedna pa naše 
smučarke skakalke in ska-
kalce čaka še zadnja pre-
izkušnja letošnje poletne 

sezone. V Kranju se bodo 
pod Šmarjetno goro pome-
rili za naslove najboljših v 
državi. 

Državno prvenstvo v smu-
čarskih skokih na plastiki 
bo na sporedu v nedeljo, 8. 

oktobra, ob 9. uri na 109-me-
trski skakalnici. Pod Šmar-
jetno goro bodo najprej na 
sporedu kvalifikacije, ob 10. 
uri pa bo sledila prva serija 
v konkurenci. Za naslove se 
bodo merili tako fantje kot 

dekleta, po posamičnih pre-
izkušnjah pa jih nato čaka še 
tekma mešanih ekip. V ne-
deljo bo minilo točno eno 
leto od lanskega državnega 
prvenstva v Kranju, ko je Pe-
ter Prevc zanesljivo prema-
gal Ceneta Prevca na dru-
gem in Andraža Pograjca na 
tretjem mestu. Med dekle-
ti je bila še bolj prepričljiva 
Maja Vtič, podprvakinja je 
postala Urša Bogataj, bron 
pa je osvojila Špela Rogelj.

Že jutri, v soboto, se bodo 
v Kranju za naslov najbolj-
ših pomerili tudi mladinci 
do 16. leta in mladinke do 
18. leta starosti. 

Poslovili se bodo od poletja
S finalno tekmo se je v torek v Klingenthalu končala letošnja sezona poletne velike nagrade v 
smučarskih skokih, pred obračuni na snegu pa naše smučarske skakalke in skakalce ta konec tedna pod 
Šmarjetno goro čaka še državno prvenstvo. Tudi preostali zimski športniki so se pred novo zimo ta 
teden predstavili na Pokljuki.

Še pred zadnjimi treningi za novo zimo se bodo smučarski skakalci to nedeljo pomerili  
na državnem prvenstvu v Kranju. / Foto: Gorazd Kavčič

V sredo so se na Pokljuki na prireditvi Z EU sredstvi 
do športnih uspehov – Junaki zime na Pokljuki srečali 
naši zimski športniki in mladi, srečanja pa se je 
udeležil tudi premier dr. Miro Cerar. Kot je poudaril, 
se imamo vsi veliko naučiti od naših športnikov, nanje 
pa moramo biti ponosni ne le v času odmevnih zmag, 
ampak prav vsak dan. Predsednik vlade je junakom 
zime zaželel veliko uspehov v novi sezoni.



11Gorenjski glas
petek, 6. oktobra 2017 EKONOMIJA, FINANCE info@g-glas.si

Aleš Senožetnik

Kamnik – Na skupščini druž-
be Farme Ihan so se konec 
septembra družbeniki sez-
nanili z bilančno izgubo, ki 
je konec lanskega leta zna-
šala 15,6 milijona evrov ter 
s stanjem insolventnosti 
in ukrepi finančnega pre-
strukturiranja. Zaradi kri-
tja izgube so osnovni kapital 
zmanjšali s petsto tisoč na 
nič evrov, nato pa ga z novim 
denarnim vložkom povečali 
na 25 tisoč evrov, s stvarnimi 
vložki pa še v višini 4,8 mili-
jona evrov.

Pri tem so s sklepom iz-
ključili prednostno pravi-
co obstoječih delničarjev do 
novih delnic, zaradi česar 
je Vseslovensko združenje 
malih delničarjev, ki so ime-
li v podjetju sicer 0,02-odsto-
tni delež, napovedalo izpod-
bijanje omenjenih sklepov. 
Lastnica vseh delnic, tako 
denarnih kot stvarnih vlož-
kov bo po realizaciji sklepov 
postala Družba za upravlja-
nje terjatev bank (DUTB), ki 
je bila sicer že od leta 2015 
95-odstotna lastnica druž-
be. »Edini namen skupšči-
ne družbe Farme Ihan, d. 
d., ki je finančni holding, je 

finančna sanacija družbe. 
Na osnovi sprejetih skup-
ščinskih sklepov bo DUTB 
konvertirala del svojih terja-
tev v kapital in s tem odpravi-
la negativni kapital ter z do-
kapitalizacijo v denarju za-
gotovila družbi sredstva za 
tekoče poslovanje,« odloči-
tev skupščine komentirajo 
v DUTB.

S prevzemom lastni-
štva Farm Ihan ima DUTB 
lastniške deleže tudi v nje-
nih hčerinskih družbah, 

med katerimi je tudi mes-
nopredelovalnega podjetja 
Meso Kamnik. Pred dvema 
letoma je skupina zaradi fi-
nančne sanacije, dejavnost 
prašičereje in del premo-
ženja izčlenila na odvisno 
družbo Farme Ihan – KPM, 
d. o. o., katere stoodstotni la-
stnik je. Farme Ihan – KPM 
ima v lasti 45,67 odstotka 
delnic podjetja Meso Ka-
mnik ter stoodstotni delež 
hčerinske družbe FI-Eko, ki 
je lastnik še 33,33 odstotka 

delnic kamniškega mesno-
predelovalnega podjetja.

Kot pravijo na DUTB in v 
Skupini Farme Ihan, zadnja 
sprememba lastništva na 
samo delovanje hčerinskih 
podjetij ne bo imela nobe-
nega vpliva: »Za delovanje 
Farm Ihan – KPM in ostalih 
družb v skupini, ki izvajajo 
poslovno dejavnost, konso-
lidacija lastništva na nivoju 
njihove obvladujoče družbe 
Farme Ihan, d. d., ne pome-
ni nobene spremembe.«

Slaba banka edina lastnica
Po realizaciji sklepov septembrske skupščine bo Družba za upravljanje terjatev bank postala edina 
lastnica Farm Ihan. Mali delničarji napovedujejo možnost izpodbijanja sklepov.

Povečanje lastninskega deleža slabe banke v skupini Farme Ihan ne bo vplivalo na 
delovanje hčerinskih družb skupine, med katere spada tudi Meso Kamnik.

Cveto Zaplotnik

Kranj – Ministrstvo za finan-
ce je junija predstavilo in 
dalo v javno obravnavo paket 
davčnih sprememb, ki vklju-
čuje spremembe štirih zako-
nov – o dohodnini, o davku 
od dohodkov pravnih oseb, 
o davčnem potrjevanju raču-
nov in o davčnem postopku. 
Na podlagi pripomb iz jav-
ne obravnave, novih izraču-
nov in razprav z različnimi 
deležniki je pripravilo nov 
predlog, ki ga je na seji ob 
koncu septembra že potrdi-
la vlada in ga poslala v obrav-
navo državnemu zboru. 

Za posameznike z naj-
nižjimi dohodki je zelo po-
membna odprava stopni-
časte dodatne splošne olaj-
šave, to naj bi po novem od 
zgornje dohodkovne meje, 
do katere se prizna najvišja 
splošna olajšava (11.166,37 
evra), do dohodkovne meje 
13.316,83 evra določali line-
arno glede na dohodek. S 
tem bi po oceni ministrstva 

za finance zagotovili ena-
ko obravnavo zavezancev v 
približno enakem položa-
ju, hkrati pa preprečili, da 
bi zavezanci ob prejemu viš-
je bruto plače prejeli niž-
jo neto plačo. S spremem-
bo zakona o dohodnini naj 
bi posebno osebno olajšavo 
za dijake in študente poviša-

li s sedanjih 75 odstotkov na 
polni znesek splošne olajša-
ve, oprostili plačila dohodni-
ne prejeto brezplačno prav-
no pomoč, uvedli ugodnej-
šo davčno obravnavo dohod-
kov, doseženih z napotitva-
mi na delo iz Slovenije v tu-
jino ali iz tujine v Slovenijo, 
uredili povračila stroškov, ki 
nastanejo pri začasni napo-
titvi zaposlenih v tujino, in 
omejili možnosti zlorab pri 
uveljavljanju normiranih 

dohodkov iz dejavnosti. Da 
bi preprečili zlorabe, naj bi 
z zakonom zaostrili pogo-
je glede obveznega izstopa 
iz sistema ugotavljanja dav-
čne osnove z upoštevanjem 
normiranih dohodkov, uza-
konili zgornjo absolutno vi-
šino priznanih normiranih 
odhodkov in pri ugotavljan-

ju davčne osnove na podla-
gi normiranih odhodkov se-
števali prihodke zavezanca 
in njegovih povezanih oseb. 
Normirani odhodki po no-
vem ne bodo smeli biti viš-
ji od 40 tisoč evrov, pri zave-
zancih z vsaj eno zavarova-
no osebo za polni delovni čas 
(najmanj pet mesecev) pa ne 
višji od 80 tisoč evrov. 

Spremembe se obetajo 
tudi pri zakonu o davčnem 
potrjevanju računov. Tako 

naj bi zavezancem, ki pri go-
tovinskem poslovanju upo-
rabljajo račune iz vezane 
knjige računov, omogočili 
uporabo tovrstnih računov 
tudi po koncu prehodnega 
obdobja, torej po 31. decem-
bru letos, pri tem pa jim na 
območjih, kjer ni možnosti 
elektronske povezave s sple-
tom, tega ne bo treba doka-
zovati s potrdilom agenci-
je za telekomunikacijska 
omrežja in storitve. Po pre-
dlaganem zakonu bodo za 
naknadno potrditev raču-
nov iz vezane knjige raču-
nov imeli več časa – do de-
setega v mesecu za pretekli 
mesec, podaljšali pa naj bi 
tudi rok, do katerega bodo 
imetniki računov lahko prek 
spleta preverili, ali je bil ra-
čun davčno potrjen ali ne.

S spremembo zakona o 
davčnem postopku naj bi 
uvedli možnost kartičnega 
plačevanja davkov in drugih 
obveznih dajatev brez plači-
la provizije pri upravnem ali 
drugem državnem organu.

Nov paket davčnih sprememb
Vlada je že poslala v državni zbor predlog za spremembo štirih davčnih zakonov. S spremembami naj 
bi med drugim omejila zlorabe pri ugotavljanju dohodka na podlagi normiranih odhodkov in uvedla 
linearno določanje dodatne splošne olajšave. 

Predlagane spremembe naj bi po mnenju ministrstva 
za finance prispevale k nadaljnjemu prestrukturiranju 
davčnih bremen, učinkovitejšemu pobiranju javnih 
dajatev in zmanjševanju administrativnih bremen.

Cveto Zaplotnik

Kranj – Nacionalni odzivni 
center za obravnavanje in-
cidentov s področja varnos-
ti elektronskih omrežij in 
informacij Si-Cert je v zad-
njih dneh prejel prijave, da 
neznani storilci poskušajo z 
namenom izsiljevanja one-
mogočiti spletna mesta ne-
katerih bank in hranilnic. 
»Napadalci« so bankam ozi-
roma hranilnicam onemo-
gočili spletna mesta in jim 
hkrati poslali izsiljevalsko 
sporočilo, s katerim so za 
prenehanje napada zahteva-
li plačilo odkupnine. 

Kot so ob tem poskusu he-
kerskega napada sporočili iz 
Združenja bank Slovenije, 
banke in hranilnice situaci-
jo obvladujejo, si izmenjuje-
jo informacije in tesno sode-
lujejo z nacionalnim odziv-
nim centrom Si-Cert in s slo-
vensko policijo, pri tem pa 
poudarjajo, da napadi ne po-
menijo nobene nevarnosti 
za podatke in sredstva komi-
tentov bank in hranilnic. Kot 
navajajo, so zadnjih nekaj let 
napadi v obliki izjemno po-
večanega števila hkratnih 
dostopov na ciljno spletno 
storitev v svetu dokaj pogo-
sti. Pri teh napadih heker-
ji preko večjega števila raču-
nalnikov pošljejo na izbrano 

spletno storitev tolikšno ko-
ličino podatkov naenkrat, 
da je ta preobremenjena; v 
času preobremenjenosti pa 
uporabnikom storitve pra-
viloma niso dostopne ali so 
dostopne zelo težko. Odziv-
ni center Si-Cert je ob prvih 
prijavah, ki jih je prejel prej-
šnji teden, bankam, hranil-
nicam in ostalim ponudni-
kom poslal priporočila in se-
znam ukrepov, ki jih lahko 
uporabijo pri tovrstnih na-
padih. 

Med bankami, ki je bila 
tarča izsiljevalcev, je bila 
tudi Gorenjska banka. Kot 
so povedali v banki, so v 
banki v ponedeljek zazna-
li povečano število istočas-
nih dostopov do njenih sple-
tnih strani, kar je povzročilo 
kratkotrajno preobremeni-
tev komunikacijskih kana-
lov. V tem času uporabniki 
niso mogli dostopati do sple-
tne strani in spletne banke, 
omejeno pa je bilo tudi de-
lovanje elektronske pošte. 
Banka je skupaj z zunanji-
mi partnerji v zelo kratkem 
času zagotovila ponovno de-
lovanje vseh svojih storitev, 
obstoječe varnostne meha-
nizme pa je prilagodila tako, 
da bodo v prihodnje možne 
posledice morebitnih no-
vih poskusov napadov čim 
manjše.  

Poskusi izsiljevanja 
bank in hranilnic
V nekaterih bankah in hranilnicah, med drugim 
tudi v Gorenjski banki, so v zadnjih dneh zaznali 
poskus hekerskega napada. V Združenju bank 
Slovenije pojasnjujejo, da napadi ne predstavljajo 
nevarnosti za podatke in sredstva komitentov.

DARS, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d.,
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje

prodaja
nepremičnine v lasti DARS d.d.
z javnim zbiranjem ponudb.

Razpisna dokumentacija je objavljena v razglasnem delu Uradnega 
lista RS, z dne 6. 10. 2017. Dodatne informacije na naslovu  
nepremicnine@dars.si, telefon 01/300-98-85.

Ponudbe morajo prispeti najkasneje do 27. 10. 2017, do 12. ure.

Kranj – V Združenju Frank napovedujejo vložitev kazenske 
ovadbe zoper Banko Slovenije, ki je po njihovem mnenju glav-
ni krivec za nastalo situacijo s krediti v švicarskih frankih, ker 
da je v vlogi regulatorja popolnoma zatajila. Združenje sicer 
nadaljuje aktivnosti za sprejem zakona o konverziji kreditov 
v švicarskih frankih v evrske, saj je zaradi dosedanjih slabih 
izkušenj z bankami zavrnilo predlog ministrice za finance, da 
se za enake pogoje, kot so v predlogu zakona, dogovorijo z 
bankami izven zakonske rešitve, ministrstvo pa bi prevzelo 
iniciativo mediatorja. V Združenju še opozarjajo, da so se v 
zadnjem času v javnosti pojavile številne neresnice, tudi na 
podlagi plačanih medijskih objav, s čimer se po njihovem 
uresničujejo napovedi iz anonimnega pisma, kjer je bilo govo-
ra o sedmih milijonih evrov, namenjenih medijskim pritiskom 
proti sprejetju zakona o konverziji. 

Ovadili bodo Banko Slovenije
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Kmetijstvo in gozdarstvo

Ozimna pšenica
izboljševalka
RENAN
ENERGO
IZALCO
BERNSTEIN
LENNOX

Ozimna krušna
pšenica
SOFRU
ALIXAN
KERUBINO
GRAINDOR
HYFI [H]

Ozimna krmna
pšenica
JOHNNY
SPONTAN

Ozimni ječmen
SANDRA
AZRAH
HEDY [H]
TROOPER [H]

Dodatne informacije dobite na maloprodajnih mestih,
v prospektu in na spletni strani www.agrosaat.si.
Svetujemo tudi po telefonu: osrednja Slovenija, Gorenjska,
Dolenjska, Primorska (01 514 00 70); Pomurje (02 545 94 16);
Štajerska, Koroška, Savinjska (02 795 08 80).
RWA Slovenija, d.o.o., Dolenjska cesta 250 A, Škofljica

Ozimna tritikala
COSINUS
RIPARO
SW TALENTRO

Ozimna rž
ELEGO
BINNTTO [H]

Ozimni oves
WILAND

Ozimna pira
OSTRO

Najboljše seme za najboljši pridelek
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Podjetje RWA Slovenija (prej Agro
saat) je že več zadnjih let vodilni 
ponudnik ozimnih žit, ki trži izbra
ne sorte ozimnih žit pod blagovno 
znamko Agrosaat, ki je najbolj pre
poznavna med pridelovalci žit v Slo
veniji. Na Gorenjskem so bili požeti 
v letu 2017 trije poskusi z ozimnimi 
žiti na lokacijah: Bitnje – Kranj, Poli
ca – Naklo in Jable – Mengeš. Rezul
tati preizkušanj so tako vodilo, da je 
sposoben vsako leto ponuditi trgu 
najboljše sorte za setev. 
V zadnjih letih so krmna žita, kot 
sta ozimni ječmen in tritikala, daleč 
najpomembnejši kulturi pred ozim
ni pšenicami na območju Gorenj
ske. Med ječmeni ostaja v progra
mu Agrosaat paradna sorta dvored
nega ječmena Sandra. Ob bok dvo
rednemu ječmenu Agrosaat ponu
ja večredni ječmen Azrah, ki je bil 
lani prvič na trgu. Gre za sodobno 
sorto večrednega ječmena z debe
lim zrnjem z višjo slamo, ki je pra
viloma zelo zdrava in odporna na 
poleganje. Azrah je sorta za inten
zivno pridelavo in boljše prezimuje 
od dvorednih ječmenov. Spomni
mo se pretekle pridelovalne sezone 
na Gorenjskem, ko so dvoredni ječ
meni marsikje pozebli, večredni pa 
so dobro prezimili. Letošnji pridelki 
sorte Azrah so se gibali med 7 in 8 
tonami/ha zrnja, rekorden pridelek 
pa je bil v Prekmurju kar 9,9  ton/ha. 
V ponudbi Agrosaatovih tritikal za 
pridelavo krme moramo izpostavi
ti novo sorto Riparo, ki je primerna 
tudi za nekoliko lažja tla. Je zgod
nejša in primerna za pridelavo pov
sod tam, kjer želimo zgodnejši pri
delek. Gre za tip tritikale, z nekoliko 
nižjo slamo, odlično odpornostjo 
na poleganje ter izrednim poten
cialom za pridelek zrnja. Rekordni 
pridelek v letu 2017 je bil v mreži 

poskusov Agrosaat  kar 9.856 kg/
ha v poskusu na Gorenjskem v Bit
njah pri Kranju, ki ga je organiziral 
KGZ Kranj na kmetiji Šifrer iz Žabni
ce. Med vsemi tritikalami v poskusu 
je dala sorta Riparo najboljši pride
lek. Ob intenzivni tehnologiji daje 
najboljše pridelke zrnja ali rastlinske 
mase, ki je zelo primerna tudi za sili
ranje cele rastline. V ponudbi Agro
saat za zdaj ostaja še starejša sorta 
tritikale SW Talentro.
Med krmnimi žiti je ozimni oves sor
te Wiland zelo dobra alternativa za 
najslabša njivska tla.
Pšenice so seveda za Gorenjsko 
manj pomembne, saj kmetije zelo 
malo svojega pridelka prodajo v 
mline, več ga pokrmijo živini. V zad
njih dveh letih med najbolj kakovo
stnima sortama iz programa Agro
saat izstopata dve novejši sorti Izal
co in Bernstein. Izalco je srednje 
visoka resnica, ki je med najzgod
nejšimi pšenicami blagovne znam
ke Agrosaat in je zato zelo primer
na tudi za lažja tla in območja  z 

nevarnostjo zgodnjih poletnih suš. 
V prihodnosti bo omenjena sorta 
zamenjala staro sorto Renan.  
Med najkakovostnejšimi pšenica
mi moramo izpostaviti izboljševal
ko Bernstein. Gre za sodobno po
znejšo sorto z visoko in stabilno sla
mo, zato jo priporočamo za setev na 
boljših težjih tleh. 
Ne smemo pa pozabiti starejše 
izboljševalke, resnice sorte Ener
go, ki je z visoko slamo zelo zanimi
va za gorenjske govedorejske kme
tije, ki del pridelka porabijo za mlet
je moke za peko kruha, del pa pokr
mijo domači živini. 
Kategorija krmne pšenice predstav
lja manj kakovostne pšenice, ki jih 
odlikuje zelo velik pridelek zrn
ja in slame. Tu je poleg lanske sorte 
Johnny letošnja novost sorta Spon
tan, katere seme je že pridelano v 
Sloveniji in je v letošnjem letu pre
senetila z odličnimi rezultati. Je sred
nje pozna golica za srednje težka in 
težja tla. Od nje lahko pričakujemo 
zelo velik pridelek zrnja (prek 8 t/ha) 
in veliko slame za nastilj.  Spontan je 
nekoliko zgodnejša in boljša zame
njava za sorto Winetou, ki jo je v lan
skem letu Agrosaat nehal prodajati. 
Ob zaključku predstavitve progra
ma Agrosaat ne smemo izpustiti 
ozimne pire sorte Ostro, ki je zara
di svoje odpornosti zelo primerna 
za ekološko pridelavo, pred vsem na 
slabših njivskih površinah, ki niso 
pregnojene. Prednost te sorte je 
predvsem v odličnih pekovskih las
tnostih.
Kakovostno seme izbranih sort žit 
blagovne znamke Agrosaat, ki je 
pridelano v Sloveniji, naj bo prva 
izbira vsakega gorenjskega pridelo
valca, ki stremi za najboljšimi pridel
ki na svojih njivskih površinah v pri
hodnjem letu 2018. 

Agrosaatova priporočila  
za jesensko setev ozimnih žit

Cveto Zaplotnik

Komenda – Sejemska vrata 
se bodo odprla že ob deset-
ih dopoldne, uradno odprt-
je bo kasneje, v okviru slove-
snosti, ki se bo začela opol-
dne. Sejem bo odprl pred-
sednik državnega zbora 
Milan Brglez, skupaj z drža-
vno sekretarko na ministr-
stvu za kmetijstvo, gozdar-
stvo in prehrano Tanjo Str-
niša, komendskim župa-
nom Stanislavom Poglaj-
nom in predsednikom kon-
jeniškega kluba in častnim 
občanom Lojzetom Lahom, 
ki je na torkovi novinar-
ski konferenci med dru-
gim povedal, da letos na sej-
mu sodeluje 680 razstavlja-
vcev. Za sejem je med raz-
stavljavci vse več zanima-
nja, letos so jih več kot pet-
deset morali zavrniti. Ideja, 

da bi hipodrom in s tem tudi 
sejem preselili s sedanje 
lokacije v središču Komende 
na obrobje naselja, po mne-
nju Lojzeta Laha ni več real-
na, prostorske možnosti za 
širitev na sedanji lokaciji pa 
so dokaj omejene. V bližini 

bi sicer še lahko pridobili 
osem tisoč kvadratnih met-
rov zemljišča, vendar bi za 
to prodajalcu morali zagoto-
viti nadomestno zemljišče, 
pri tem pa doslej pogovori 
s skladom kmetijskih zem-
ljišč niso dali rezultatov. Na 

sejmišču bodo še letos asfal-
tirali 3500 kvadratnih met-
rov razstavne površine ter 
skupaj z občino uredili tržni-
co in pot do nje. Tržnico bodo 
uradno odprli ob decembrs-
kih Miklavževih dirkah. Ob 
dveh sejmih, spomladan-
skem in jesenskem, razmi-
šljajo tudi o dodatni, malo 
manjši sejemski prireditvi.

»Ponudniki kmetijskih 
strojev pričakujemo na sej-
mu dober posel, tudi na rad-
gonskem kmetijsko-živil-
skem sejmu je bilo letos bol-
je kot lani. Izdelovalci stro-
jev že težko zadostijo vsem 

zahtevam, na nekatere stro-
je je treba čakati tudi tri, štiri 
mesece,« je dejal Lojze Lah 
in poudaril, da so vlaganja v 
kmetijsko mehanizacijo in v 
druge naložbe na kmetijah 
najbolj odvisna od odkupne 
cene mleka, sicer pa tudi od 
izplačila subvencij ter mož-
nosti za pridobitev držav-
nega in evropskega denar-
ja na različnih razpisih. Zvi-
ševanje odkupne cene mle-
ka vzbuja optimizem glede 
prodaje strojev tudi za priho-
dnje leto, a prodajalci občuti-
jo tudi strukturne spremem-
be v kmetijstvu: ob tem, ko je 

vse manj manjših kmetij, je 
tudi vse manj povpraševanja 
po manjših strojih.

V sejemski ponudbi bo 
tudi letos največ kmetij-
ske mehanizacije, v enem 
od šotorov bodo ponudbo 
predstavili tudi obrtniki, 
podjetniki in kmetovalci iz 
komendske občine. V sobo-
to in nedeljo bo na sejmu 
predstavitev konj haflinger-
jev, vse sejemske dni bo pri-
kaz varnega dela z motorno 
žago. Sejem bo tudi družab-
ni dogodek, čez dan in zve-
čer bo več nastopov godb, 
glasbenih skupin in glasbe-
nikov. V treh dneh, od pet-
ka do nedelje, pričakuje-
jo okrog sedemdeset tisoč 
obiskovalcev, prireditelje je 
pri urejanju prometa neko-
liko presenetila le popolna 
zapora Kamniške ceste v 
Vodicah.

Zavrnili več kot petdeset razstavljavcev
Zanimanje za komendski jesenski kmetijsko-obrtni sejem, ki danes odpira vrata, je izjemno. Prireditelji sejma so morali zaradi pomanjkanja sejemskega 
prostora zavrniti več kot petdeset razstavljavcev.

Lojze Lah, predsednik KK Komenda in častni občan občine 
Komenda

»To ne bo le kmetijski in obrtni sejem, ampak tudi – 
politični. Za obisk sejma so se napovedali tudi številni 
politiki,« so povedali organizatorji sejma in dodali: »To 
kaže na to, da se bližajo volitve – letos predsedniške, 
prihodnje leto še državnozborske in lokalne.«
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Obiščite nas na sejmih: 

Komenda

6.-8.10.2017

       Šentvid pri Stični
posestvo gostilne pri Japu

13.-15.10.2017

Logosol je mednarodno 
podjetje iz Švedske, ki razvija 
in prodaja edinstvene stro
je in storitve za obdelavo in 
predelavo lesa za individu
alne in maloserijske potre
be. Z inovativnimi in ceno
vno sprejemljivimi rešitva
mi že več kot 20 let spremi
njamo lesarstvo in gozdars
tvo. Modularna narava naših 
izdelkov in dodatkov pome
ni, da jih lahko stranke prep
rosto nadgradijo v skladu z 
rastjo svojega poslovanja.
Logosol je najbolj znan po 
inovativni uporabi motor
ne ali električne verižne 
žage za vzdolžni razrez hlo
dovine. Pri tem si poma
ga z različnimi sistemi za 

žaganje glede na uporab
nikovo potrebo in verige na 
žagi, nabrušene pod pose
bnim kotom za gladek rez. 
Vsi sistemi so zasnovani za 
preprost transport na žele
no lokacijo, bodisi v gozd 
ali pred hišo/kmetijo. Naši 
najmanjši in hkrati najce
nejši sistemi (Big Mill) so se
stavljeni samo iz nastavka 
za motorno žago in vodi
la, ki ga lahko po navodilih 
naredite tudi sami. Ti siste
mi so preprosti za nadgradi
tev in lahko brez problema 
razrežejo hlodovino vse do 
premera 135 cm. Namenje
ni so razrezom nekaj hlodov 
tedensko ali mesečno. Več
ji sistemi so mize za razrez 

hlodovine na ergonomič
ni višini z vozičkom za prep
rosto vodenje verižne žage. 
Te so namenjene za teden
sko oz. tudi dnevno žaga
nje hlodov. Ideja teh siste
mov je spraviti žago do hlo
dov in jih na mestu razžaga
ti na želene dimenzije (cola
rice, plohi, tramovi …).
Za večje količine hlodov pa 
vam ponujamo mobilne tra
čne žage različnih velikos
ti in z možnostjo tako ben
cinskega kot električnega 
pogona. Za nadaljnjo pre
delavo lesa se lahko zane
sete na naše robilnike, sko
beljne stroje, poravnalke/
debelinke in formatne žage. 
Za hitro sušenje lesa pri vas 

doma nudimo sušilnice lesa 
Sauno. Za sprotno vzdrže
vanje vaše opreme dobite 
lahko razne brusilne stro
je (tudi avtomatske) ali pa 
vaša rezila nabrusite pri nas. 
Če pa so vaša rezila že iztro
šena, vam priskrbimo nova. 
Pozabili nismo niti na čisto
čo delovnega mesta, za kar 
poskrbijo naši sistemi za 
odsesavanje žagovine. 
Za več informacij si oglej
te našo spletno stran www.
logosol.si (tudi video pos
netke) ali pa nas kontaktiraj
te na tel.: 04 53 78 210, epo
šta: info@logosol.si, poslo
valnica: Prochromcomp, 
d. o. o., Šobčeva cesta 12b, 
4248 Lesce.

Od drevesa do brunarice z Logosolom

OBIŠČITE NAS NA JESENSKEM KMETIJSKO-OBRTNEM SEJMU V KOMENDI

Aleš Senožetnik

Kranj – Kmetijsko-gozdar-
ska zadruga Sloga Kranj je 
v nedeljo v kmetijsko-vrt-
nem centru na Primsko-
vem v Kranju pripravila prvi 

Slogin dan, ki je postregel s 
pestrim dogajanjem. Obi-
skovalci so si med drugim 
lahko ogledali nabor kme-
tijsko-gozdarske mehaniza-
cije, ki jo ponuja zadruga. 
Kot je povedal predsednik 

Sloge Janez Porenta, je naj-
več zanimanja požel nov 
model traktorja John Dee-
re, pri katerem povpraševa-
nje precej presega ponud-
bo, tako da so čakalne vrste 
neizbežne. »Povpraševanje 
po traktorjih in ostali meha-
nizaciji je letos precej večje 
kot lani, zaradi česar nara-
šča tudi prodaja,« je pove-
dal Porenta, ki je tudi sicer 
zadovoljen z delom zadruge. 
»Po krizi pred tremi leti, ko 
smo bili v precej težki situ-
aciji, je zdaj napredek opa-
zen. Izdelki se dobro pro-
dajajo, tudi samo poslovan-
je zadruge se je precej izbolj-
šalo, kar se vidi tudi na dana-
šnjem dnevu. Mislim, da je 
največja kriza mimo in da si 
lahko obetamo lepo prihod-
nost,«je še dodal predsednik 
zadruge Sloga, ki je v tem 

času zagnala tudi spletno 
trgovino, ki kupcem omogo-
ča udobnejše nakupovanje 
od doma.

Poleg ogleda kmetijske 
mehanizacije so obiskovalci 
sejma lahko nakupovali na 
tržnici zelenjave, pridelane 

na kmetijah članov zadru-
ge, uživali v dobrotah doma-
če kuhinje ali pa se le spros-
tili ob zabavni glasbi. Trakto-
risti so se preizkusili v spre-
tnostni vožnji na poligonu, 
številni pa so svoje traktorje 
pripeljali tudi na blagoslov, 

ki ga je opravil župnik Franc 
Godec.

Organizatorji so bili zado-
voljni z obiskom, in kot pra-
vijo, bo Slogin dan skupaj s 
spretnostno vožnjo in blago-
slovom traktorjev postal tra-
dicionalna prireditev.

Pester Slogin dan na Primskovem
V nedeljo se je na Primskovem odvil Slogin dan, na katerem je Kmetijsko-gozdarska zadruga Sloga Kranj postregla z zanimivim celodnevnim programom.

Traktorje je blagoslovil župnik Franc Godec.

Traktoristi so se preizkusili v spretnostni vožnji na poligonu.

Cveto Zaplotnik

Kranj – Ministrstvo za kme-
tijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano je ob koncu septem-
bra objavilo javni razpis, na 
podlagi katerega bo za ure-
ditev gozdnih prometnic, to 
je za gradnjo in obnovo goz-
dnih cest in vlak ter za prip-
ravo gozdnih vlak, nameni-
lo tri milijone evrov nepov-
ratnih sredstev. Denar za 
to bosta zagotovila Evrop-
ski kmetijski sklad za razvoj 
podeželja in slovenska drža-
va. Za finančne podpore se 
lahko potegujejo lastniki 
gozdov in agrarne skupnos-
ti, pri tem pa višina podpore 
znaša 50 odstotkov upravi-
čenih stroškov naložbe. Vla-
gatelji lahko uveljavljajo tudi 
prispevek v naravi v obliki 

lastnega dela. Najmanjši 
znesek podpore je 500 evrov, 
upravičenec pa lahko v celo-
tnem programskem obdo-
bju 2014–2020 pridobi za 
naložbe v gozdno infrastru-
kturo največ 500 tisoč evrov 
podpore. Razpis je zaprte-
ga tipa, to pomeni, da bodo 
finančne podpore dodeljeva-
li do porabe denarja le naj-
bolje ocenjenim popolnim 
vlogam, ki presežejo vstop-
no mejo 30 odstotkov mož-
nega števila točk. Pri ocen-
jevanju vlog bodo upošteva-
li ekonomski, geografski in 
proizvodni (tehnični) vidik 
naložbe ter prispevek nalož-
be k okoljskim ciljem. Upra-
vičenci lahko vložijo vlogo 
v elektronski sistem od 23. 
oktobra letos do vključno 10. 
januarja prihodnje leto.  

Denar za gozdne 
prometnice
Za urejanje gozdnih prometnic je na voljo tri 
milijone evrov nepovratnih sredstev.

Gorenja vas – Letošnje srečanje predstavnic gorenjskih društev 
kmečkih in podeželskih žena bo v četrtek, 12. oktobra, v Poljan-
ski dolini. Udeleženke si bodo najprej v Tavčarjevem dvorcu 
na Visokem pri Poljanah ogledale razstavo Visoška domačija, 
poročno dvorano in igrano animacijo Cvetja v jeseni, nato pa 
bodo obiskale še dve kmetiji – na Fužinah Bogatajevo kmetijo, 
na kateri v okviru dopolnilne dejavnosti predelujejo zelenjavo 
(kisajo zelje in repo) in na Stari Oselici kmetijo Dolinar, na 
kateri se ukvarjajo s prirejo in predelavo mleka in od koder je 
doma tudi letošnji mladi gospodar leta Jakob Dolinar. Sreča-
nje bodo kmečke žene sklenile v Sokolskem domu v Gorenji 
vasi, kjer se bo s kulturnim programom predstavilo Društvo 
podeželskih žena Blegoš, ki skupaj s Kmetijsko-gozdarskim 
zavodom Kranj tudi organizira letošnje srečanje.

Srečanje kmečkih in podeželskih žena
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Andraž Sodja

Kranj – Danes ob 11. uri bodo 
na kranjskem okrožnem so-
dišču natančno leto dni po 
odmevnih preiskavah, v 
sklopu katerih so krimina-
listi na območju Celja, Lju-
bljane in Gorenjske opravi-
li 19 hišnih preiskav, po ka-
terih so zaradi domnevne 
trgovine s prepovedanimi 
drogami ovadili 13 oseb za 
67 kaznivih dejanj, razglasi-
li razsodbi še zadnjima ob-
tožencema Arminu Muja-
giću in Senadu Budimoviću. 
Preiskava, ki se je začela na 
podlagi informacij iz Avstri-
je, je pred letom dni pote-
kala tudi v prostorih jeseni-
škega motorističnega kluba 
Hells Angels MC Steel City, 
vendar povezave društva s tr-
govino s prepovedano drogo 
ali orožjem niso našli, je pa 
kranjsko tožilstvo vložilo ob-
tožnico zoper več članov mo-
torističnega društva. Večina 
jih je krivdo takoj priznala in 
dobila pogojne zaporne kaz-
ni. 

Poleg obtoženega pred-
sednika kluba Mujagića naj 
bi bil eden glavnih akterjev 
Dejan Perić, ki je priznal in 
sprejel triletno zaporno ka-
zen. Za Mujagića, ki naj bi 
Periću dobavljal kokain, je 
tožilka Vesna Primožič po 
končanem dokaznem po-
stopku predlagala tri leta in 
štiri mesece zaporne kazni. 
V končni besedi je kot olaj-
ševalno okoliščino pouda-
rila dozdajšnjo nekaznova-
nost, kot oteževalno pa, da je 

šlo za dalj časa trajajočo de-
javnost z velikimi količina-
mi kokaina visoke kakovo-
sti. »Šlo je za kokain visoke 
kakovosti, kar pomeni, da je 
bil obdolženi dobro vpleten 
v mrežo prodaje in je bil bli-
zu izvora kokaina. Obdolže-
ni je bil dobro organiziran, s 
Perićem pa sta bila v komu-
nikaciji izjemno previdna,« 
je še navedla tožilka, ki je 
predlagala tudi podaljšanje 
pripora zoper Mujagića.

Za soobtoženega Senada 
Budimovića, ki se je branil z 
molkom, je tožilka zahteva-
la leto dni pogojne zaporne 
kazni s tremi leti preizkus-
ne dobe.

Odvetnik Matej Sršen je 
za svojega klienta Mujagića 
predlagal oprostitev, saj v 

prestreženih pogovorih, na 
katerih sloni večina prime-
ra, ni ničesar protipravnega, 
skritega ali šifriranega, kot 
je veljalo pri dokazovanju 
drugim obtožencem. Opo-
zoril je na vrsto spornih od-
redb preiskovalne sodnice 
in sporno delovanje tajne-
ga sodelavca policije, ki naj 
bi bil sodelavec avstrijske 
policije. Zavrnil pa je tudi 
glavni obremenilni dokaz – 
DNK-analizo ovitkov koka-
ina, na katerem so forenzi-
ki našli mešano degradirano 
sled treh oseb, med katerimi 
naj bi bil tudi Mujagić. »Pe-
rić je bil večkrat v Mujagiće-
vem tetovatorskem studiu, 
kjer je ves material na voljo 
naključnemu obiskovalcu, 
vrednost tega dokaza zato 

prepuščam sodišču.« Kot je 
še dodal Sršen, naj bi bila po-
licija v predkazenskem po-
stopku prepričana, da gre 
nesporno za izmenjavo pre-
povedane droge: »Glede na 
to, da v spisu nisem zasle-
dil dovoljenja za odloženo 
aretacijo v tem primeru, ne 
morem razumeti, zakaj po-
licija ni v določenem trenut-
ku odvzela prostosti Arminu 
Mujagiću in s tem nespor-
no potrdila, da se ukvarja s 
prodajo prepovedane dro-
ge, oziroma ustrezno ravna-
la tudi takrat, ko naj bi Dejan 
Perić to drogo prevzel.«

Oprostilno sodbo je pre-
dlagala tudi Budimovićeva 
zagovornica Vanja Šisernik. 
Budimoviću obtožnica oči-
ta, da naj bi Mujagiću na ne-
ugotovljen način posredo-
val paket s petdesetimi gra-
mi kokaina. Zagovornica je 
prepričana, da kaznivo de-
janje ni dokazano, dokazni 
postopek pa poln nedosle-
dnosti. »Ker ni na ravni go-
tovosti dokazano, da meša-
nica biološke sledi najmanj 
treh oseb moškega spola, ki 
je bila najdena na paketu, 
vsebuje tudi biološko sled 
Budimovića, tudi ni mogoče 
na ravni gotovosti zaključiti, 
da je ta komurkoli izročil ali 
sploh na kakšen drug način 
z namenom sodelovanja pri 
prometu s prepovedanimi 
drogami prišel v stik s pake-
tom kokaina, ki ga je Perić 3. 
februarja 2016 izročil tajne-
mu delavcu policije.«

Tudi oba obtožena sta se 
izrekla za nedolžna.

Po letu dni še zadnji sodbi
Na kranjskem okrožnem sodišču se je v sredo končal dokazni postopek zoper Armina Mujagića in 
Senada Budimovića zaradi domnevne preprodaje kokaina. Za Mujagića je tožilka predlagala tri leta in 
štiri mesece zapora, za Budimovića pa pogojno kazen. Razsodba bo znana danes.

Simon Šubic

Kranj – Na sojenju zakonce-
ma Rajku in Doroteji Sjeklo-
ča, zdravniku Matjažu Bun-
cu in cerkljanskemu župa-
nu Francu Čebulje na kranj-
skem okrožnem sodišču za-
radi domnevnega oškodova-
nja Občine Cerklje pri nje-
nem vstopu med družbeni-
ke podjetja KNRC, ki je ob 
domu starostnikov Taber v 
Šmartnem nameravalo zgra-
diti sodoben medicinski cen-
ter, bo morda prišlo do zame-
njave sodnice. Odvetnica Ja-
sna Štucin iz kranjske Od-
vetniške pisarne Csipö in Ko-
zamernik je namreč ta teden 

v imenu obrambe Franca Če-
bulja predlagala izločitev so-
dnice Milene Turuk, ker je 
»okužena« z dokazi, ki jih je 
taista sodnica v ponedeljek 
izločila iz sodnega spisa. O 
predlagani izločitvi sodnice 
bo odločila predsednica so-
dišča Janja Roblek, do tedaj 
pa so vse napovedane glavne 
obravnave že preklicane. 

Ponedeljkovo glavno 
obravnavo zaradi domnev-
nih kaznivih dejanj poslov-
ne goljufije (obtožena Raj-
ko Sjekloča in Bunc), ove-
ritve lažne vsebine (zakon-
ca Sjekloča in Bunc) in ne-
vestnega dela v službi (Če-
bulj) je morala sodnica 

Turukova preklicati zaradi 
odsotnosti Doroteje Sjeklo-
ča. Ker se obdolžena na sodi-
šču brani brez zagovornika, 
sojenja ni bilo možno opra-
viti v njeni odsotnosti. Kljub 
vsemu so izven glavne obrav-
nave zaslišali dve priči – od-
vetnika Aleksija Mužino in 
Tanjo Vodovnik iz ljubljan-
ske Odvetniške pisarne Mu-
žina, Žvipelj in partnerji. Ker 
sta v preteklosti po pooblasti-
lu zastopala Občino Cerklje 
in sta v tej vlogi sodelovala 
tudi v obravnavani zadevi, 
sta se pričanju odrekla. So-
dnici tako ni preostalo dru-
gega, kot da iz sodnega spi-
sa izloči zapisnike o njunih 

zaslišanjih pred preiskoval-
no sodnico in z njimi pove-
zane dokaze. »Takšen sklep 
sem sprejela, ker privilegira-
ni priči nista bili ustrezno po-
učeni o svojih pravicah v fazi 
preiskave,« je pojasnila. 

»Ker se je sodnica sezna-
nila z vsebino izpovedb o re-
lacijah med Sjekločo in Če-
buljem ter o pravnih poslih, 
ki so obravnavani v tej zade-
vi, je evidentno, da bi nje-
na seznanitev vplivala na 
končno odločitev,« je pred-
log za izločitev sodnice obra-
zložila odvetnica Jasna Štu-
cin in se pri tem sklicevala 
na 39. člen zakona o kazen-
skem postopku, ki med dru-
gim pravi, da sodnik ne sme 
odločati o obtožbi, če se je v 
postopku pri odločanju o ka-
teremkoli vprašanju sezna-
nil z dokazom, ki se mora iz-
ločiti iz sodnih spisov, razen 
če vsebina dokaza ni takšna, 
da bi lahko vplivala na njego-
vo odločitev.

Obramba izloča sodnico
Na sojenju zaradi domnevnih nepravilnosti pri načrtovanju medicinskega 
centra v Šmartnem je obramba predlagala izločitev sodnice, ker se je 
seznanila z izločenimi dokazi. 

Tožilka Vesna Primož je prepričana, da je bil Armin Mujagić 
dobro organiziran dobavitelj kokaina Dejanu Periću, zato je 
zanj predlagala kazen zapora treh let in štirih mesecev.
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Simon Šubic

Kranjska Gora – Kranjskogor-
ski policisti so ta teden obrav-
navali prijavo občana o su-
mljivi ponudbi za montažo 
žlebov na stanovanjski hiši. 
Prijavo so preverili in ugoto-
vili, da sta tujca za precej ni-
zek znesek ponujala menjavo 
žlebov. Oba, šlo je za romun-
ska državljana, so kasneje iz-
sledili. Policisti so ugotovili, 
da je bila njuna ponudba na 
moč podobna storitvi drugih 
dveh tujcev, ki sta prejšnji te-
den menjavo žleba ponudi-
la in tudi izvedla na objektu v 
Mojstrani. Občan je tedaj po-
licistom naznanil, da je bil v 
poslu oškodovan, saj je zne-
sek, ki ga je moral po opravlje-
ni storitvi plačati, močno pre-
segel sprejemljivo ceno. 

Policisti opozarjajo, da 
storilci teh dejanj običajno 
zavajajo predvsem starejše 
občane in jim ponujajo me-
njavo žlebov po ugodni ceni, 
ki pa je po opravljeni storitvi 
znatno višja od dogovorjene. 
V izogib oškodovanjem sve-
tujejo predhodno preveritev 
ponudbe naključnih proda-
jalcev, akviziterjev, obrtni-
kov in drugih neznanih oseb 
ter rahlo zadržanost do nak-
ljučnih poslov. »Ljudje veli-
kokrat najprej sprejmejo po-
nudbo, šele kasneje pa pre-
verijo okoliščino posla ali pa 
so postavljeni v situacijo, ko 
se od njih zahteva običajno 
visoko plačilo, in šele takrat 
posumijo, da so bili morda 
ogoljufani,« je razložil Bo-
jan Kos s Policijske uprave 
Kranj. 

Sumljiva ponudba

Škofja Loka – Škofjeloški policisti so v preiskavi suma kazni-
vega dejanja tatvine zasegli gorski kolesi znamke Univega 
in BH (na sliki), za kateri domnevajo, da sta bili odtujeni na 
škofjeloški železniški postaji. Oškodovana lastnika zdaj pozi-
vajo, naj se s podatki o lastništvu oglasita na Policijski postaji 
Škofja Loka, kjer kolesi hranijo. 

Zasegli ukradeni kolesi
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Kranj – Gorenjski kriminali-
sti so v okviru preiskave ro-
pov, ki so bili januarja izve-
deni na Gorenjskem in Šta-
jerskem, prijeli še preosta-
la dva od treh osumljencev. 
Prvega so prijeli marca, o 
čemer smo že poročali. Na 
območju Gorenjske gre za 
ropa v stanovanjskih hišah 
v okolici Kranja in v Tržiču, 
na območju Policijske upra-
ve Maribor pa za rop v župni-
šču v Laporju pri Slovenski 
Bistrici.

V okolici Kranja so takrat 
trije neznani storilci zgodaj 
zjutraj vstopili v odklenje-
no stanovanjsko hišo, sta-
rejšo lastnico zvezali s pla-
stičnimi zategami in ji odtu-
jili nekaj sto evrov. Oškodo-
vanka, ki so jo napadalci laž-
je ranili, se je po ropu sama 
osvobodila. Dva od teh treh 
osumljencev sta utemelje-
no osumljena tudi ropa v 

Tržiču in župnišča na Šta-
jerskem. V Tržiču sta osu-
mljenca konec januarja po-
trkala na balkonska vrata 
stanovanjske hiše, ki jih je 
lastnik odprl, potem pa sta s 
silo vstopila v prostor. Eden 
od njiju je žrtev prijel, dru-
gi pa mu je zagrozil z orož-
jem in mu ga oprl na glavo. 
Z grožnjami sta zahtevala 
denar, moškega sta zveza-
la, v ropu pa sta si prilasti-
la nekaj sto evrov denarja. 
Ista storilca sta osumljena 
tudi ropa župnišča na Šta-
jerskem, kjer sta dvema ose-
bama najprej grozila z orož-
jem in nožem, potem pa sta 
si z uporabo sile protipravno 
prilastila predmete oškodo-
vanca in denar iz župnišča.

Enega od osumljencev so 
za kazniva dejanja že obso-
dili na zaporno kazen, dru-
gega pa so pred dnevi prived-
li k preiskovalnemu sodni-
ku Okrožnega sodišča v Kra-
nju, ki je zanj odredil pripor.

Odkrili še dva 
osumljenca ropov
Kriminalisti so končali preiskavo januarskih ropov 
na Gorenjskem.
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Pogovor
Dr. Janko Strel, dobitnik nagrade 
za življenjsko delo na področju 
visokega šolstva ... Stran 18

Zanimivosti
SMS-poezija tržiškega Antona 
Janše je izšla v knjižici z 
naslovom Brez zamere. Stran 19

Obletnice
Marijan Kastelic je našel dnevnik 
svojega očeta, ki se je boril na 
soški fronti. Stran 20

Urša Peternel

"Med rednim operativnim 
delom po gozdovih Pokljuke 
sem v določenih predelih na-
letel na nenavadne vijugaste 
okope, ki so spominjali na 
strelske jarke. Poizvedovanja 
pri domačinih so predvideva-
nja potrdila. Strelski jarki so 
bili izkopani med prvo svetov-
no vojno. Vendar zakaj?" Ta-
kole začetek odkrivanja sto let 
stare skrivnosti opisuje Alojz 
Budkovič, gozdar, do nedav-
ne upokojitve zaposlen na 
Zavodu za gozdove Slovenije, 
ljubiteljski zgodovinar in član 
Združenja vojaških gornikov 
Slovenije iz Bohinja. Budko-
vič je zadnjih dvaindvajset let 
na terenu, v pogovoru z do-
mačini in prek iskanja redkih 

informacij v arhivih sestavljal 
zgodbo o nastanku jarkov, ki 
so še danes vidni na planotah 

Pokljuke, Mežakle ... V veliko 
pomoč mu je bil danes že po-
kojni brat Tomaž Budkovič, 
ki je bil eden boljših pozna-
valcev dogajanj na soškem 
bojišču. 

Kaj so torej nenavadni jarki? 
"Strelski jarki so del Savske li-
nije, to je rezervne linije soške 
fronte, ki naj bi zadržala itali-
janski vdor v notranjost mo-
narhije. Mrzlično so jo zače-
li graditi maja 1915, ko je Ita-
lija napadla Avstro-Ogrsko. 
Vrhovna komanda avstro-ogr-
ske armade je predvidevala, da 
bo 5. armada ob Soči težko za-
držala številnejšo in bolje obo-
roženo italijansko vojsko. Za-
radi velike nevarnosti vdora v 
monarhijo so v zaledju fron-
te zgradili rezervne položaje. 
Zadnje so vključili v sistem 

Savske linije. Na srečo pa ni 
bila nikoli uporabljena," razla-
ga Budkovič.

Savska linija je, kot je ugo-
tovil, potekala od vrha Kepa 
v Karavankah, se spustila do 
Mojstrane, ponovno povzpela 
v pobočja Mežakle ter po Ra-
dovni in Pokljuki teče do Sote-
ske v Bohinju. Naprej je niso 
sledili, najbrž je vijugala nap-
rej čez Selško in Poljansko do-
lino proti Senožečam. Budko-
vič je na gorenjskem delu li-
nije odkril okrog šest kilome-
trov strelskih jarkov, ki jih je 
razdelil na sektorje. "Po sto-
tih letih je linija nekje zelo 
dobro ohranjena in jo vajeno 
oko hitro opazi. Naključne-
mu opazovalcu se morda zdi, 
da gre v gozdu za kakšno vla-
ko ali pot, vajeno oko pa hitro 

vidi, da gre za strelske jarke in 
kamnite bočne zaščite," raz-
laga Budkovič. Ponekod, zlas-
ti na strmih in kmetijskih ob-
močjih, je linija slabše vidna, 
saj je poškodovana, jarki so 
zasuti in zravnani z zemljo. 
Kot je povedal Budkovič, jim 
je v 22 letih bolj ali manj in-
tenzivnega dela uspelo po-
sneti stanje na terenu od So-
teske v Bohinju do Mojstrane, 
traso so vnesli tudi v gozdar-
ske karte. 

Del Savske linije pa jim je 
pred enajstimi leti vendarle 
uspelo predstaviti v naravi, in 
sicer na Pokljuki na območju 
Krakova na Mrzlem studencu. 
Tam so s pomočjo Slovenske 
vojske obnovili okrog tride-
set metrov jarka, postavili pa 

so tudi informativno tablo. V 
bližini je tudi del neobnovlje-
nih jarkov, da obiskovalci lah-
ko primerjajo in vidijo razli-
ko. Obnovljeni odsek linije je 
vključen v Pokljuško pot. 

Ker se bliža stota obletni-
ca zaključka prve svetovne 
vojne, se je Budkovič odločil, 
da bo po 22 letih ljubiteljske-
ga raziskovanja zgodbo o Sa-
vski liniji predstavil širši jav-
nosti. Tako je letos pripravil 
že šest predavanj, nekaj jih 
napoveduje še za v prihod-
nje. "Zgodbo zdaj prepuš-
čam kot izziv stroki, ki naj bi 
to delo nadaljevala. Mi smo 
kot ljubitelji poskrbeli, da 
smo zgodbo o Savski liniji iz-
trgali pozabi, zdaj pa čakamo 
odziv institucij," je povedal. 

Razkrita skrivnost okopov
Gozdar in ljubiteljski zgodovinar Alojz Budkovič iz Bohinja je dvaindvajset let raziskoval skrivnost nenavadnih vijugastih okopov na Pokljuki, ki so spominjali 
na strelske jarke. Zdaj je skrivnost razkrita: to so ostanki Savske linije, rezervne linije soške fronte, ki je potekala od vrha Kepa v Karavankah, se spustila do 
Mojstrane, ponovno povzpela v pobočja Mežakle ter po Radovni in Pokljuki teče do Soteske v Bohinju ... Gre za pozabljeno zgodbo prve svetovne vojne.

Alojz Budkovič, gozdar, ljubiteljski zgodovinar in član 
Združenja vojaških gornikov Slovenije iz Bohinja 

Savska linija je v naravi 
predstavljena na Pokljuki v 
okviru Pokljuške poti.

Del Savske linije jim 
je pred enajstimi 
leti vendarle uspelo 
predstaviti v naravi, in 
sicer na Pokljuki na 
območju Krakova na 
Mrzlem studencu. Tam 
so s pomočjo Slovenske 
vojske obnovili okrog 
trideset metrov jarka, 
postavili pa so tudi 
informativno tablo. 
V bližini je tudi del 
neobnovljenih jarkov, 
da obiskovalci lahko 
primerjajo in vidijo 
razliko. Obnovljeni 
odsek linije je vključen v 
Pokljuško pot. Savska linija je tudi po sto letih ohranjena v naravi. Naključnemu opazovalcu se morda zdi, 

da gre v gozdu za kakšno vlako ali pot. 
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Od petka do petka

Simon Šubic

Zdravniki bodo aktivirali 
stavko

Zdravniški sindikat Fides 
bo zaradi neizpolnjevanja 
stavkovnega sporazuma 27. 
novembra aktiviral stavko s 
polno prekinitvijo dela skla
dno z zakonom, je pred te
dnom dni napovedal pred
sednik sindikata Konrad 
Kuštrin. Po pregledu reali
zacije stavkovnih zahtev so 
namreč ugotovili, da niso 
v celoti realizirane njihove 
zahteve, zlasti glede 57. plač
nega razreda kot plačnega 
stropa za zdravnike. Kuštrin 
je ob tem poudaril, da si stav
ke ne želi nihče, ne zdravni
ki, gotovo pa ne javnost. Mi
nistrica za zdravje Milojka 
Kolar Celarc na odmrznitev 
stavke odgovarja, da je mi
nistrstvo zahteve iz stavkov
nega sporazuma uresničilo, 
odprta pa ostaja le zahteva 
glede 57. razreda kot plačne
ga stropa za zdravnike, kar 
pa je stvar ministrstva za jav
no upravo in odvisno od po
gajanj z drugimi sindikati. 
Minister za javno upravo Bo
ris Koprivnikar pa je pojas
nil, da zaveze iz stavkovnega 
sporazuma s Fidesom izvr
šujejo, saj so predlog ustrez
nih sprememb zakona o si
stemu plač v javnem sektor
ju pripravili, predstavili po
gajalski skupini vseh sindi
katov in ga bodo posredova
li vladi. 

Ni dokazov zoper 
Drenikovo

Spletni portal Siol.net je 
poročal, da nacionalni pre
iskovalni urad v preiskavi 
arbitražne prisluškovalne 
afere, v katero sta bila vplete
na nekdanja slovenski arbi
ter Jernej Sekolec in agent
ka Slovenije Simona Dre
nik, zoper Drenikovo niso 
na šli dokazov zlorabe polo
žaja in nevestnega dela. Pre
iskovali so samo Drenikovo, 
saj Sekolec v času pogovorov 
ni bil zaposlen na ministr
stvu za zunanje zadeve, tem
več na arbitražnem sodišču 
v Haagu. Sekolec je sicer za
vračal sodelovanje v preiska
vi in preklical privolitev za 
preiskavo dveh elektronskih 
naprav, ki jih je v dogovoru z 
njim policija najprej zaseg
la. Letos so kriminalisti ven
darle pregledali njegov raču
nalnik in preostale elektron
ske naprave, po neuradnih 
podatkih Siola pa niso potr
dili suma, da je imel name
ščeno programsko opremo 
za prisluškovanje.

Nedelje brez 
nakupovanja

Nepovezani poslanec An
drej Čuš (ter Zeleni Slo
venije in druge iniciative) 
pre dlaga državnemu zboru 
sprejem novele zakona o tr
govini, s katero bi uresniči
li voljo volivcev za zaprtje tr
govin ob nedeljah, izraženo 

na referendumu pred štiri
najstimi leti. »Z novelo za
kona o trgovini sledimo 
predvsem ustavnemu nače
lu ljudske suverenosti, saj je 
slovensko ljudstvo na naj
bolj demokratičen način – z 
referendumom – že izglaso
valo odločitev o nedeljskem 
delu. Načelo socialne drža
ve pomeni zahtevo po ustre
zni skrbi države za materi
alno in socialno varnost dr
žavljanov. Med socialno var
nost pa sodijo tudi pravica 
do varovanja družine in pra
vice otrok,« je razložil. Čuš 
ob tem predlaga, da bi bile 
posamezne prodajalne po 
lastni presoji trgovca lahko 
odprte do največ šest nedelj 
oz. praznikov v letu. Med iz
jeme bi uvrstil prodajalne 
s površino prodajnega pro
stora do 200 kvadratnih me
trov, kjer trgovsko dejavnost 
izvaja neposredno nosilec 
dejavnosti oz. njegovi ožji 
družinski člani, pa tudi pro
dajalne na bencinskih servi
sih na servisnih prometnih 
površinah avtocest in hitrih 
cestah.

Policiste zanimal tvit

Novinar TV Slovenije 
Jure Brankovič si je pred te
dnom dni s tvitom »Protest 
v nedeljo pred špansko am
basado?« prislužil obisk po
licije. Brankovič je s tvitom 
spraševal, ali se zaradi stop
njevanja napetosti pred ne
deljskim referendumom v 

Kataloniji morda pripravlja 
kakšen protest ali shod pred 
špansko ambasado v Ljub
ljani, v soboto zjutraj pa je 
na njegovih vratih pozvo
nila policija. V informativ
nem pogovoru so ga poba
rali, ali namerava organizi
rati shod pred špansko am
basado oziroma ali ve za kak 
shod, ki se pripravlja. Na po
liciji so pojasnili, je sploš
no spremljanje informacij 
na javnih omrežjih običaj
ni sestavni del izvajanja na
log pri spremljanju stanja 
javne varnosti. Če ocenijo, 
da je vsebina aktualna za iz
vajanje nalog iz pristojnosti 
policije, se temu ustrezno 
odzovejo. Po mnenju pro
fesorja ustavnega prava An
draža Terška je tokrat vsee
no šlo »za nov primer oči
tnega nerazumevanja poli
cije, kaj sme in česa ne sme 
početi, ter za očitno nerazu
mevanje vsebine in praktič
nega dometa ustavnih pra
vic in svoboščin«. 

Jerkičeva nasledila 
Semoliča

Zvezo svobodnih sindika
tov Slovenije od srede vodi 
Lidija Jerkič, ki je zamenja
la Dušana Semoliča, ki je 
ZSSS vodil 26 let. Jerkiče
va napoveduje, da si bo pri
zadevala za spremembo pri
oritet. Med drugim želi boj 
za ohranjanje delovnih mest 
nadomestiti z bojem za bolj
ša delovna mesta. 

Zdravniki spet v stavko
Zdravniki znova grozijo s stavko s polno prekinitvijo dela, ker še vedno niso izpolnjene vse njihove 
zahteve glede plač. Znova predlog za zaprtje trgovin ob nedeljah.

V zdravniškem sindikatu Fides so napovedali, da bodo 27. 
novembra aktivirali stavko s polno prekinitvijo dela. 

V državni zbor je bila vložena novela zakona o trgovini, ki 
naj bi uvedla zaprtje trgovin ob nedeljah. / Foto: Tina Dokl

Dušan Semolič je po 26 letih vodenje največjega sindikata v 
državi ZSSS predal Lidiji Jerkič, predsednici sindikata SKEI. 

Slovenci v zamejstvu (580)

Spominska plošča na Šajdi
Dobrih tisoč metrov visok 

greben Šajde / Schaidasattla 
je naravna meja med dolino 
Sel na zahodni strani in doli
no Obirskega na vzhodni ka
pelski strani. Šajda je ideal
no izhodišče za okoliške vr
hove, še posebej za Obir / Oj
strc / Hochobir, ki je z 2139 
metri najvišji vrh severne
ga dela Karavank. Šajda je 
bila dolgo težko prehodna. 
Še najlažje peš ali s konjsko 
vprego. Leta 1965, ko je Ko
roški vladal socialistični de
želni glavar Hans Sima, v 
Selah in v Železni Kapli pa 
sta županovala Herman Ve
lik in Josef Lubas, je bila pre
ko prelaza zgrajena cesta, ki 
je povezala kraje pod Košuto 
in Obirjem, v katerih je delež 
slovensko govorečih še ved
no velik. Kmalu je bila tudi 

asfaltirana. Pot med Borov
ljami in Selami na zahodni 
in Železno Kaplo na vzhodni 
strani se je zelo zmanjšala. 

Veliko zaslug za zgradi
tev te ceste ima tudi eden 
od najbolj prepoznavnih 
povojnih koroških politi
kov, učitelj po poklicu, Josef 
Guttenbrunner, ki se je ro
dil pred stotimi leti, 28. fe
bruarja leta 1917 v Šentpetru 
/ St. Petru nad Krko. Josef 

Guttenbrunner je bil vpli
ven član avstrijske oziroma 
koroške socialdemokratske 
stranke, član zveznega sve
ta in v letih 1964–1982 po
slanec v deželnem zboru, ki 
ga je v svojem zadnjem man
datu tudi vodil. Čeprav je bil 
rojen v nemški družini, je 
bil v politiki poštenjak in do
sleden v zagovarjanju svo
jih stališč. Naklonjen je bil 
Slovencem na Koroškem. 

Zagovarjal je dvojezičnost 
in se je kot predsednik de
želnega šolskega sveta zav
zemal, da je bila leta 1957 
zgrajena nova stavba Slo
venske gimnazije v Celov
cu. V slovenski narodni 
skupnosti na Koroškem je 
imel številne prijatelje. Na
zadnje sta z ženo Marijo 
živela v Kotmari vasi, kjer 

sta tudi pokopana. Žena je 
umrla leta 1998, on pa dve 
leti kasneje.

Od nedelje dalje na pre
lazu Šajda spominja na 
spoštovanega koroškega po
litika spominska plošča, ki 
sta jo postavili občini Sele 
in Železna Kapla, odkrila pa 
župana Heribert Kulmesch 
in Franc Jožef Smrtnik.

Jutri, 7. oktobra, ob 15. uri bodo na Kostanjah / 
Koestenbergu odprli drugi del Slovenske pisateljske 
poti na Koroškem. V prvem delu so pred dvema 
letoma na Obirskem odkrili spominsko ploščo 
Valentinu Polanšku, jutri pa bodo na Drabosnjakovem 
domu odkrili plošči domačinoma – pesniku Andreju 
Kokotu in zbiralcu narodnega blaga Andreju Šusterju 
- Drabosnjaku.

Spominska plošča koroškemu politiku Josefu 
Guttenbrunnerju (1917–2000) na prelazu Šajda

Jože Košnjek

med sosedi
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Jože Košnjek

Gorenjski glas običajno 
svojih obletnic ni nikoli obe-
šal na veliki zvon. Za okro-
gle jubileje je izdal praznič-
ne številke, za le redke pa je 
organiziral javne prireditve. 
Ena takšnih in prva v zgo-
dovini časnika je bila juni-
ja leta 1962 v Kinu Center v 
Kranju, na kateri je bilo tudi 
žrebanje nagrad za naročni-
ke. Med nagradami sta bila 
tako dva mopeda in televi-
zijski sprejemnik. V progra-
mu so sodelovali veliki ple-
sni orkester iz Kranja pod 
vodstvom Francija Puharja, 
pevci Marjana Deržaj, Peter 
Ambrož, Rina Brun in Gre-
gor Šolar, simfonični orke-
ster Glasbene šole Kranj, 
Mešani pevski zbor Fran-
ce Prešeren iz Kranja pod 
vodstvom Petra Liparja in 

humorista Franc Trefalt in 
Marjan Marinc. Leta 1997, 
ob petdesetletnici izhajanja, 
pa smo izdali doslej najob-
sežnejšo številko časnika, ki 
je obsegala 152 strani! Ta iz-
vod ni le pregled zgodovine 

časopisa, ampak sprehod 
skozi dogodke, ki so se v pol 
stoletja, po letu 1947, zgodi-
li na Gorenjskem. 

Z zgodovino Gorenjskega 
glasa in z njegovimi jubileji 
je povezan tudi legendarni 

ansambel Bratov Avsenik. 
Pa tudi obratno je bilo: Go-
renjski glas je bil verodo-
stojen zapisovalec uspeš-
ne poti ansambla in njego-
vih naslednikov, še posebej 
Ansambla Saša Avsenika. 

Avseniki, Slavko Avsenik, 
Albin Rudan, Franc Košir, 
Mik Soss in Levček Poni-
kvar ter pevci Ema Prodnik, 
Jožica Svete in Alfi Nipič so 
igrali na proslavitvi 30-le-
tnice našega časopisa. Kon-
cert našemu časopisu v čast 
je bil 26. oktobra leta 1977 
v Festivalni dvorani. Nabito 
polna je bila. Godci in pev-
ci so igrali in peli, Franc Ko-
šir in Janez Hočevar - Ri-
fle pa sta skrbela za smeh. 
Dvorana je z aplavzom dala 
prav predlogu Gorenjskega 

glasa, da bi ansambel leta 
1978, ob 25-letnici igranja, 
prejel državno priznanje.

Sodelovanje Gorenjskega 
glasa z Avseniki in Avseni-
kovo družino se je nadalje-
valo in traja še danes. Zato 
sploh ni bilo dvomov, kje 
proslaviti letošnji 70-letni 
jubilej Gorenjskega glasa in 
kdo bo na njem igral. Izbrali 
smo gostišče Avsenik, nekaj 
viž za povabljence pa bo zai-
gral Ansambel Saša Avseni-
ka. Tako kot nam je igral nje-
gov ded pred 40 leti …

Sedemdeset let Gorenjskega glasa

Praznovanje z Avseniki

Avseniki na odru Festivalne dvorane na Bledu leta 1977 ob 30-letnici takratnega Glasa 

Za smeh sta skrbela Janez Hočevar - Rifle in Franc Košir
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Miha Naglič

Država v srcih

Da bi bolj razumeli, za kaj 
gre, preberimo, kako je to 
zadevo razložil sirski Kurd, 
Abdulaziz Ramadan, vodja 
nevladne organizacije DOZ 
iz Nemčije, s sedežem v Le-
ipzigu. »Doz v kurdskem je-
ziku pomeni razlog. Razlog, 
za katerega se ljudje borijo 
v družbenem, kulturnem, 
akademskem in političnem 
boju.« Kdo so pravzaprav ti 
Kurdi? »Kurdi so velik narod 
– najverjetneje največji na-
rod na svetu brez lastne dr-
žave. Živijo pretežno v štirih 
državah: 20–25 milijonov v 
Turčiji, 18 milijonov v Iranu, 
osem milijonov v Iraku in 2,5 
milijona v Siriji. Kurdske di-
aspore obstajajo tudi po več 
evropskih državah in Rusi-
ji. Okoli 200.000 judovskih 
Kurdov živi v Izraelu. Kurdi 
so sicer enotna etnična sku-
pina, a zelo raznoliki po ve-
roizpovedi. Med Kurdi so za-
ratustrovci, kar je ena izmed 
najstarejših religij na svetu, 
muslimani, kristjani in jud-
je. Nekateri Kurdi so pripa-
dniki majhnih verskih sku-
pin, kot so jezidi, ohranilo 
pa se je nekaj krajevnih, iz-
jemno starih verovanj, re-
cimo častilci ognja. Kurdi 
že stoletja živijo v vseh šti-
rih omenjenih državah, v 

vsaki predstavljajo največjo 
manjšino. V večini prime-
rov niso imeli kulturnih pra-
vic, kot je uradni jezik ali šo-
lanje v maternem jeziku, ve-
čino časa so bili diskrimini-
rani. Vendar so preživeli in 
svoj jezik ohranili v svojih 
domovih.« Kako stara pa je 
ideja skupne države Kurdis-
tan? »Kurdistan se v uradnih 
dokumentih prvič omenja v 
Sevreški mirovni pogodbi iz 
leta 1920. Sevreška mirovna 
pogodba je bila med zma-
govalkami napisana po prvi 
svetovni vojni in je za obmo-
čje na jugovzhodu Turčije in 
nekatere druge kurdske pre-
dele določala plebiscit o ne-
odvisni državi Kurdistan, a 
nobena od držav pogodbe 
ni ratificirala. Leta 1923 jo je 
nadomestil Lausanski spo-
razum, ki pa države Kurdis-
tan ni več omenjal. Po pad-
cu Otomanskega cesarstva 
in oblasti šaha v Iranu je sle-
dila delitev na nacionalne dr-
žave.« Kurdistan kot država 
je bil torej aktualen v letih po 
prvi svetovni vojni, potem 
ne več, zdaj je spet na dnev-
nem redu. Kako mu kaže? 
Je sploh možno, da bi sku-
pna država Kurdistan ne-
koč zares nastala? »Ta drža-
va že obstaja. V srcih ljudi. 
Vse od padca Otomanskega 
cesarstva. Ideja ne bo izgini-
la, saj jo vsak rod preda nas-
lednjemu, gre za neke vrste 

kolektivni spomin. Zaradi 
tega bo Kurdistan nekega 
dne obstajal. Vendar v trenu-
tnih razmerah to žal ni mo-
goče. V Turčiji in Iranu sta 
državi enostavno premočni. 
Ideja velikega Kurdistana je 
daleč od resničnosti. Zdi pa 
se verjetno, da se vzpostavi 
Kurdistan Iraka in Sirije, kar 
bi bila zelo velika stvar. Z ira-
škim referendumom in voj-
nim stanjem v severni Siriji, 
kjer si sobojujoči proti IS (is-
lamski državi) želijo biti par-
tnerji s Kurdi, se odpira polje 
možnosti. Kurdistan bi lahko 
postal država na severu Iraka 
in nato priključil sirsko Ro-
javo. Vendar je vse popolno-
ma odvisno od volje medna-
rodnih sil, če jim bo ta ideja 
povšeči. Potem se bo to zgo-
dilo. To je realistično. Veliki 
Kurdistan pa ne.« (Vir: Jaša 
Rajšek, MMC RTV SLO) – 
Tako je to. Za lastno državo, 
ki smo jo Slovenci izglasova-
li in izborili v letih 1990 in 
1991, si zdaj najbolj prizade-
vajo Katalonci in Kurdi. Obo-
jim jo iz srca privoščimo!

Neodzivni Bruselj

Madrid se je na katalonski 
referendum odzval oholo in 
nasilno, Bruselj pa preveč 
zadržano. Vicent Partal, ka-
talonski novinar in zagovor-
nik neodvisnosti, to dejstvo 
komentira takole: »Iskreno, 

tukaj nihče ničesar ne priča-
kuje od EU. A če bi EU za-
vzela stališče, kot ga je v pri-
meru Brionskega sporazu-
ma, bi večina ljudi in kata-
lonska vlada to sprejeli. Če 
bi EU sporočila, da bo usta-
vila proces neodvisnosti za 
pol leta in pod svojim po-
kroviteljstvom organizirala 
referendum naslednje leto, 
bi to vsi sprejeli. A od Uni-
je nihče ničesar ne pričaku-
je. Morda se več pričakuje od 
nekaterih držav članic, ki ra-
zumejo, kaj se dogaja. Več 
poslancev v evropskih parla-
mentih, recimo estonskem, 
danskem, britanskem, pozi-
vajo k posredovanju EU, kar 
bi v Kataloniji sprejeli, mis-
lim pa, da v Madridu ne bi. 
Želijo le, da se Katalonci pre-
dajo.« Pa se ne bodo.

Boriti se, ne umreti

»Vsi želijo v nebesa, nih-
če pa noče umreti, da bi pri-
šel tja.« Tako je menil slovi-
ti ameriški pevec B. B. King 
(1925–2015). Pa ni čisto tako. 
Kurdi, denimo, so priprav-
ljeni umirati za neodvisnost 
Kurdistana, kar bi bilo za-
nje kakor nebesa na zemlji. 
V Evropi je drugače; idealov, 
za katere bi bili pripravljeni 
umirati, ni več. So pa taki, za 
katere smo se pripravljeni 
boriti – tako kot se Katalonci 
za svojo neodvisnost …

Kurdi in Katalonci
Iraški Kurdi so na referendumu 25. septembra v veliki večini (več kot 90 odstotkov) glasovali za 
neodvisnost države Kurdistan. Vse države, v katerih Kurdi živijo, so se odzvale z grožnjami. Nihče ne 
ve, kaj sledi. Podobno je v Kataloniji …

Z rumeno je označeno ozemlje štirih držav, na katerem so 
Kurdi večinsko prebivalstvo. Neodvisni Kurdistan pa je za 
zdaj le »država v srcih«. / Foto: Wikipedija

V kurdski vojski se borijo tudi žene in dekleta, pa še dobre 
bojevnice so! / Foto: YouTube

Za neodvisnost Katalonije je bilo že veliko zborovanj; 
posnetek je z enega od njih, ikonografija je slej ko prej 
enaka. / Foto: Wikipedija
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Mateja Rant

Priznanje za svoje več kot 
štiridesetletno raziskovalno, 
pedagoško in strokovno de-
lovanje je Janko Strel zdaj 
dobil tudi v obliki nagrade 
za življenjsko delo na podro-
čju visokega šolstva. Kot so 
zapisali v obrazložitvi, je po-
membno prispeval k razvo-
ju predmetnega področja di-
daktike športne vzgoje ter 
gibalnega razvoja otrok in 
mladine. Kot njegovo najpo-
membnejše delo so navedli 
vzpostavitev sistema špor-
tnovzgojnega kartona, na 
kar je, priznava, tudi najbolj 
ponosen:

»In znanstveno in v praksi 
sem se ukvarjal z vzpostav-
ljanjem sistema ugotavlja-
nja in spremljanja telesne-
ga fitnesa za množično upo-
rabo. Mislim, da mi je uspe-
lo v smislu, da smo postavi-
li relativno preprost sistem 
merjenja telesnega in gibal-
nega razvoja, ki je izvedljiv 
v praksi. Tako dobimo rela-
tivno veliko informacij o ra-
zvoju otrok, obenem pa nam 
omogoča spremljanje rezul-
tatov skozi čas. Podobne po-
skuse so izvedli marsikje po 
svetu, poznamo tudi evrop-
ski sistem, ki je po strokov-
ni zasnovi boljši od našega, a 
v praksi ni izvedljiv. Mi smo 
našli zmerno pot, kar pome-
ni, da je zadeva sprejemlji-
va tako časovno kot strokov-
no in finančno, kar dokazuje 
tridesetletno delovanje. Po-
nosen pa sem tudi na to, da 
mi je uspelo soustvarjati po-
goje za kakovostno športno 
vzgojo. Konec sedemdesetih 
let prejšnjega stoletja sem z 
arhitektom Janezom Urban-
cem prek zveze športnih pe-
dagogov postavil normative 
za gradnjo športnih objek-
tov, ki so v več kot 90 odstot-
kih aktualni še danes.«

Kaj kažejo analize špor-
tnovzgojnega kartona?

»Pri razvoju otrok gre za 
zelo zanimiva obdobja z 
vzponi in padci, ki jih zna-
mo tudi strokovno obrazlo-
žiti. Imeli smo 'zlata' de-
vetdeseta leta, ko smo do-
segli najvišjo raven telesne-
ga fitnesa otrok. Takrat smo 
v srednjih šolah uvedli tre-
tjo uro športne vzgoje, moč-
no je bil razvejan interesni 
program športa v šoli, resno 
smo začeli izvajati športno 
vzgojo tudi v prvem triletju 
osnovne šole in imeli smo 
izjemno dobro klimo med 
učitelji in okoljem. Potem je 
sledilo katastrofalno stanje v 

prvem desetletju tega tisoč-
letja, ko se je vse 'sesulo'.«

Kaj je privedlo do tega?
»Med drugim smo izgu-

bili uri športa v poklicnih in 
tehniških šolah. Podatki so 
se poslabšali tudi zato, ker 
smo v merjenja zajeli celot-
no populacijo še v srednjih 
šolah. Največji udarec pa je 
pomenil spremenjen odnos 
do življenja – lahkoten, celo 
neodgovoren, z veliko hra-
ne, užitka ... Telesni razvoj 
pa je trdo delo in pomeni od-
govornost do svojega telesa. 
Po letu 2010, ko smo na to 
opozarjali tudi vlade, so res-
no pristopili k programu 
Zdrav življenjski slog in po 
sedmih letih smo krivuljo 
spet obrnili v drugo smer in 
smo že v postopnem vzpo-
nu, razmere se izboljšujejo 
predvsem v osnovni šoli.«

 
Za športno udejstvovanje 
imajo otroci danes ogromno 
možnosti, ukvarjajo se z raz-
ličnimi športi, po drugi stra-
ni pa jih skoraj ni več mogo-
če videti na dvoriščih ...

»To je eden največjih pro-
blemov sodobnega časa, da 
otrok ne 'vzgaja' ulica. Ta 
miselnost je izpuhtela in to 
je velika škoda. Prešli smo 
na sebičen način razmišlja-
nja, ki ne vključuje druže-
nja, kar je v principu bistvo 
športa. Otrok mora biti iz-
postavljen okolju in se spo-
pasti tako z dobrimi kot sla-
bimi stvarmi v njem.«

 
Koliko gibanja na dan je pri-
poročljivo za otroke?

»Po mojih ugotovitvah sta 
potrebni vsaj dve uri telesne 
dejavnosti na dan, brez tega 
ni razvoja. Zelo sem vesel, 
da je v zadnjih letih vedno 
več zdravnikov, ki tudi odra-
slim priporočajo več kot uro 
gibanja oziroma več kot de-
set tisoč korakov na dan in so 
se poslovili od mednarodnih 
norm za telesno dejavnost, 
po katerih naj bi zadostovalo 
pol ure na dan. To normo je 
čas povozil pred več kot dvaj-
setimi leti.« 

Kaj pa kaže presečna študi-
ja ARTOS, v okviru katere od 
leta 1970 fakulteta za šport 
spremlja trende sprememb 
v življenjskih slogih sloven-
ske šolajoče populacije?

»Že v prvem letniku študi-
ja me je v delo vključil prof. 
dr. Jože Šturm in sem zato 
sodeloval že pri začetnih 
raziskavah oziroma vzpo-
stavitvi študije ARTOS. Na 
vsakih deset let opravimo 

analizo celotnega razvo-
ja otrok v osnovnih in sre-
dnjih šolah na vzorcu šest ti-
soč otrok, kar nam omogoča 
vpogled v celoten razvoj mla-
dih. Tako lahko ugotavljamo 
trende, pravi rezultati pa se 
bodo pokazali šele v prihod-
njih letih. Ta čas namreč 
proučujemo oziroma pove-
zujemo razvoj odraslih z nji-
hovimi otroki, tako da star-
ši svoje rezultate primerjajo 
z otrokovimi. Pogosto imajo 
namreč otroci enake težave 
kot starši in jih tako lahko že 
zgodaj odpravimo.«

Kakšne so razlike v gibalnih 
sposobnostih po regijah in 
kako visoko se pri tem uvr-
šča Gorenjska?

»Gorenjska skupaj z gori-
ško in posavsko regijo sodi 
v slovensko 'špico', gibalna 
sposobnost je v teh regijah 
na zelo visoki ravni.«

 
Kaj pa razlike med spoloma?

»V zadnjih 25 letih so med 
fanti in dekleti nastale zelo 
velike razlike, pri fantih je nji-
hov telesni fitnes upadel, pri 
dekletih pa se je bistveno po-
večal. Razlog se skriva tudi v 
našem sistemu športne vzgo-
je, ko smo dosegli, da imajo lo-
čen pouk športne vzgoje. De-
kleta so tako lahko prišla do 
izraza, kar bi jim sicer agre-
sivnost fantov onemogočila. 
Pomembno pa je še, da imajo 
fantje moške učitelje, dekleta 
pa ženske. Obenem smo za-
gotovili pogoje za izvajanje 
športnih zvrsti, s katerimi se 
ukvarjajo ženske. Pri fantih 
namreč prevladujejo špor-
tne igre, ki zahtevajo izje-
men razvoj telesnega fitne-
sa. Če nimamo visoko raz-
vite gibalne inteligentnosti, 

smo pri športnih igrah ome-
jeno sposobni.«

So otroci, ki se veliko giba-
jo oziroma ukvarjajo s špor-
tom, navadno uspešnejši 
tudi v šoli?

»Za to imamo dovolj doka-
zov, med najbolj prepričljivi-
mi je ta, da imajo zlate ma-
turantke tako dober telesni 
fitnes, da je samo še odsto-
tek in pol zmogljivejših v te-
lesnem fitnesu, kot so one v 
povprečju. Brez telesne zmo-
gljivosti ni zlatega maturan-
ta. Ta povezava je pri fantih 
nižja, ker mora biti zraven 
tudi motivacija – dekleta se 
namreč bistveno težje vpisu-
jejo na univerzo, zato je mo-
tivacija pri njih višja.«

Je mogoče s telesno aktiv-
nostjo tudi pretiravati? 

»Imamo seveda tudi pro-
blem zasvojenosti z giba-
njem, ko gredo ljudje čez 
mejo in sami sebi škodi-
jo. Če hočemo napredova-
ti, mora organizem tudi po-
čivati. Stvari niso tako prep-
roste, kot si mogoče misli-
mo, zato so tudi redki tisti, ki 
postanejo vrhunski športni-
ki. Že enostavne gimnastič-
ne vaje je treba znati izvaja-
ti, sicer tvegamo poškodbe, 
zato je pomembno, da otro-
ci pri športni vzgoji posluša-
jo učitelja.«

Je smiselno otroka že od 
majhnega usmerjati v točno 
določen šport?

»Največja napaka je zgo-
dnja specializacija, šele po 
enajstem, dvanajstem letu je 
primerna usmeritev v dolo-
čene športe. Pomembnejša 
je širina, največ osnov je mo-
goče pridobiti pri gimnastiki 

in atletiki. Danes poznamo 
tudi zelo dobro vadbo, pe-
dokinetiko, ki jo je mogo-
če izvajati že od enega me-
seca starosti naprej, pri če-
mer gre predvsem za razvoj 
gibalne inteligentnosti. Sta-
nje otrok v prvem triletju je 
ta čas zelo dobro in lahko pri-
čakujemo zelo dober telesni 
fitnes mladih v naslednjih 
desetletjih. Po drugi stra-
ni pa prav zdaj nastopa naj-
bolj kritično obdobje za go-
spodarstvo, saj se bodo zapo-
slovale najmanj zmogljive 
generacije in bodo imeli ve-
like težave z bolniškimi od-
sotnostmi. Pred nami je še 
en velik izziv, saj se soočamo 
z najmnožičnejšimi genera-
cijami in bomo imeli čez štiri 
leta izjemne probleme s šol-
skim prostorom. Na Gorenj-
skem so že zdaj nadpovpreč-
no velike šole, v razredih je 
več otrok, kot je povprečje za 
Slovenijo. Potrebovali bomo 
vsaj za dvajset, trideset od-
stotkov več šolskega prosto-
ra, kot ga imamo danes.«

 
Lahko napoveste, kako se bo 
šport razvijal v prihodnjih le-
tih, bomo še več časa sedeli 
ali vendarle postajamo bolj 
ozaveščeni glede pomena 
gibanja?

»Sam sem optimisti-
čen, saj so trendi povečane 
športne dejavnosti dobri in 
upam, da bo to naraščalo hit-
reje kot negativni dejavniki, 
ki vplivajo na naš način živ-
ljenja. Zlasti ženske bistve-
no bolj odgovorno pristopa-
jo do svojega zdravja, ukvar-
jajo se predvsem s športnimi 
vsebinami, ki so zdravstve-
no usmerjene, užitek je šele 
na drugem mestu, medtem 
ko je pri moških to obratno.«

Otroke premalo »vzgaja« ulica
Na predvečer včerajšnjega svetovnega dneva učiteljev so že 51. leto podelili nagrade Republike Slovenije na področju šolstva. 
Nagrado za življenjsko delo je prejel dr. Janko Strel, ki ima korenine na Breznici pri Žireh, z Gorenjskega pa prihaja še 
nagrajenka dr. Justina Erčulj, ki so ji podelili nagrado za izjemne dosežke na področju izobraževanja odraslih. 

Janko Strel / Foto: Tina Dokl

Dr. Janko 
Strel

»Po mojih 
ugotovitvah sta 
potrebni vsaj 
dve uri telesne 
dejavnosti na 
dan, brez tega 
ni razvoja. Zelo 
sem vesel, da 
je v zadnjih 
letih vedno več 
zdravnikov, ki 
tudi odraslim 
priporočajo več 
kot uro gibanja 
oziroma več 
kot deset tisoč 
korakov na 
dan.«
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Suzana P. Kovačič

Zapisi Antona Janše, za 
prijatelje Toneta, so pravilo-
ma kratki in v verzih, pogos-
to poslanih kot SMS-i. Zdaj 
je precejšen del tega trajno 
zapisano, zvezano v knji-
go Brez zamere. »Tone Jan-
ša je kot vulkan. Dolga leta 
je v sebi hranil pesniški ta-
lent. V glavi so brbotale be-
sede. In naenkrat se je zgo-
dilo. Besede so se zlile v ver-
ze in privrele na svetlo. Od-
ziv poslušalcev je bil poziti-
ven. Dobra volja in smeh sta 
bila odlična ocena in popot-
nica: Tone, le tako naprej!« 
Takole sta v knjigo zapisa-
li Tanja Ahačič in Marinka 
Kenk-Tomazin, ki sta izbra-
li pesmi za njegov »ljubek 
prvenec« Brez zamere, ki 
so ga predstavili pred dnevi 
v Knjižnici dr. Toneta Pret-
narja na jesenskih Beseda-
rijah Društva upokojencev 
Tržič, ki je knjižico izdalo. 
SMS-poezijo je lektorirala 
Jožica Koder, knjigo v bar-
vitost oblikovala Eva Rem-
škar. 

Anton Janša na predstavi-
tvi ni kaj dosti govoril o sebi, 
raje se je poigral z SMS-spo-
ročili – aforizmi in kratkimi 
pesmimi – in jih poslal med 
občinstvo. A ker sam pravi, 

da »življenje je okvir, mi v 
njem smo žive slike«, je živa 
Antonova slika takšna, da se 
je rodil leta 1944 v Koprivni-
ci pri Brestanici, da je bil li-
terarno aktiven že v osnovni 

šoli, nato v gimnaziji, potem 
pa je vse do upokojitve sle-
dil kulturni molk v javnosti. 
V Tržič se je preselil, ker se 
je tu zaposlila njegova draga, 
on pa je služboval v Ljubljani 

pri Slovenskih železnicah in 
zato z domačini kaj dosti sti-
ka ni imel. Ko je sprejel sta-
tus upokojenca, je sprejel 
tudi prijetno dolžnost, da se 
s Tržičani bolj poveže. Začel 
je s tenisom, pa je druščina 
kmalu ugotovila, da hitrega 
tempa tega športa ne bo več 
dohajala. Čudovito mesto 
za druženje je našel in ga še 
drži v tržiški knjižnici, kjer 
so ga prebudile literarne pri-
reditve. Začel je s pisanjem 
SMS-sporočil. Strokovno o 
SMS-poeziji je v malo tele-
fonsko škatlico nekega dne 
vtipkal: »Te pesmi so kot pa-
pirčki od bombončkov, od 
njih ni škode in ne koristi. 
Okusi bombonom so lahko 
različni, papir pa ostaja ved-
no isti.« Če še po čem, po-
tem Antona obiskovalci lite-
rarnih večerov poznajo tudi 
po tem, da mednje vedno po-
deli bombončke.

V SMS-poeziji so uje-
te tržiške pesmi – o Tržiča-
nih, kulturi, šuštarjih, pra-
znikih ... So strani upoko-
jenskih SMS-pesmi pa srčne 
in (pri)povedne in tudi pesmi 

v spomin njegovemu pokoj-
nemu prijatelju Tonetu Pret-
narju; soimenjaku, ki je »ru-
mene rožce talov in podarjal 
rime«. 

Anton Janša SMS-poezijo 
v svet pošilja v naključnem 
trenutku prek malega okvir-
ja telefonske škatlice, zdaj še 
s knjigo, v živo pa z nastopi, 
naj bo to na Festivalu za tret-
je življenjsko obdobje v Can-
karjevem domu v Ljubljani 
ali na literarnih večerih nek-
je pod gorenjskimi hribi ali 
v Rečici ob Savinji, kamor se 
bo kmalu odpeljal že drugič. 
Poslušalci ga imajo radi, tudi 
zato, ker mednje trosi dob-
ro voljo. Knjigo Brez zame-
re je posvetil predvsem sebi, 
kot je lepo dejal: »Vsi aforiz-
mi, metafore ... so zaplesali 
visoko v modro nebo, plesa-
li in vriskali, potem pa utru-
jeni, a še vedno živahni pad-
li na strani knjige.« Na nje-
ni predzadnji strani se kon-
ča SMS-poezija, kjer Anton 
Janša pravi: »Mnenja bodo 
razna.« Ali pač: »Pohvala je 
nebeška hrana, včasih pres-
ladka, včasih preslana.« 

Brez zamere z Antonom Janšo
SMS-poezija tržiškega Antona Janše je izšla v lični barviti knjižici z naslovom Brez zamere. Za sporočanje praviloma kratkih verzov ga je navdihnilo vsakdanje 
življenje z navadnimi in posebnimi dogodki, ki jih dodatno začini s humorjem, bodicami, kritičnostjo in obenem prizanesljivostjo. 

Anton Janša z literarnim prvencem in bombončki, ki jih med obiskovalce deli na literarnih 
večerih v tržiški knjižnici. / Foto: Tina Dokl

Mateja Rant

Za načrtno obiskovanje 
slovenskih gora se je odločil 
po enem od naključnih sre-
čanj s fotografom Titom Ko-
širjem, ki mu je ob tej prilož-
nosti pokazal fotografije s 
svojega zadnjega obiska hri-
bov. To ga je tako navdušilo, 
da se mu je odločil pridružiti 
na eni od poti v gore, iz česar 
je nato nastal projekt, ki sta 
ga poimenovala kratko Tri-
glav, Tit Košir pa je njuno iz-
kušnjo opisal v blogu z nas-
lovom Potovanje nekega sik-
ha na Triglav.

»Že pred leti mi je znanec 
rekel, da postaneš pravi Slo-
venec šele, ko se povzpneš 
na Triglav in te tam našeška-
jo po zadnjici,« začne svojo 
pripoved Mehtab Singh in z 
velikim nasmehom doda, da 
se mu je bolj kot sam vzpon 
na Triglav zdelo zanimivo 
tisto s šeškanjem, saj prizna-
va, da so doma prav na njem 
vsi njegovi bližnji in daljni 
sorodniki izkoristili prilož-
nost za šeškanje. Iz njegove 
želje, da bi obiskal Triglav, je 

tako nastal načrt, da bi se na 
ta podvig skupaj s Titom Ko-
širjem podala s predhodnim 
obiskom nekaterih drugih 
vrhov. Tako bi se ustrezno 
pripravila na raznolik teren, 
ki ga ponuja Triglav, zato 
sta poskusila vse od običaj-
nega planinarjenja do ple-
zanja po vrveh po skalnatih 
pobočjih. Najprej sta se od-
pravila na Viševnik in takrat 
je ugotovil, da je v dobri te-
lesni pripravljenosti, čeprav 
tega ni počel nikoli prej. Sle-
dil je vzpon na Ledinski vrh, 
Slemenovo špico, Storžič, 
Gozd - Martuljek po ferati in 
Zelenico. Sredi septembra 
je tako prišel na vrsto še Tri-
glav, a jima je načrte prekri-
žalo vreme. »16. septembra 
sva v dežju stala ob vznožju 
Triglava, začelo je celo sneži-
ti, zato sva se vzponu odpo-
vedala in ga prestavila na pri-
hodnje leto, ko bova mogo-
če vse skupaj zastavila širše 
in s sabo povabila tudi goste 
iz tujine in predstavnike vla-
de,« je razložil Mehtab Sin-
gh in dodal, da bi tako rad 
prispeval k prepoznavnosti 

Slovenije, ki se še vedno po-
naša z ohranjeno naravo. 

Ob vprašanju, ali zdaj kaj 
bolje razume obsedenost 
Slovencev z gorami, je priz-
nal, da je to razumel že prej, 
ni pa poznal občutka, ko si 
res blizu drevesom, skalam 
... »Najbolj všeč mi je bilo 
plezanje po skalah. Izjemen 
občutek je, ko s celotno težo 
telesa visiš na skali in se za-
našaš, da se ne bo odlomi-
la,« je z iskrico v očeh pojas-
nil Mehtab Singh in dodal, 
da je kot sikh tudi pri pleza-
nju imel na glavi samo tur-
ban in se je zato odpovedal 
čeladi, čeprav se je zavedal, 
da je tvegano. »A življenje 
je tvegano samo po sebi,« se 
zasmeji Indijec, ki ima skrb-
no izdelan načrt za svojo pri-
hodnost. V Sloveniji namreč 
namerava ostati še kakšni 
dve leti, potem pa se bo vrnil 
v Indijo, da bi se posvetil po-
litični karieri, saj bi vse svo-
je izkušnje, ki jih je prido-
bil na potovanjih po svetu, 
rad delil z drugimi. Do tak-
rat pa ga bo verjetno mogoče 
srečati še v kakšni planinski 

koči, saj se je v slovenske 
gore zaljubil in bi rad pri-
speval k temu, da se ohrani-
jo take, kot so danes. »Moja 
dežela je dežela Himalaje in 
tam lahko opazujemo, kaj 
se zgodi, če gore oziroma 
naravna bogastva, kot je re-
cimo tudi voda, pristanejo v 
rokah slabih ljudi.« Ob tem 
pojasni, da pri tem ne misli 

lokalnega prebivalstva, ki 
se zaveda pomena skrbi za 
naravo, ampak tiste, ki iz 
tega želijo kovati dobiček. 
»Samo poglejte recimo Ka-
lifornijo – ni bilo treba veli-
ko, da so jo spremenili v puš-
čavo,« ugotavlja z razočara-
njem in zaključi, da se mora-
mo potruditi, da bomo nara-
vo ohranili tudi za zanamce.

Mehtab Singh in Tit Ko-
šir sta svoj celoten podvig v 
sodelovanju s podjetjem Ca-
non ovekovečila tudi v vi-
deo zapisih in na fotografi-
jah. Pod eno od fotografij je 
Mehtab Singh pripisal, da 
ni vedel, da je mogoče »foto-
šop« dejansko obiskati, tako 
ga je navdušila lepota narave 
v Gozdu - Martuljku. 

Na Triglav kot pravi Slovenec
Indijec Mehtab Singh, ki že šesto leto živi v Kranju in ga mnogi poznajo predvsem po odličnih čajih iz njegove prodajalne Indija Koromandija, je v Sloveniji 
odkril novo strast, planinarjenje. In že na začetku si je zastavil ambiciozen cilj, osvojiti našo najvišjo goro Triglav.

Mehtab Singh kot sikh turbana tudi v gorah ni zamenjal za čelado. / Foto: osebni arhiv
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Danica Zavrl Žlebir

Franc Kastelic je služil pod 
generalom Borojevičem v av-
stro-ogrski vojski in se kot to-
pničar boril na soški fron-
ti. Pri sebi je imel zvežčič in 
vanj je s tintnim svinčnikom 
zapisoval svoja opažanja. Da-
nes so drobno popisani listi 
že težko čitljivi, a Marijan 
Kastelic jih je v teh desetle-
tjih večkrat prebral, saj je že-
lel spoznati očetova vojna do-
živetja. Zapiski so večinoma 
iz 1917 in 1918. Zadnji zapis 
je iz 12. novembra 1918, ko je 
bilo vojne že konec, Kastelic 
pa ubežnik iz italijanskega 
vojnega ujetništva.

»Oče mi je v otroštvu 
večkrat govoril o vojnih do-
godivščinah, ki sem jih zelo 
rad poslušal in jih še ved-
no ne morem pozabiti. Oče-
ta sem zelo zgodaj izgubil, 
star sem bil trinajst let, ko 
je bil ubit med drugo svetov-
no vojno. Vse življenje sem 
ga zelo pogrešal in najbrž se 
tudi zaradi tega še posebej 
zanimam za obdobje prve 
svetovne vojne,« spomin na 

očeta, avstro-ogrskega voja-
ka na soški fronti, obudi Ma-
rijan Kastelic.

Na soški fronti so se bili 
srditi boji, zvrstilo se je kar 
enajst italijanskih ofenziv s 
pičlimi uspehi ter velikimi 
izgubami na obeh straneh. 
Oktobra 2017 pa so Avstrijci 
ob pomoči svojih zaveznikov 
Nemcev začeli načrtovati 

preboj v dolini Soče in spro-
žili dvanajsto soško bitko, 
znano tudi kot čudež pri Ko-
baridu, v kateri jim je uspe-
lo prebiti italijansko fronto 
med Bovcem in Tolminom. 
V naslednjih nekaj dneh po 
ofenzivi je razpadla celotna 
italijanska fronta med Švico 
in Tržaškim zalivom, zaradi 
česar se je morala italijanska 

vojska umakniti na reko Pi-
avo.

»Oče v dnevniku piše, da 
so potem, ko so prišli do Pi-
ave, pričakovali premirje. 
Toda italijanska vojska si je 
ob pomoči zaveznikov An-
gležev in Francozov opomo-
gla in spet so sledili boji. No-
vembra 2018 je bila avstrijska 
vojska poražena, zavezniki so 

jih zajeli in tudi moj oče se je 
znašel v vojnem ujetništvu,« 
pripoveduje Marijan Kas-
telic. »Oče piše o razočara-
nju, da so jih častniki pustili 
na cedilu, in o žalosti in joku 
ujetnikov, ki so se ločili po 
treh letih skupnega bojeva-
nja. Ni pa bila težka le ločitev, 
pač pa tudi razmere v ujet-
ništvu. Nobene »menaže«, 
piše oče, več dni so bili brez 
hrane, razmere so bile obu-
pne. Šesterica ujetnikov se je 
tako odločila, da pobegne.«

A tudi šesterica na begu se 
je kmalu razšla, Franc Kas-
telic je ostal na begu skupaj 
z vojnim tovarišem Avstrij-
cem, Marijan pravi, da je v 
dnevniku zapisan tudi nje-
gov naslov. Več dni sta bila na 
poti, lačna in v strahu, da bi ju 
ponovno ujeli. Jedla sta samo 
repo in šele po nekaj dneh na 
neki kmetiji na Tirolskem do-
bila priložnost, da sta se poš-
teno najedla in preoblekla v 
civilna oblačila. V zameno za 
gostoljuben sprejem sta po-
magala pri oskrbi živine.

Franc Kastelic se je leta 
1923 priženil na Prebačevo 

in šele čez sedem let se mu 
je rodil edini sin Marijan. 
»Zelo rad sem imel oče-
ta, a sem ga izgubil že v ot-
roštvu,« ponovi sogovor-
nik. Franc je preživel stra-
hote prve svetovne vojne, 
ne pa tudi druge. Najprej 
je pomagal partizanom, po-
tem pa šel k domobrancem, 
kjer so ga ustrelili. Njegovo 
smrt so sicer skušali prika-
zati, kot da se je sam ustre-
lil s puško, a Marijan, ki je 
z mamo julija 1944 šel po 
njegovo truplo v Kranj, se 
natanko spominja, da pod 
truplom ni bilo krvi, da je 
bil ustreljen v tilnik, v puški 
pa je bil še vedno neizstre-
ljen naboj.

Marjan je očetove zapiske 
iz prve svetovne vojne poka-
zal muzeju, prav tako se je 
povezal z društvom Soška 
fronta iz Nove Gorice, če bi 
jih želeli kakor koli uporabi-
ti. To se ni zgodilo, vseeno 
pa bi želel ob letošnji stole-
tnici bojev na soški fronti na 
neki način počastiti spomin 
na očeta. Naj bo to storjeno s 
pričujočim zapisom.

Pisal je dnevnik na soški fronti
Ko je Marijan Kastelic s Prebačevega pred desetletji adaptiral svojo blizu tristo petdeset let staro hišo, je naletel na zanimivo najdbo, dnevnik svojega očeta 
Franca Kastelica, ki se je kot dvajsetletni mladenič boril na soški fronti.

Marijan Kastelic z očetovim dnevnikom s soške fronte / Foto: Tina Dokl

Jasna Paladin

Valerija Heybal se je ro-
dila v Kamniku 16. januarja 
1918 očetu organistu Josipu 
in materi Ceciliji, rojeni Ma-
tičič, za glasbo pa se je nav-
dušila že v otroških letih. Kot 
gimnazijka je študirala violi-
no, že zelo mlada pa se je od-
ločila tudi za študij solopetja 
in le dan pred svojim dvaj-
setim rojstnim dnem debi-
tirala na odru ljubljanske 
Opere. Občinstvo jo je takoj 
vzljubilo, njeno izjemno na-
darjenost pa so kmalu opa-
zili tudi kritiki. Bila je stalna 
članica oper v Ljubljani, Beo-
gradu in Bernu, gostovala je 
v vseh opernih hišah takra-
tne Jugoslavije ter po števil-
nih krajih Evrope.

Njena pevska kariera je 
bila izjemna, kar vedo pove-
dati številni njeni sodelavci 
in sodobniki, predvsem pa 

Marko Košir in Peter Bedja-
nič, ki sta pred kratkim pev-
kino življenje in delo opisa-
la v obširni monografiji na 
več kot petsto straneh z nas-
lovom Valerija Heybal – Po-
zabljena slovenska prima-
dona. »Dobrih opernih pevk 
nam v Sloveniji res ne manj-
ka. Vendar nobena ni doži-
vela takih sprejemov pri pu-
bliki in ocenjevalcih kot rav-
no Valerija Heybal. Kdo se 
spomni, kdaj so bile vrste 
čakajočih na vstopnice dol-
ge nekaj sto metrov, kot je 
bilo ob gostovanjih Heyba-
love v Ljubljani. Res je, da so 
bili takrat drugi časi, vendar 
je res tudi, da nekatere nje-
ne kreacije še danes, navzlic 
nekaterim pomanjkljivos-
tim v tehniki petja, pri nas 
niso presežene. Če bi se pri 
nas danes pojavila pevka z 
enakim glasom in šolo, bi 
ji bila na široko odprta vrata 

vseh svetovnih opernih hiš. 
Tudi se ne sme prezreti dej-
stvo, da je imela Heybalova 
svoj umetniški vrhunec v le-
tih po 2. svetovni vojni, ko so 
uvrščali Jugoslavijo med dr-
žave na drugi strani železne 
zavese. Malo je znan poda-
tek, da je leta 1950 v pol ure 
uspešno opravila avdicijo v 
milanski Scali, a ni znano, 
zakaj do sodelovanja nato ni 
prišlo,« je le nekaj zanimi-
vosti o pevki na predstavi-
tvi knjige v prostorih franči-
škanskega samostana v Ka-
mniku – prav tam, kjer je Va-
lerija Heybal na cerkvenem 
koru kot majhna deklica tudi 
začela svojo pevsko kariero – 
navedel Marko Košir, pa tudi 
to, da ji je poslušalstvo po 
koncertih ploskalo tudi po 
petindvajset minut.

V povojnih letih se je 
Heybalova znašla na spi-
sku obtoženih osemnajstih 

slovenskih gledaliških ume-
tnikov zaradi kršitve kultur-
nega molka, a bila k sreči hit-
ro pomiloščena in vrnjena v 
svoj poklic. Kljub letom sla-
ve predvsem v Beogradu in 
izjemni karieri je bila na sta-
ra leta pozabljena. Dve leti 
po poroki je umrl njen dol-
goletni prijatelj in nato zako-
nec Ciril Debevec, sama pa 
je nato po mami podedovala 
živčno bolezen, ki se ji je raz-
vila v akutno stanje in zad-
njih dvanajst let je preživela 
v bolnišnici.

V ljubljansko Opero je 
po upokojitvi niso več vabi-
li in večina – sploh mlajših 
– Kamničanov svoje rojaki-
nje ne pozna, čeprav je imela 
svoj zadnji javni nastop prav 
v rodnem mestu, in sicer 19. 
februarja 1977, ko so v razsta-
višču nad kavarno Veronika 
slavili sto let rojstva slikarja 
Ivana Vavpotiča. Umrla je 18. 

septembra 1994, pozabljena 
od publike in Kamničanov. 
Pokopana je ob svojem možu 
na kamniških Žalah. Pogre-
ba se je udeležila le peščica 
njenih kamniških znancev 
in sorodnikov in nekaj kole-
gov iz ljubljanske Opere.

»Že sam podnaslov knji-
ge Pozabljena slovenska pri-
madona bi nam Kamniča-
nom moral dati misliti. Nje-
no življenje je bilo res iz-
jemno, prav tako pečat, ki 
ga je pustila, zato je zares 

pretresljivo, da o tako veli-
ki umetnici danes govori-
mo kot o pozabljeni. Janu-
arja bo minilo sto let od nje-
nega rojstva. Želimo si, da bi 
občina ob tem postavila oz. 
obnovila spominsko ploščo 
na njeni rojstni hiši na Glav-
nem trgu, kjer je nekoč že 
bila,« pa pravi predsednica 
Društva sv. Jakoba Kamnik 
Marjeta Humar, ena najgla-
snejših pobudnic za ohrani-
tev spomina te velike ume-
tnice.

V tujini oboževana,  
doma pozabljena
Kmalu bo minilo sto let od rojstva Valerije Heybal, svetovno znane operne pevke, ki pa v rodnem 
Kamniku in širše ni deležna takšnega spomina, kot bi si ga po mnenju stroke zaslužila. Nekateri 
Kamničani si zato prizadevajo, da bi na njeni rojstni hiši na Glavnem trgu postavili spominsko ploščo.

Knjigo o Valeriji Heybal je v Kamniku pred dnevi predstavil 
eden od dveh avtorjev Marko Košir.
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Na Gorenjskem v deželi Kranjski

Martin Hočevar med bogatimi Slovenci
Slovenski podjetnik in 

mecen Martin Hočevar se 
je rodil 7. oktobra 1810 v 
Podlogu pri Ljubljani, po-
ročil pa se je z Josipino Mu-
lej iz Radovljice, ki je bila 
»marljiva, prebrisana in 
varčna gospodinja«. Otrok 
nista imela. Celo na Duna-
ju je prevzemal razna javna 
dela, tudi ob gradnji žele-
zniške proge Zidani Most–
Zagreb, in neizmerno obo-
gatel. Že za življenja je bil 
(sta bila) izjemno odprtih 
rok, vendar predvsem za iz-
obraževalne, humanitarne 
in cerkvene potrebe, pri če-
mer pa se ni veliko oziral na 
nacionalno-politično opre-
delitev. Ker nista imela po-
tomcev, je Hočevar velik 
del premoženja že v času 
svojega življenja razdelil v 
dobrodelne namene in za 
gradnjo šol. Enako je s pre-
ostankom ravnala po nje-
govi smrti žena Josipina, 

ki je bila glavni dedič mili-
jonske zapuščine.

Čeprav so vsi po vrsti tr-
dili, da smo Slovenci pred-
vsem narod revnih kme-
tov, pa vse skupaj le ni bilo 
tako črno. Tako v Ljubljani 
kot v drugih mestih je bilo 
kar nekaj trgovcev, advoka-
tov in drugih podjetnikov, 
ki so imeli sicer precej pod 
palcem, niso pa se bili prip-
ravljeni vključiti v sloven-
sko narodno gibanje, ker 
se jim je zdelo poudarjanje 
protinemštva preradikalno 
in tudi nekulturno. Zlas-
ti trgovci so radi poudarja-
li, da brez dobrega znanja 
nemškega jezika ni mogoče 
poslovati in tudi da narodne 
razprtije ne koristijo po-
slovnemu življenju. V tem 
času je bilo nekaj izredno 
bogatih. Med izjemno bo-
gatimi Slovenci velja v dru-
gi polovici 19. stoletja po-
sebej omeniti tudi Mihaela 

Stareta iz Mengša in Notra-
njca Josipa Gorupa pl. Sla-
vinskega iz Slavine.

Mihael Stare je oboga-
tel, ko je izrabljal finančne 
krize v času vojn s Franco-
zi. Začel je kot kramar, pos-
tal pa je graščak, lastnik gra-
dov in mengeški župan. De-
nar mu je prinesla trgovina 
z južnim sadjem in tudi šte-
vilna druga podjetja. Vlagal 
je v nepremičnine, zlasti v 
graščine, in v razna podje-
tja, kot na primer v opekar-
no in pivovarno. Rad je po-
magal ljudem v stiski, zlasti 
ožjim rojakom, sicer pa svo-
jega denarja ni razkazoval.

Josip Gorup (tudi Gor-
jup) je lahko uspešno za-
čel poslovno življenje, ker 
je bil skupaj z bratrancem 
dedič izjemnega poslov-
neža – strica Janeza Nepo-
muka Kalistra (tudi rojene-
ga v vasi Slavina), ki je svo-
je bogastvo stkal v Trstu. 

Gorup je posloval zlasti na 
Reki. Vlagal je v zavaroval-
ništvo in v razne druge zah-
tevnejše finančne posle. V 
monarhiji si je pridobil tak 
ugled, da so najuglednejši 
dunajski bankirji posame-
znikom, za katerimi je stal 
Gorup, posojali denar zgolj 
na njegovo besedo. Čeprav 
je imel številno družino, je 
ogromno denarja razdelil 

rojakom, tudi v rojstni vasi 
Slavini pri Postojni, kjer 
je zgradil šolo in ustanovil 
več različnih štipendij. Po-
magal je tudi drugim Slo-
vencem. Veliko denarja je 
vložil tudi v izobraževanje 
deklet. V Ljubljani je zgra-
dil nekaj monumentalnih 
stavb, tudi Mladiko, kjer je 
danes slovensko zunanje 
ministrstvo.

Zanimivi Gorenjci tedna in dogodki iz dežele Kranjske:
   V Predmostu pri Poljanah se je 2. 10. 1866 rodil 

teološki pisec Franc Ušeničnik. 
   V Cerkljah na Gorenjskem se je 2. 10. 1902 rodil 

književnik Ivan Jontez. Napisal je nekaj romanov  
v slovenščini in angleščini. 

   V Mengšu se je 4. 10. 1700 rodil slovenski baročni 
slikar Franc Jelovšek, ki sodi med štiri  
utemeljitelje slovenskega baročnega slikarstva.

   Radovljičan Anton Fister je 6. 10. 1849 odplul  
z ladjo v Združene države. Bil je eden prvih  
Slovencev, ki so postali politični emigranti.

Peter Colnar

Milena Miklavčič

»Za teboj je dolga pot, 
najprej bova prigriznili,«je 
zelo odločno ukazala Franc-
ka, ko me je posadila za veli-
ko prastaro mizo v kotu, pod 
bohkovim kotom. Potem je 
prinesla skledo, iz katere je 
zadišalo po jabolkih in cime-
tu. »Jabčnk, ravno prav sla-
dek, ravno prav lahek za do-
poldansko malico!« Pa sem 
se ga lotila, kot da bi prišla k 
njej lačna in žejna! Za moč 
mu je dodala še nekaj žlic be-
lega vina. Z njim ne skopa-
ri niti pri čaju. Zvečer, pre-
den gre spat, pa si natoči ko-
zarec terana. Takšne navade 

sta imela že ded in oče, pa sta 
oba dočakala več kot sto let.

Četudi je že močno v letih, 
koliko jih šteje, mi noče po-
vedati, še zmeraj prisega na 
rana ura – zlata ura. Včasih, 
ko mora iti ponoči na stra-
nišče, pogleda skozi okno 
in vidi, da gorijo luči pri so-
sedih še ob polnoči ali celo 
še dlje. To ji ne gre v račun. 
»Kako bodo ti ljudje zjutraj 
vstali in šli na šiht, če pol 
noči prečukajo pred televizi-
jo ali računalniki?« Sodob-
ne novotarije ji gredo na živ-
ce. Otroci so ji kupili mobil-
ni telefon, a ga ne uporablja. 
Trdi, da so ti telefoni hudiče-
vo delo, kajti z njimi te ima-
jo pod kontrolo na vsakem 
koraku. Potrka se po prsih, 
prepričana, da je ena redkih, 
ki je še narejena iz starega, a 
pristnega testa.

Letošnje poletje je ime-
la obilico dela. Poleg vsega, 
kar še počne, je tudi strastna 
nabiralka zelišč. Škatle za 
čevlje so do vrha napolnjene 
s posušenimi trobenticami, 
vijolicami, dišečimi kmečki-
mi vrtnicami, bezgom, listi 
borovnice pa z glogom, dre-
novimi jagodami, šipkom, 
koprivo, meto, materino du-
šico. Posebej hrani suhe bo-
rovnice. Še malo, pa bo za-
čela pobirati kostanj. Ko ga 
skuha, ga olupi in zloži v ko-
zarce, čeznje pa polije akaci-
jev med. To je edina poslasti-
ca, ki si jo kdaj pa kdaj 

privošči. Sladkorja ima pri 
hiši le za vzorec. Če kdo pri-
de, pa ne mara medu v pravi 
kavi, potem mu z nekim ne-
razložljivim odporom ponu-
di sladkor. Še zmeraj si pri-
vošči meso le ob nedeljah in 
večjih praznikih. Ocvirki, ki 
se znajdejo v kislem zelju in 
repi, ne štejejo. 

Četudi ima tri otroke, se 
ni nikoli poročila. Pravi, da 
je bila zelo izbirčna. Tisti, ki 
bi marali njo, jih ona ni »po-
rajtala« – ter obratno. 

»Bom povedala, kako sem 
pridelala prvo hčerko. To 
veste, da so nas, uboge kme-
te, po vojni ves čas obiskovale 
različne komisije, ki so popi-
sovale naše bogastvo. Neka-
teri med popisovalci so bili 
pravi krvoloki. Kmeta so že-
leli uničiti in ponižati, sploh 
če so imeli koga na piki. Moj 
oče je bil te sorte, da je bil 
bolj jezičen. Jaz sem se edi-
na od otrok vrgla po njem. 
Žal je jamral, ko ga ni nihče 
slišal! V štali sta bili dve kra-
vi in kazalo je, da bo morala 
ena ven, za davke. Starša sta 
stokala, kako bomo preživeli 
zimo, če ne bo mleka. Bilo je, 
kot bi se napovedoval konec 
sveta. Bila sem stara kakšnih 
sedemnajst let. Pravili so, da 
sem bila tudi zelo lepa. Mor-
da res. Spominjam se le, da 
sta se mi starša zelo smilila. 
Pri hiši sta bila še ded in ba-
bica pa dve neporočeni teti 
ter moji trije bratje, ki so še 

obiskovali osnovno šolo. Od-
ločitev, da rešim kravo, je v 
meni zorela kar nekaj časa. 

Začela sem prežati na Sta-
neta, ki je bil v tisti komisi-
ji glavni. Želela sem ga uje-
ti na samem. Ni ga bilo kaj 
prida skupaj, pri svojih štiri-
desetih letih je bil že siv in 
zelo krive noge je imel. Ne-
koč ga le ''utrofim''. Vračal 
se je – in to sam – iz gozda, 
kjer so nekomu, ki je dobil 
dovoljenje za sečnjo, meri-
li les. Pa se mu nastavim na 
pot, ni mogel drugače, kot da 
je trčil vame. ''Kaj pa ti tukaj 
sama?'' ga je zanimalo. Malo 
sem bila živčna, a sem mu 
vseeno povedala, da ga ča-
kam. Ker bi se z njim rada 
pomenila o naši kravi. Začu-
deno me je pogledal, ker mu 
ni bilo nič jasno. A kamor je 
šel bik, naj gre še štrik! 

''To pa ne gre tako, to je ka-
znivo!'' se je začel pridušati. 
''Glejte, tovariš Stane, svojo 
nedolžnost vam šenkam, če 
nam pomagate.'' Ko je to sli-
šal, je utihnil. Nekaj časa sva 
molčala, potem pa mi je re-
kel, da bo še premislil. A ni 
premišljeval dolgo. Že zve-
čer je prišel pod moje okno 
in me vprašal, ali ponud-
ba še velja. Prikimala sem, 
a preden bi dobil, kar mu je 
bilo obljubljeno, sem želela 
videti črno na belem, da bo 
krava ostala v hlevu. 

Vsak od naju se je pošteno 
potrudil za svoj del ustnega 

dogovora. Pa sva bila na kon-
cu oba zadovoljna. A se je po-
tem zgodilo tako, da mi je kar 
malo ''zapasal''. Pa je prišel 
okrog vogla še drugič pa tret-
jič ... Dokler nisem zanosila. 
Po tistem ga ni bilo več. ''Da 
ne boš komu povedala, me 
bo žena fentala!'' me je pro-
sil. Res nisem. Le ko me je 
oče vprašal, kdo me je ''nasa-
dil'', sem mu med vrsticami 
podrobila, naj ga ne briga. 
Naj se raje potrudi, da bomo 
imeli v hlevu še kakšno kra-
vo več – za rezervo.

Po vasi so me veliko op-
ravljali, četudi je bilo neza-
konskih otrok kar nekaj. A 
pri drugih so opravljivke ve-
dele, kdo je morebitni oče, 
pri meni pa ne. Imela sem 
smolo, da sem nosila otroka 
čisto spredaj. Trebuh je bil 
zato ogromen. Komaj sem 
se zgnetla v cerkveno klop 
in župnikove oči so se med 
pridigo sem in tja popasle 
na meni, rekel pa mi ni ni-
česar. Verjetno je opazil, da 
nisem žalostna, zagrenje-
na in objokana, kot je bila 
kakšna druga. Ni mi bilo 
hudega. Doma smo se še 
naprej lepo razumeli, brat-
je so komaj čakali, da se ot-
rok rodi, Stane pa mi je vča-
sih na skrivaj prinesel kak-
šen priboljšek. Veste, ti, ki 
so bili pri koritu, so imeli že 
v petdesetih letih, po vojni, 
veliko privilegijev. Spomi-
njam se prve zobne ščetke, 
ki mi jo je pustil na oknu. 
Pa prve zobne paste. Včasih 
sem dobila tudi pomarančo. 
Malo sem se bala, da bom 
rodila sina. Sinovi so bili po-
gosto izrezani očetje. No, pa 
se mi je želja uresničila. De-
klica, ki je prijokala na svet, 

je bila meni podobna. Ime-
la je zelo svetle laske, kriča-
la je pa ''kot jesihar''. Doji-
la sem jo skoraj tri leta, toli-
ko sem imela mleka. Malo 
Cvetko smo imeli vsi radi. 
Nič ji ni manjkalo, četudi ni 
bilo očeta. 

Ženska, veste, se na tis-
te reči nekako navadi. Tudi 
jaz sem jih začela pogrešati. 
Zdelo se mi je, da ni lepšega, 
kot trenutek, ko moški leže 
nate. Takrat, ko je Stane ho-
tel samo eno, se mi je zdel 
zelo ranljiv in nebogljen. 

Ko je bila Cvetka stara tri 
leta, sta ded in babica, sicer 
že zelo stara, drug za dru-
gim odšla od nas. Najprej 
smo se poslovili od babi-
ce, nato še od dedka. Sedaj 
ko sem že malo v letih, se ju 
pogosto spominjam. Nikoli 
se mi nista zdela, da bi bila 
ne vem kako navezana drug 
na drugega. Tudi spala nista 
skupaj. Babica je imela svoj 
kvartir v kamri, ded pa je 
spal na peči. Zdi se mi, da sta 
čez dan komaj kdaj kaj govo-
rila. Če mu je babica želela 
kaj povedati, je naročila mo-
jemu očetu: ''Daj, povej mu 
to in to. Spomni ga na to in 
to.'' Bilo je, kot da ne bi imela 
medsebojne komunikacije. 
Včasih je naročila tudi meni: 
''Pojdi ga vprašat, ali bo je-
del ričet s fižolom!'' Pa je ded 
sedel za pečjo, komaj kakšen 
meter stran. Čudna sta bila, 
a po drugi strani sta bili nju-
ni duši tesno povezani med 
seboj. Po babičini smrti sem 
se želela preseliti v njeno ka-
mro, pa mi ded ni dovolil. 
Sem in tja se je zaprl vanjo, 
kaj je počel za zapahnjenimi 
vrati, nismo vedeli.«

(Nadaljevanje prihodnjič)

Francka, 1. del

Golaž, koprive in ječmen

usode
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Razgledi

Kranj nekoč in danes 

Tržnica ima v Kranju že dolgo tradicijo. Pred drugo svetovno vojno je za tržnico služil 
prostor na sedanjem Glavnem trgu nasproti cerkve. Po vojni se je tržnica preselila na 
Pungert, kjer je bila vse do leta 1968. Ker lokacija očitno ni bila najbolj primerna, predvsem 
zaradi otežene dostave blaga, se je preselila na dvorišče nekdanje Petrčkove gostilne, kjer je 
še sedaj. Prostor, ki je na Pungertu služil za tržnico, je sedaj parkirišče za avtomobile okoliških 
prebivalcev. Tudi lokacija sedanje tržnice je glede na režim, ki vlada v starem mestnem jedru 
Kranja, vprašljiva in bo verjetno treba v prihodnosti najti primernejši prostor. Pri tem je 
treba upoštevati čim bolj nemoteno dostavo blaga, bližino parkirišč in nemoten dostop za 
pešce in okoliške prebivalce. Ko so še stali objekti Stare Save, je bila v preteklosti ena od 
variant, da se tržnica prestavi v to območje. Po odstranitvi objektov je ostal ta predel Kranja 
brez vsebine in morda je to priložnost, da se zapolni s tržnico. / Avtor: Alojz Premrov

Miha Naglič

»Martin Krpan je prvič iz-
šel z ilustracijami leta 1917. 
To je prva slovenska slika-
nica. Slikar in karikaturist 
Hinko Smrekar je v črno-
beli risbi upodobil dvanajst 
značilnih prizorov v knjigi; 
vanje je vnesel pretanjeno 
satirično ost, s katero je bilo 
Levstikovo delo tudi napisa-
no. Ob stoletnici smo prip-
ravili to jubilejno izdajo.« 
Tako so v založbi predstavi-
li namen te izdaje. Mi pa si 
ob tej priložnosti poglejmo, 
kaj je hotel z Martinom Kr-
panom Slovencem sporoči-
ti Levstik. Martin Krpan na-
mreč ni slikanica za otroke, 
kot nekateri zmotno mislijo, 
ampak predvsem zgodba za 
vse Slovence.

Preberimo odlomek iz 
duhovite razlage dr. Mira-
na Hladnika, dostopne tudi 
na spletu (http://lit.ijs.si/
krpan.html). »Bolj raznoli-
ki in manj usklajeni so od-
govori na vprašanje, kaj je 
pravzaprav hotel Levstik z 
Martinom Krpanom Slo-
vencem sporočiti. Levsti-
kov sodobnik Josip Stritar 
je bil prepričan, da mu je šlo 
za demonstracijo ljudskega 
kreativnega genija, ki je prav 
tam doli okoli Velikih Lašč 
na Dolenjskem še posebej 
veder, živ, bister, gibčen, 
zdrav, dober in šaljiv, skrat-
ka tak kot Martin Krpan. 
Anton Slodnjak in še kdo za 
njim je menil, da je z Marti-
nom Krpanom Levstik reali-
ziral svoj literarni program 
in pokazal, kakšna proza naj 

se piše za Slovence. Sporo-
čili objavljene in rokopisne 
redakcije se v bistvenem ne 
razlikujeta in povzamemo 
lahko, da gre v obeh prime-
rih za pripoved o nehvale-
žnosti gospode do ljudstva, 
ki pa se na srečo konča z ne-
kakšno zmago ali vsaj za-
doščenjem ljudskega juna-
ka. / Simbolni pomen Krpa-
nove zgodbe za Slovence iz-
vajam iz koristi, ki jo zma-
ga na Dunaju prinese Krpa-
nu, to je iz koncesije za tr-
govanje s soljo. Krpan je kot 
zastopnik Slovencev svojim 
ljudem priskrbel ugodne 
pogoje za ekonomsko bla-
gostanje. Sam se s kmečki-
mi deli ni kaj prida ukvar-
jal (Močilar je pripovedo-
valcu poročal, da 'dela mu 
ni bilo mar'); medtem ko 

se klati po svetu, gospoda-
ri na domu njegova sestra. 
Skozi Krpana smo Sloven-
ci najprej ilegalni, potem pa 
že licencirani tovorniki in 
trgovci. Zgodba o pridobitvi 
trgovskega in tovorniškega 
privilegija oz. legalizacije ti-
hotapstva je morala bralcem 
goditi nekako tako, kot nam 
danes godi slovenska 'zgod-
ba o uspehu'. / Menda je Kr-
panovo obnašanje v razmer-
ju do cesarja še vedno vzorec 
trenutnim slovenskim poli-
tičnim akterjem. Še vedno 
je trgovina /…/ najbolj ob-
čutljiva točka razmerja Slo-
vencev z okoliškim svetom 
in še vedno si pomagamo s 
Krpanovo strategijo: spočet-
ka s sprenevedanjem, po-
tem z grožnjo upora in na-
zadnje z barantanjem …«

Nove knjige (402)

Martin Krpan

Fran Levstik, Martin Krpan, ilustracije Hinko 
Smrekar, Mladinska knjiga, 2017, 32 strani

Alenka Bole Vrabec

Dež, dež, dež! Uživam 
knjižno svetlobo pod toplo 
odejo in prebiram Dubline-
sko, ki jo je napisal sodob-
ni španski pisatelj Enrique 
Vila-Matas ... Zahtevno, a 
nadvse zanimivo branje, 
kako šestdesetletni barce-
lonski založnik, čigar založ-
ba je pred bankrotom, prip-
ravlja pokop Gutenbergove 
galaksije v Dublinu na dan 
16. junija, ki ga na Irskem 
poimenujejo Bloomsday … 
A o tem prihodnjič!!! Obu-
jam spomine na Dublin, po 
katerem sem se sprehaja-
la 1987, iščoč stopinje pisa-
telja Jamesa Joycea in osebe 
iz njegovega romana Ullys-
ses. A prikupna skupina, ka-
tere član sem bila, je imela 
drugega malika, Guinness 
imenovanega. Seveda smo 

ga vsi častili v tekočem sta-
nju in kupovali kozarce z od-
tisom zlato bleščeče se stare 
irske harfe. Zgodovina naj-
bolj razvpitega irskega piva 
se je začela z Arthurjem Gu-
innessom I. (1725–1803), ki 
je od svojega botra nadško-
fa podedoval 100 funtov, kar 
je bil takrat velik denar, in 
zanj kupil majhno pivovar-
no na podeželju. Kmalu za-
tem jo je prepustil bratu in 
se odpravil v prestolnico, v 
Dublin, kjer je prav tako za-
čel z varjenjem piva. V za-
konu se mu je rodilo 21 ot-
rok, otroška leta jih je preži-
velo deset. Za nasledstvo se 
torej ni bilo treba bati. Na 
silvestrovo 1759 je podpisal 
pogodbo za najem zemljiš-
ča in tudi vodnih pravic za 
9000 let! Po 45 funtov na 
leto. Bil je pivovar, da mu ni 
bilo para. Začel je variti tem-
no pivo, ki so ga pili pristani-
ški delavci in nosači s Temze 
in se je zato imenovalo por-
ter. Razvil se je v zelo dono-
sen izvozni artikel, pivovar-
na je vedno bolj slovela. 

Tudi njegov sin Arthur 
Guinness II. je bil spreten 
poslovnež in je še nadgradil 
očetovo izvirnost. Danes so 
Guinnessovi številna in raz-
vejana irsko-angleška ple-
miška družina, katere člane 
najdemo v bančništvu, v vi-
sokih državnih službah, tudi 
v visoki modi … Guinnesso-
va knjiga rekordov, ki je bila 
zamisel lastnika pivovarne 
sira Hugha Beaverja, je prvi-
krat izšla 1955.

Dušena rebrca z 
Guinnessom

Za 2 osebi potrebuje-
mo: 680 g mesnatih svinj-
skih rebrc, 7 dl goveje ali ko-
stne osnove, 470 g paradižni-
kovega soka, 1 pločevinko Gu-
innessa, 2 velika korenčka, 2 
veliki čebuli, 4 stebelca zelene, 
5 vejic timijana, sol, poper, olje 
za ponev.

Pečico ogrejemo na 180 °. 
Ponev naoljimo in dobro na-
soljena in popoprana rebrca 
opečemo, da dobijo zlato ru-
meno barvo, ter jih preložimo 
v pekač. Korenje, stebelno ze-
leno in čebulo zrežemo na 
manjše koščke in jih dušimo 
5–8 minut na maščobi, ki je 
ostala od rebrc. Nato zelenja-
vo preložimo na rebrca. V po-
nev zlijemo pločevinko piva, 
da odstopi skorjica na dnu, in 
tekočino zlijemo v pekač. 

Zalijemo z jušno osnovo 
in paradižnikovim sokom 
ter damo na vrh štiri veji-
ce timijana. Pekač prekrije-
mo in zatesnimo z alu foli-
jo in damo v pečico. Pečemo 
2 uri do 2 uri in pol, odvisno 
od tega, kako debela so rebr-
ca. Nato meso poberemo iz 
ponve in omako precedimo. 
Pol jo prihranimo, drugo po-
lovico pa ukuhamo v ponvi, 
da se zgosti. Nato rebrca zlo-
žimo nazaj v ponev, prelije-
mo z redko polovico omake 
in 'cmarimo' približno še 10 
minut, na koncu pa dodamo 
gostljat preliv. Ponudimo z 
dobrim kruhom ali v vencu 
iz pire krompirja.

Najem za devet 
tisoč let
mizica,
pogrni se



Alenka Brun

V
časih smo ime-
li dva tako ime-
novana prestižna 
izbora: za miss 
sveta in miss uni-

verse, potem se je zgodilo, da 
je že skoraj vsaka slovenska 
vas gostila izbor za svojo naj-
lepšo »nečesa«, počasi pa se 
število izborov normalizira. 

Letos so prvič po dolgem 
času izbor za najlepšo Slo-
venko izpeljali drugače, bolj 
inovativno, z neko vsebi-
no in na višjem nivoju, kot 
smo vajeni. Iz enodnevnega 
izbora so pravzaprav naredi-
li večmesečni projekt. Podo-
bno poskušajo tudi organi-
zatorji izbora Miss universe 

Slovenija oziroma novi las-
tnik licence Jure Šlehta. O 
tem je tudi tekla beseda na 
uradni predstavitvi finalistk 
pred nekaj dnevi v Ljubljani. 
K sodelovanju je Šlehta kot 
strokovno sodelavko pova-
bil prepoznavno slovensko 
lepotico z bogatimi izkuš-
njami iz sveta mode, mode-
linga in lepotnih izborov, 
Bernardo Marovt. Ni veliko 
razmišljala, takoj je bila za. 

Šlehta je vesel, da so spon-
zorji kljub ubogi zapušči-
ni, ki jo je dobil v roke, ko je 
postal lastnik licence, prepo-
znali potencial znamke, ki jo 
projekt ponuja. Ve, da bodo 
potrebovali še kako leto, da 
se bo sijaj slovenskega izbo-
ra za najlepšo »univerzal-
ko« povrnil oziroma – lahko 

bi rekli – da ga bo slovenska 
publika ponovno prepozna-
la kot nekaj več. Nov začetek 
je dober, dobre energije ne 
manjka. 

Rada dela z mladimi

Svetovni izbor za miss 
universe je v bistvu eden 
redkih tovrstnih dogod-
kov, ki dosega tudi ogrom-
no televizijsko pozornost, 
slovenski zmagovalki pa 
se obeta »zanimiva zgod-
ba«, če uporabimo besede 
Bernarde Marovt. V letu po 
prejemu lente jo čaka veliko 
dela, obveznosti, potovanj. 
Gre za kar dobro odskoč-
no desko, kjer pa je seve-
da veliko odvisno od vsake-
ga posameznika, kako bo 

to izkoristil oziroma koli-
ko. Marovtova nadaljuje, da 
je delo s finalistkami zani-
mivo. Rada dela z mladimi 
in ji je v veliko veselje, ko 
vidi, kako se dekleta učijo, 
so zadovoljna, samozavest-
na, odločna, tudi tekmoval-
na. Zanjo je že sedaj vsaka 
posebej zase miss, pravi. 

Zanimiv plesni obet

Letošnji svetovni izbor bo 
26. novembra v Las Vega-
su, zmagovalko slovenske-
ga izbora za miss univer-
se bomo dobili jutri zvečer, 
celoten dogodek pa si boste 
lahko ogledali na TV3 dan 
kasneje, 8. oktobra, ob 21. 
uri. Šlehta nam je tudi že 
zaupal, da bo prireditev vodil 

BOMO DOBILI ŠE ENO 
NAJLEPŠO GORENJKO?
Jutri, 7. oktobra, bomo dobili še eno najlepšo Slovenko, miss universe Slovenije. Izbor bo gostilo 
Gospodarsko razstavišče, posnela TV3, med dvanajstimi finalistkami pa se za lento najlepše potegujeta 
tudi dvajsetletna Ingrid Ulaga iz Dvorij ter dve leti starejša Ariela Mandelc iz Bistrice pri Tržiču.

Katera bo osvojila lento najlepše na lepotnem tekmovanju za miss universe Slovenije, bo znano jutri zvečer. / Foto: Tina Dokl

Boštjan Klun, režiral pa, lah-
ko bi rekli kar starosta tovrs-
tnih dogodkov, Petar Rado-
vić. Uvodno točko so zaupa-
li mlademu Štajercu, tako 
imenovanemu slovenske-
mu Justinu Bieberju Rene-
ju Kaplu; v nadaljevanju 
pa naj bi svoje nove glasbe-
ne izdelke predstavile pred-
stavnice domače glasbene 
estrade: Alya, Helena Blag-
ne in Manca Špik. Razved-
rilni del izbora bodo začinili 
s pravim »bollywoodskim« 
plesom, novost pa pred-
stavlja sodelovanje z Virso 
Records, kar pomeni, da bo 
letošnja zmagovalka sobot-
nega izbora dobila možnost, 
da si tudi v tem svetu ustvari 
prepoznavno ime.

Finalistk je dvanajst 

V finale za miss univer-
se Slovenije se je uvrstilo 
dvanajst kandidatk. Pet je v 
predizborih izbrala strokov-
na žirija z Bernardo Marovt 
na čelu, pet pa v času pet-
ih oddaj, ki smo jih sprem-
ljali na omenjeni televiziji, 
gledalci. Pot do finala se je 
odprla še dvema dodatni-
ma tekmovalkama, ki so ju 
z zmago v tedenskem glaso-
vanju nagradili podporniki 
in oboževalci.

Svetlolaska in temnolaska

In med dvanajsterico naj-
demo tudi dve Gorenjki: 
temnolaso Ingrid Ulaga iz 
Dvorij ter svetlolaso Arielo 
Mandelc iz Bistrice pri Trži-
ču. Ingrid študira biologijo, 
na izbor gleda kot na neko 
novo priložnost, iz katere se 
lahko marsikaj nauči, spoz-
na nove ljudi, pridobi nove 
izkušnje. Podobno razmišlja 
tudi Ariela, ki se je na lepot-
no tekmovanje prijavila, ker 
ji je svet izborov pred časom 
predstavila Nataša Nane-
va, Kranjčanka, ki jo lahko 
spremljamo v vlogi voditel-
jice resničnostnega šova Zla-
ti rez na TV3, pred leti pa je 
tudi sama sodelovala na izbo-
ru za miss universe. »V živ-
ljenju več stvari poskusiš, 
več ljudi spoznaš, več izku-
šenj dobiš,« pravi Ariela. Je 
študentka Višje strokovne 
šole za gostinstvo in turizem 
Bled, tik pred diplomo. 

Obe Gorenjki se zavedata, 
da je konkurenca močna, a 
glede na videno mislim, da 
obstaja možnost, da nedav-
no lento najlepše Slovenke 
Maje Zupan letos Gorenjci 
nadgradimo še z lento najle-
pše domačega univerzuma 
ali osvojimo vsaj eno izmed 
lent najlepših treh.

Jure Šlehta in Bernarda Marovt / Foto: Tina Dokl

Ariela Mandelc in Ingrid Ulaga / Foto: Tina Dokl
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HOROSKOP
TANJA IN MARICA

Lahko se udeležite tečaja vedeževanja. 
Naročniki Gorenjskega glasa izkoristite popust v 
višini 10 %.  Za več informacij čim prej pokličite Tanjo  
na tel. št.:  040 514 975
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Navodilo za reševanje: v kvadrate vpišite števila od 1 do 9 tako, da 
se ne bo nobeno število ponovilo ne v vrstici ne v koloni ne v enem 
izmed odebeljenih devetih kvadratov. Pripravila P. F.                        

TEŽJI  
SUDOKU

Rešitev:

sudoku_LAZJI_17_80
NALOGA

4 5 9 3 8
6 8 4

9 3 4 1
4 1 2 5

7 1 3 8
5 2 6 3

1 9 8 7
5 9 6

4 3 2 7

sudoku_LAZJI_17_80

REŠITEV

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

sudoku_LAZJI_17_80
NALOGA

45938
684

9341
4125

7138
5263

1987
596

4327

sudoku_LAZJI_17_80

REŠITEV

471596382
638172594
295834761
369418257
714259638
852763149
126985473
587341926
943627815

sudoku_TEŽJI_17_80
NALOGA

4 1 3 7
2 1

6 1 9 5 2
5 8 6

1 5
5 7 3

8 4 2 6 3
9 8

3 7 2

sudoku_TEŽJI_17_80

REŠITEV

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

sudoku_TEŽJI_17_80
NALOGA

4137
21

61952
586

15
573

84263
98

372

sudoku_TEŽJI_17_80

REŠITEV

452816397
738249615
619735428
923584176
871962534
564173982
185497263
296358741
347621859

Rešitev:

LAŽJI 
SUDOKUTA JE DOBRA

Oven (21. 3.–21. 4.) 
V tednu, ki prihaja, vas bo mučila neustavljiva radoved-
nost. Nenehno boste poskušali kaj novega. Presenečenja, 
ki sledijo, so velika in prijetna. Na čustvenem področju se 
vam odpirajo nove poti, kar pa je tudi že skrajni čas.

Bik (22. 4.–20. 5.)
Želite si veliko svobode in jo zato dopuščate tudi drugim. 
A na žalost ali veselje se boste tokrat ujeli v svojo lastno 
zanko. Enkrat ni nikoli, po drugi strani pa je to lahko že 
preveč. Zaradi denarja se vam bo dobro izšlo. Umirite se.

Dvojčka (21. 5.–21. 6.)
Kar nekaj dni boste premišljevali o tem, ali ima vse, kar 
počnete, sploh kakšen smisel ali ne. Iskali boste odgovore 
na razna vprašanja, ki jih seveda ne morete dobiti. Črne 
misli vam še ob pravem trenutku prežene nekdo, ki vas 
ima resnično rad.

Rak (22. 6.–22. 7.)
Z nagrado za svoj trud boste kljub pričakovanjem zelo 
prijetno presenečeni. Uživali boste v vsestranski pozor-
nosti, ker je to za vas redkost, še toliko bolj. Pri ljubljeni 
osebi boste poskusili s staro zvijačo, odziv bo neverjetno 
dober. 

Lev (23. 7.–23. 8.)
V službi niste edini, ki se trudite za napredovanje. Spoz-
nanje, da imate tekmeca, vas bo v prvem hipu spravilo 
iz tira. Kasneje pa boste imeli še več moči. Uspeh imate 
zagotovljen. V ljubezni pa morate na izpolnitev še malo 
počakati.

Devica (24. 8.–23. 9.)
Dobro boste morali razmisliti, preden boste naredili odlo-
čilni korak. Srce naj bo na drugem mestu. Daljša pot, ki 
je pred vami, vam prinaša same pozitivne spremembe in 
veliko dobre volje. Zaradi nekega nasveta se boste upra-
vičeno jezili.

Tehtnica (24. 9.–23. 10.) 
Sto in sto načinov je, kako lahko osrečimo sebe ali pa 
nekoga drugega. Vedno iščete srečo daleč od sebe, čep-
rav jo imate na dosegu roke. Prebudili boste v sebi željo 
in potem imate do cilja le še en korak. Dali boste vse od 
sebe.

Škorpijon (24. 10.–22. 11.)
Naredili boste drzen korak, ki se vam bo v prihodnosti 
precej obrestoval, čeprav sprva ne boste opazili rezul-
tatov. Zopet se boste obremenjevali z nepomembnimi 
stvarmi, zaradi katerih vas bo bolela glava. Približuje se 
romantično snidenje.

Strelec (23. 11.–21. 12.)
Počutili se boste utesnjeno, zato ne boste mogli delovati 
tako, kot si boste sprva zamislili. Mimo ovinka malo desno 
in malo levo, potem pa počasi bo. Denar, ki ga pričakujete 
že nekaj časa, bo končno le prišel. Ne bo vam dolgčas. 

Kozorog (22. 12.–20. 1.)
Težav, ki se jih že v naprej bojite, ne bo, če boste do dolo-
čene osebe povsem odkriti. Kmalu boste lahko uživali ob 
spoznanju, kaj vse lahko prinese zaupanje in hkrati svo-
boda v odnosu. Pri denarju za zdaj še ne bo sprememb. 

Vodnar (21. 1.–19. 2.) 
Nekdo od bližnjih se bo zelo trudil, da spremeni vas oziro-
ma vaš pogled na določene zadeve. Vse to boste sprejeli z 
veliko mero razumevanja in s tem koristili sami sebi. Pos-
lovno se vam obetajo dobre spremembe, kar je skrajni čas.

Ribi (20. 2.–20. 3.)
V naslednjem tednu boste zelo nepredvidljivi in vaše 
razpoloženje bo zelo spremenljivo. Tega ne bo sprožila 
slaba volja, ampak zavedanje, da se boste morali končno 
odločiti, kako naprej. Brez skrbi, nobena odločitev nikoli 
ni napaka.

Nepopravljivi Janez 
Janez prisede k punci v lokalu: »Ti lahko plačam pijačo?«
»Kaj bo pa rekla tvoja punca? Fantje kot ti imajo vedno 
punco.«
»Nimam je več, pustil sem jo pred mesecem dni.«
»No, potem je pa v redu.«
In tako se stvar razvije, končata na zadnjem sedežu nje-
govega avtomobila. Ko se oblačita, ona vpraša: »In kako 
to, da si pustil prejšnjo punco?«
»Moral sem, žena je izvedela.«

Še en na temo evropskih prvakov
Se spomnite, ko je v začetku leta v Franciji Slovenska 
rokometna reprezentanca po epskem preobratu v dru-
gem polčasu premagala Hrvate in osvojila tretje mesto 
na svetovnem prvenstvu? Takrat so se Hrvati spraševali, 
kako zapreti že odprte šampanjce. 
Pred dnevi so se po finalu evropskega prvenstva v košarki 
Srbi menda spraševali, kako nazaj v življenje spraviti vse 
tiste za raženj pripravljene odojke.

Bistvo je očem skrito  
Učiteljica: »Lepota običajno ni vidna od zunaj, ampak se 
skriva znotraj. Janezek, povej mi primer.«
Janezek: »Hladilnik.«

Bojler z napako
Nezadovoljni kupec se z bojlerjem vrne v trgovino:
»Zmontiral sem ga in priklopil, pa iz njega teče voda!«
Prodajalec: »Kaj ste pa mislili, da bo teklo vino?«

Pogovor med blondinkama 
»Živjo, si ti Petra?«
»Ne, Peter je mene.«
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                        + poštnina

19EUR

Slastne domače jedi 
so tokrat pripravljene 
v sodobnejši podobi – 
ponujene so v skledi 
ali skledici, da jih lahko 
jemo le z žlico ali 
vilicami. Avtorica, znana 
po blagovni znamki 
Jagababa, je mojstrica 
domače kuhe, njena 
najpomembnejša 
vodila pa so: sveže, 
lokalno, sezonsko. 
V knjigi so zbrani 
raznovrstni recepti: 
bogate solate, 
enolončnice, 
krepke juhe, golaž s 
prilogami, testeninske 
sestavljenke, jedi s 
polento, ješprenjem, 
pa tudi nekaj sladic. 

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

www.gorenjskiglas.si

88 strani, 170 x 235 mm, trda vezava

           + poštnina

11 90
EURKnjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  

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

www.gorenjskiglas.si

200 preprostih 
receptov za zelo 
zaposlenega 
kuharja: zdravi 
prigrizki,  
družinska kosila, 
hitro  
pripravljene 
poslastice in 
druge dobrote; 
več kot 750 
fotografij.

Cena knjige je 11,90 EUR + poštnina
256 strani; 300 x 230 mm; mehka vezava

18 90
EUR

140 strani, 190 x 245 mm,  
mehka vezava

Knjiga Kuhajmo brez 
glutena je kuharski 
vodnik od nakupov 
do receptov. V knjigi 
boste našli napotke 
za osnove kuhanja, 
kakšna je idealna 
kuhinjska shramba, 
kje nakupujemo, 
kako pripravljamo 
jedi in najboljše 
recepte 100% brez 
glutena. 
Preko 50 receptov 
je razdeljeno na 
kruh in peciva za 
zajtrk, prigrizke, 
predjedi in jedi ter 
sladice.

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

www.gorenjskiglas.si

Nagrade:  3-krat vodnik po naravi Gobe

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če
nih polj in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do srede,  
18.  oktobra 2017, na Go renj ski glas, Ble i  we i so va ce sta 4, 
4000 Kranj. Rešitve lah ko od da te tudi v na bi ral nik Go renj
ske ga gla sa pred po slov no stav bo na Ble i we i so vi ce sti 4.
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Javnost je v ponedeljek pretresla smrt 
legendarnega rokerja Toma Pettyja (66). 
Rokerja so našli nezavestnega na njego-
vem domu v Malibuju. Vzrok smrti je bil 
srčni zastoj. Petty je zaslovel v sedem-
desetih letih prejšnjega stoletja kot član 

skupine Heartbreakers. V svoji štiri desetletja trajajoči 
karieri je prejel tri grammyje, bil kar osemnajstkrat nomi-
niran, prodal pa je več kot petdeset milijonov albumov.

Poslovil se je Tom Petty

Nekdanja supermanekenka in televizij-
ska voditeljica Tyra Banks (43) in fotograf 
Erik Asla (52) sta se razšla. Par je bil sku-
paj od leta 2013, lani pa sta se razveselila 
sina Yorka, ki jima ga je donosila nado-
mestna mati. »Tukaj ni nobene drame. 

Ostajata prijatelja in skupaj vzgajata svojega sina,« je za 
People povedal vir blizu paru. Niti par niti njun predstav-
nik novice niso komentirali.

Tyra Banks je samska

Zvezdnik serije Glee Mark Salling (35), ki 
so ga pridržali zaradi posedovanja otroš-
ke pornografije, je priznal krivdo. Čaka ga 
med štiri in sedem let zaporne kazni ter 
prepoved zadrževanja v bližini otrok ter 
komuniciranja z mladoletnimi. Žrtvam, 

ki bodo to zahtevale, mora plačati petdeset tisoč dolarjev 
odškodnine. Na igralčevem računalniku so našli več kot 
petindvajset tisoč spornih fotografij in šeststo posnetkov.

Zvezdnik priznal svoje grehe

Igralka Gabrielle   Union (44) je izdala 
svojo prvo knjigo z naslovom Potrebo-
vala bova še več vina, v kateri je razkrila 
razlog, zakaj nima svojih otrok. »Imela 
sem več splavov. Že tri leta je moje telo 
zapornik, ko želim donositi otroka. Toda 

kljub letom neuspešnega zdravljenja se z Wadom ljubiva 
in sva pripravljena storiti vse, da spoznava najinega otro-
ka,« piše igralka, ki pravi, da namigovanja na nosečnost 
neplodne ljudi velikokrat zelo prizadenejo.

Gabrielle napisala avtobiografsko knjigo

VRTIMO GLOBUS

Alenka Brun

T
eden restavracij 
se je dobro pri-
jel, večina ga nes-
trpno pričaku-
je in zgodi se, da 

so nekatere restavracije raz-
prodane že pred začetkom 
samega dogajanja. Tokrat 
je cena menija sodelujočih 
restavracij po vsej Sloveniji 
17 evrov, vendar se gostinci 
odločajo tudi malo po svoje 
in lahko ponudijo razširjeno 
obliko menija, recimo. 

Lani je teden obiskalo več 
kot 82 tisoč gostov, letos na 
njem sodeluje 97 restavra-
cij, tri nove. Gorenjskih je 
več kot deset. Rezervacije 

so začeli sprejemati 29. sep-
tembra, menije pa si lahko 
ogledate na spletnih straneh 
Tedna restavracij.

Najokusnejši teden jeseni 
bo tako letos med 13. in 22. 
oktobrom.

Med restavracijami najde-
mo tudi KULT316 iz Šentvi-
da, ki je nedavno povabil na 
okusen večer z naslovom Z 
žara na mizo s Primožem 
Dolničarjem, ki ga poznamo 
kot fotografa – preizkusil se 
je tudi že v vlogi režiserja, bli-
zu mu je celo poklic mizar-
ja – in kuharskega mojstra. 
Trenutno ga lahko spremlja-
mo tudi v kuharski oddaji Z 
vrta na mizo na 24Kitchen, 
ki je luč sveta ugledala naj-
prej na nacionalni televiziji. 

V oddaji Primož potuje po 
Sloveniji in deželo predsta-
vlja s kulinaričnega vidika. 
Iz ekološko pridelanih ses-
tavin lokalnih pridelovalcev, 
kmetov ali vrtičkarjev, tradi-
cionalne jedi in domače ses-
tavine predstavlja s svojim 
pristopom, bolj sodobno.

Do danes je Primož posnel 
veliko kuharskih oddaj, pred 
leti pa je bil precej medijsko 
odmeven njegov glasen raz-
hod s soprogo, hrvaško lepo-
tico in pevko Anđo Marić.

Modna oblikovalka Simo-
na Kogovšek, ki ustvarja v 
svojem ateljeju na Vodopiv-
čevi v Kranju, pa je prazno-
vala deseto obletnico, kar je 
odprla vrata svojega studia. 
Praznovanje je nadgradila 

še s predstavitvijo težko pri-
čakovane jesenske kolekci-
je, ki jo je z obutvijo in mod-
nimi dodatki ponovno lepo 
dopolnil Viktor Barlič.

»Jesen 2017 predstavljajo 
zemeljski toni barv v navide-
zno plemenskih vzorcih. Vse 
skupaj je začinjeno s svetle-
čimi šivi, ki so moja stalnica, 
in ličnimi vložki, ki popestri-
jo videz in poudarijo žensko 
privlačnost,« opiše kolekcijo 
ustvarjalka. Kot vedno Simo-
na črpa iz sebe in iz dogod-
kov, ki se ji pripetijo. »Najlaže 
je opisati lastna čustva,« pravi.

Jesenska kolekcija je sicer 
le uvod v zimsko, ki bo pred-
stavljena na Ljubljanskem 
tednu mode v začetku mese-
ca novembra.

TEDEN RESTAVRACIJ
Prihaja znameniti Teden restavracij, Primoža Dolničarja smo spoznali v živo, modna oblikovalka 
Simona Kogovšek pa je praznovala deset let, odkar je v Kranju odprla vrata svojega studia.

Pečena polenta s pestom iz bazilike in graha ter dušen 
vitlof ali belgijski radič / Foto: Tina Dokl

Primož Dolničar (levo) in Aleš Jakončič s hiše Iaquin, ki je 
poskrbela za vinsko spremljavo. / Foto: Tina Dokl

Marinirane in pečene kozice v oklepu, špinača, fregola 
(drobne testenine) v paradižnikovi omaki in losos / Foto: Tina Dokl

Sladki del menija je prišel na vrsto seveda na koncu: 
pečena figa s skuto in limoninim sladoledom. / Foto: Tina Dokl

Modna oblikovalka Simona Kogovšek (levo) in Tina Barlič 
Brecelj / Foto: Tina Dokl

Nova jesenska kolekcija je v studio privabila veliko modnih 
navdušenk. / Foto: Tina Dokl

Televizijski voditelj Rado Mulej jo v oddaji Zmenki 
ljubkovalno kliče kar »žabica« – Svetlana Cigoj je 
namreč njegova pomočnica. Delo na televiziji jo veseli, 
saj tako dobiva tudi kopico novih izkušenj. Nekdanja 
plesalka, vizažistka in televizijska voditeljica, ki sicer 
prihaja iz Ukrajine, je svoje srce že oddala. / Foto: TV3 
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PO POTEH SOŠKE FRONTE
V mesecu oktobru mineva sto let, odkar so avstrijski vojaki dokončno prebili ita-
lijanske položaje in pregnali Italijane do reke Pijave. Zato vas vabimo, da se sku-
paj še enkrat spomnimo bojev na soški fronti in grozot, ki so jih doživljali vojaki. 
Ogledali si bomo muzej na prostem Ravelnik, nato se bomo odpeljali v Kobarid 
in si ogledali muzej, kjer nam bodo izkušeni vodniki predstavili, kako so poteka-
li boji na soški fronti. Po kosilu se bomo podali še na Kolovrat, kjer so se odvijali 
najhujši boji in so še danes utrdbe in rovi. Ves čas bo z nami lokalni vodnik, ki bo 
izlet popestril z zanimivimi zgodbami izpred sto let.

Cena izleta je 34 evrov.
Cena vključuje: lokalno vodenje po Bovškem in Kobaridu, ogled muzeja v Kobaridu, 
ogled muzeja Ravelnik, ogled rovov na Kolovratu, kosilo, vodenje in DDV.

Odhodi avtobusa:
• z AP Škofja Loka ob 6.50
• z AP Mercator Primskovo ob 7.10
• z AP Globus Kranj ob 7.20
• z AP Radovljica ob 7.40

Vrnitev v Kranj predvidevamo okrog 20. ure.

Za rezervacijo čim prej pokličite na tel. št.: 04 201 42 41, se oglasite osebno na  
Bleiweisovi cesti 4 v Kranju ali pišite na: narocnine@g-glas.si. Za odjave, ki prispejo kasneje 
kot v četrtek, 5. oktobra 2017, ob 10. uri, zaračunamo potne stroške. 
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Radio Triglav Jesenice, d.o.o., Trg Toneta Čufarja 4, 4270 Jesenice

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

Te nepozabne knjige, ki 
je nastala v sodelovanju 
z organizacijo Amnesty 
International in sloni 
na nesmrtni pesmi 
Johna Lennona, ni 
strah pomisliti, da bo 
svetu zavladal mir.

»Pesem Pomisli  
vsebuje močno 
spoznanje, izvirajoče 
v brezmejni ljubezni 
do človečnosti  
in skupne  
prihodnosti.« 
Yoko Ono Lennon

Pridruži se malemu golobu na poti okrog sveta in mu 

pomagaj zasejati seme miru in prijateljstva med vsemi 

pticami, ne glede na barvo, obliko in velikost.

Te nepozabne knjige, ki je nastala v sodelovanju z organizacijo 

Amnesty International in sloni na nesmrtni pesmi Johna Lennona,  

ni strah pomisliti, da bo svetu zavladal mir.

Pesem Pomisli vsebuje močno spoznanje, izvirajoče v brezmejni  

ljubezni do človečnosti in skupne prihodnosti  — Yoko Ono Lennon

Zaslužek od prodaje avtorskih pravic te knjige  

bo doniran Amnesty International.
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Yoko Ono Lennon

Prevedel Milan Dekleva
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Bleiweisova cesta 4 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 
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PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

Petek, 6. oktobra
19.30 Vinko Möderndorfer: TRI ŽENSKE (v dvorani PGK)

Sobota, 7. oktobra
10.00 Svetlana Makarovič: VEVERIČEK POSEBNE SORTE (matineja)

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE
 

Nedelja, 8. oktobra
19.00 Ruski večer – Državni ansambel pesmi in plesa: VORONEŠKA DEKLETA

GLEDALIŠKI SPORED

KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sobota, 7. 10.
15.00, 18.00, 21.00 IZTREBLJEVALEC 2049
13.40, 19.20 BORG / McENROE
14.25, 19.10, 20.45 MAME NA VEČERJI
13.10 LEGO NINJAGO FILM
21.20 SLEDI V SNEGU
16.00, 17.35 KOŠARKAR NAJ BO
17.20 VIKTORIJA IN ABDUL
15.40 JAZ, BARABA 3, sinhro.

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sobota, 7. 10.
17.30, 20.40, 22.00 IZTREBLJEVALEC 2049
15.30, 19.00 BORG / McENROE
18.15, 20.00 MAME NA VEČERJI
20.10 AMERIŠKI MORILEC
17.40 MATI!
14.30, 18.45 LEGO NINJAGO FILM

16.40 LEGO NINJAGO FILM, 3D
20.50, 22.25 KINGSMAN: ZLATI KROG
15.00 KOŠARKAR NAJ BO
17.00 SPET DOMA
21.10 TISTO
14.20, 16.20 TRD OREH 2, sinhro.
13.40, 15.40 JAZ, BARABA 3, sinhro.

KINO SORA, ŠKOFJA LOKA

Petek, 6. 10.
18.00, 20.00 BORG / McENROE

Sobota, 7. 10.
18.00 LEGO NINJAGO FILM, 3D
20.00 KVADRAT

Nedelja, 8. 10.
18.00 LEGO NINJAGO FILM
20.00 BORG / McENROE

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

KINOSPORED

Ana Šubic

Kranj – Po dopoldanski 
maši, pri kateri so sodelo-
vali tudi otroci z vzgojitelji-
cami in starši, so na igrišču 
za vrtcem pripravili pester 
program in piknik. Zasebni 
katoliški vrtec je prve otro-
ke sprejel septembra 2007; 
začeli so z dvema oddelko-
ma, v kasnejših letih pa so 
ga širili, tako da ga sedaj v 
petih oddelkih in pol obi-
skuje 105 otrok od prvega 
leta do vstopa v šolo. Vrtcu 
so tako postopoma nameni-
li celoten objekt starega žu-
pnišča. »Vrtec je odgovor na 
željo staršev, ki so večkrat 
izrazili željo po vzgojno-
varstveni ustanovi, sklad-
ni z njihovim načinom živ-
ljenja, je pa tudi odgovor na 
potrebe otrok. Otrok je te-
lesno, duševno in duhovno 
bitje, in ko so te tri danosti v 
pravem medsebojnem rav-
novesju, ima vse pogoje za 
zdravo rast in razvoj. Otroci 

se imajo v našem vrtcu lepo 
in to tudi pokažejo v zelo 
sproščenem obnašanju. Vr-
tec je tudi pastoralna pri-
ložnost za župnijo. Nekate-
ri imajo sicer pripombe, da 
hoče cerkev evangelizirati 
družbo, pa saj je vendarle to 

njeno primarno poslanstvo. 
Zato je logično, da tudi cer-
kev v naši župniji poskr-
bi za versko vzgojo otrok,« 
pravi župnik Bojan Likar, ki 
je direktor Zavoda sv. Mar-
tina, pod okriljem katere-
ga deluje Baragov vrtec. Kot 

je dodal, je vrtec, ki deluje 
po vzgojni metodi sv. Jane-
za Boska, na dobrem glasu 
predvsem zaradi zavzete-
ga kolektiva. Organizacijski 
vodja vrtca je Tomo Jereb, 
pedagoška vodja pa Alenka 
Pelko.

Deset let Baragovega vrtca
Minulo nedeljo so v župniji Šmartin v Stražišču pri Kranju praznovali desetletnico Baragovega vrtca, 
poimenovanega po škofu in misijonarju Frideriku Baragi, ki je bil tam kaplan med letoma 1824 in 1828. 

Ob desetletnici Baragovega vrtca je navzoče nagovoril tudi župnik Bojan Likar. / Foto: Tina Dokl

Naklo – Župan Marko Mra-
vlja in DU Naklo sta pred 
dnevi povabila na srečanje 
nakljanske občane, ki so v 
minulih nekaj mesecih pra-
znovali osemdeset, devetde-
set in več let. Druženja so se 
v Gostilni Marinšek udeležili 
slavljenci Ivana Rakovec, Ana 
Jošt, Alojzija Šter, Alojzija 
Hudobivnik, Viktor Franko, 
Marjeta Pintar, Marija Brejc, 
Ana Verdir, Marija Prosen, 
Štefanija Košnik, Zora Až-
man, Bernarda Toporš, Brigi-
ta Marinšek in Janez Vidmar. 

Srečanje z jubilanti

Slavljenci v družbi župana Marka Mravlje, Petra Hkavca in Slavke Jelenc, podpredsednika in 
tajnice DU Naklo, ter harmonikarja Andraža Aljančiča, ki je glasbeno popestril srečanje. 
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Danica Zavrl Žlebir

Preddvor – Letos je na nate-
čaj prispelo 126 pisem v ka-
tegoriji osnovnih šol in 47 pi-
sem srednješolcev, po enajst 
v vsaki kategoriji so jih nag-
radili, najvrednejše nagrade 
pa so prejeli prvi trije v vsa-
ki od kategorij. Odziv mla-
dih je dokaz, da ta generacija 
kljub sodobnim komunika-
cijskim možnostim še vedno 
zna pisati pisma in tudi glo-
boko razmišljati, je ob pode-
litvi povedala ddr. Mira De-
lavec Touhami, predsednica 
KD Josipine Turnograjske in 
pobudnica natečaja. Navdih 
zanj je dobila pri prvi sloven-
ski pisateljici Josipini Urban-
čič Turnograjski in njeni bo-
gati triletni korespondenci z 
zaročencem Lovrom Toma-
nom, ki obsega 1166 pisem 
in velja za eno najobsežnej-
ših v slovenskem jeziku.

Prva nagrada v kategoriji 
osnovnošolskih avtorjev je 

šla letos na Gorenjsko, pri-
služila si jo je Manca Lepo-
ša iz Kranjske Gore, na dru-
gem in tretjem mestu sta bili 
Nastasja Češnjevar Ušuno-
vič in Ivana Curk. Tudi med 
srednješolskimi pisci ljube-
zenskih pisem, letos posve-
čenih ljubezni do narave, so 

na prvih treh mestih dekle-
ta: Eva Kreže, Sara Kokelj in 
Neža Cerinšek. 

Mira Delavec Touhami je 
za junij prihodnje leto na-
povedala še eno prireditev, 
povezano s preddvorsko ro-
jakinjo Josipino Turnog-
rajsko. Takrat bo namreč 

v Preddvoru mednarodni 
znanstveni simpozij Po po-
teh Josipine Urbančič Tur-
nograjske, ki ga bosta orga-
nizirala KD Josipine Turmo-
grajske in Inštitut glasbeno-
-informacijskih znanosti 
Univerze v Mariboru ob so-
delovanju Občine Preddvor. 

Pisma o ljubezni do narave
Iztekel se je že šesti natečaj za najlepše ljubezensko pismo, ki ga razpisuje Kulturno društvo Josipine 
Turnograjske. V nedeljo podelili priznanja zmagovalcem.

Najboljši pisci ljubezenskih pisem letošnjega natečaja v Preddvoru / Foto: Tina Dokl

Vilma Stanovnik

Kranj – Društvo za zaščito ži-
vali Kranj akcijo zbiranja sta-
rega papirja prireja dvakrat 
letno, vsakič pa celoten izku-
piček akcije namenijo oskr-
bi brezdomnih in zapušče-
nih živali. Tako bo tudi jut-
ri, 7. oktobra, ko si znova že-
lijo postaviti rekord. Tiste-
ga iz aprila letos bo kar tež-
ko podreti, priznavajo v dru-
štvu, saj so na 12. akciji zbra-
li kar 63.030 kilogramov pa-
pirja, v vseh akcijah doslej pa 
že skoraj petsto ton.

Tudi jutri boste lahko med 
8. in 19. uro pred trgovskim 
centrom Merkur na Prim-
skovem v Kranju lahko oddali 
star papir pa tudi plastične za-
maške, ki jih društvo zbira za 
Fundacijo Naš kuža. Kot ved-
no bo postavljena tudi stojni-
ca z izdelki, kjer boste našli vse 
zase in za svoje živalske prija-
telje – od »brckotov« za mačke, 
»cuf« za pse in kot vsako leto 
na oktobrski akciji tudi pasje 
in mačje koledarje za nasled-
nje leto. Tudi s takimi nakupi 
pomagate brezdomnim in za-
vrženim živalim. 

Poleg naštetega v Društvu 
za zaščito živali Kranj prire-
jajo tudi bogat srečelov in da-
rilce za vsakega obiskovalca, 
predvsem pa seveda za pasje 

prijatelje, ki bodo obiskali ak-
cijo. Poleg tega se boste lahko 
s članicami in člani društva 
tudi pogovorili o njihovem 
delu ter primerni in odgovor-
ni skrbi za živali. 

Vsa sredstva, ki jih v Društvu 
za zaščito živali Kranj dobijo s 
pomočjo zbiranja starega pa-
pirja, porabijo za oskrbo brez-
domnih in zavrženih živali – 
za sterilizacije in kastracije, te-
stiranja na mačji aids in levko-
zo, cepljenja ter večja zdravlje-
nja. Poleg tega pomagajo pri 
oddaji mačk in psov v nove od-
govorne domove. Letos so tako 
do oktobra nov dom pomaga-
li poiskati 113 mačkam, v vseh 
letih svojega delovanja kar 831 
mačkam in 68 psom. 

Društvo za zaščito živali 
Kranj, ki je 1. februarja pra-
znovalo sedemletnico svoje-
ga delovanja, je prostovolj-
no in neprofitno društvo. Vsi 
člani so prostovoljci, ki svo-
je delo opravljajo v prostem 
času iz ljubezni do živali, zato 
celoten izkupiček vsake akci-
je ter vseh prodanih izdelkov 
in vse prejete donacije name-
nijo za oskrbo brezdomnih in 
zapuščenih živali, ki jih je še 
vedno veliko preveč. V ta na-
men bodo tudi tokratno akci-
jo in stojnico izkoristili za oza-
veščanje obiskovalcev o pro-
blematiki brezdomnih živali. 

Za zapuščene živali
Društvo za zaščito živali Kranj jutri pripravlja že 
trinajsto akcijo zbiranja starega papirja.

Suzana P. Kovačič

Podljubelj – Valentin Nemec 
se je čebelarjenja lotil letos in 
odkrito povedal, da je za to, da 
je sploh lahko začel, najprej 
moral usvojiti veliko znanja. 
Veliko željo je imel in to pre-
naša naprej, da bi se stari za-
puščeni čebelnjaki v Sloveni-
ji začeli več obnavljati in vanje 
spet naseljevati čebele. Ne-
mec je v najem vzel čebelnjak, 
ki je bil približno deset let ozi-
roma vse od smrti njegove-
ga zadnjega lastnika Naceta 
Megliča zapuščen. Dovolj pa 
je bilo posluha za obnovo če-
belnjaka pri sedanjem lastni-
ku posesti Petru Tišlerju, ki 

mu je dal čebelnjak v najem in 
prispeval les, dela pa je v dveh 
mesecih opravil Valentin Ne-
mec, nekaj ur je z delom po-
magal tudi Peter. Čebelnjak je 
bil že originalno zidan, v njem 
je Nemec ohranil prav vse, kar 
je bilo avtentičnega. Naj gre za 
»kranjskogorski« panj, ki ima 
zaradi prilagojenosti okolju 
Zgornjesavske doline – daljše 
zime in krajša poletja – samo 
šest satnic, kot je pojasnil Ne-
mec. Teh nekaj panjev je ohra-
nil kot dediščino, v funkciona-
len namen pa postavil tri nove 
panje, vsakega z desetimi sa-
tnicami. Ohranil je tudi slike 
avtohtonih sadnih vrst in fo-
tografijo s portretom Naceta 

Megliča pa zunanje poslikave 
kune, jelena in orla – te mo-
tive je le barvno osvežil. »Os-
tal je tudi kanal za vodo okrog 
čebelnjaka. Že predniki so ve-
deli, da je kanal potreben, da 
ne pridejo v čebelnjak mra-
vlje, ki naredijo škodo,« je po-
jasnil Nemec. Nova elementa 
sta le nadstrešek in pa lesena 
tabla z napisom Nacetov čebel-
njak. »Z ljubiteljskim čebelar-
jenjem se bom ukvarjal, dok-
ler bom le zdrav. Upam pa, da 
sem s tem navdušil še koga, ki 
bi se lotil oživljanja opušče-
nih čebelnjakov,« je dejal Va-
lentin Nemec, ki je imel letos 
s tremi panji kar okrog štiride-
set kilogramov medu.

Obnovil Nacetov čebelnjak
Čebelnjak na poti proti Matizovcu v Podljubelju je bil izdelan nekje okrog 
leta 1880. Domačin Valentin Nemec je ta stari čebelnjak vzel v najem, ga 
temeljito obnovil in vanj spet naselil čebele.

Valentin Nemec je oživil dragoceno dediščino. / Foto: Tina Dokl 
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 SPREMLJEVALNA SKUPINA

HUMANITARNI KONCERT
ŠPORTNA DVORANA PLANINA, KRANJ, 26. 10. 2017 ob 19. uri

PRODAJA VSTOPNIC:
Zavod za turizem in kulturo Kranj 
Kavarna Medeni vrt, Šenčur
Gorenjski glas, d.o.o.,  Kranj 
Rdeči križ Kranj  - Bleiweisova 16

Več info.: www.kranj.ozrk.si in 04 201 86 72. B
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Brezje – Brezje bodo prihod-
nje leto med 25. in 28. sep-
tembrom gostitelj srečanja 
predstavnikov Mreže evrop-
skih Marijinih romarskih 
središč, v kateri so povezana 
Marijina svetišča iz dvajsetih 
držav. Slovenijo zastopajo 
Brezje. Tako so sklenili na 
pravkar končanem zborova-
nju v portugalski Fatimi. »To 
je za Brezje, za Gorenjsko in 
za vso Slovenijo veliko pri-
znanje,« poudarjajo na Brez-
jah. Naše narodno svetišče je 
bilo izbrano tudi zato, ker pri-
hodnje leto praznujemo 120. 
obletnico prihoda frančiškan-
ov na Brezje in 30. obletnico 
razglasitve brezjanske cerkve 
za baziliko. 

Priznanje za Brezje

Sora – V Kulturnem domu v Sori bo jutri, 7. oktobra, z začetkom 
ob 19. uri nastop folklornikov tamkajšnjega KUD Oton Župančič 
Sora. Dogodek so poimenovali Za nove čevel'ce na Dunaju 
plešem, na njem pa bodo zbirali prostovoljne prispevke za nove 
čevel'ce in mednarodno tekmovanje na Dunaju. 

Plesali bodo za nove čevel'ce in za Dunaj

Sp. Senica – Sekcija Društvo ljubiteljev starin Gare KUD Fran 
Saleški Finžgar Senica v soboto, 7. oktobra, prireja četrto dir-
ko z garami za VN Senice. Potekala bo od 16. ure na Spodnji 
Senici. Predvidena je bila že septembra, a so jo zaradi slabega 
vremena prestavili.

Četrič dirka z garami
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Igor Kavčič

Bled – Na letošnjem osmem 
Svetovnem festivalu avtizma 
je sodelovalo 33 držav, med 
njimi tudi Slovenija z Glas-
benim centrom Do re mi z 
Bleda. Od enajstih razpisa-
nih tekmovalnih kategorij se 
je Do re mi prijavil v štirih: 
uprizoritvena umetnost mla-
di (dve nominaciji), vodilne 
organizacije v skupnosti in 
kategoriji učiteljev. Sprejete 
so bile vse štiri nominacije, 
na slovesni podelitvi minulo 

nedeljo pa so bile nagrajene 
kar tri izmed njih. Skupina 
Čudoviti um s predstavo Fan-
tom iz opere je prejela tretjo 
nagrado, Glasbeni center Do 
re mi je za vključevanje otrok 
z avtizmom prejel drugo nag-
rado, ustanoviteljica omenje-
nega centra glasbena pedago-
ginja Nuša Piber pa je za svo-
je večletno delo na področju 
glasbenega izobraževanja ot-
rok z avtizmom prejela prvo 
nagrado. Sodniki, organiza-
torji fe stivala, predstavniki 
so de l ujočih držav in častna 

konzulka Republike Slove-
nije dr. Margaret Rudolf so 
Sloveniji, posebej Glasbene-
mu centru Do re mi in usta-
noviteljici Nuši Piber, čestitali 
in se zahvalili za pomemben 
prispevek v svetovnem meri-
lu. »Na prvem mestu se zah-
valjujem staršem naših učen-
cev, sodelavcem, podpor-
nikom, najbolj in iz srca pa 
vsem otrokom z avtizmom, 
ker ti spreminjajo svet in po-
magajo, da ljudje postajamo 
boljši,« je ob prestižni nagra-
di povedala Nuša Piber.

Tri nagrade za Do re mi
Glasbenemu centru Do re mi z Bleda tri nagrade na Svetovnem festivalu 
avtizma v kanadskem Vancouvru

Uspešna ekipa Glasbenega centra Do re mi ob podelitvi ene od nagrad (Nuša Piber  
je druga z leve)

Jasna Paladin

Volčji Potok – Mednarodni 
dan starih staršev smo pra-
znovali 2. oktobra in mladi iz 
Biotehniškega centra Naklo 
so se svojega projekta na-
meravali lotiti že konec sep-
tembra, a jim je pri tem za-
godlo vreme.

Učilnico na prostem ob 
stari upravni stavbi Arbore-
tuma so si tako uredili v ne-
deljo in jo pospravili v sre-
do, za seboj pa pustili čudo-
vit izdelek, ki spominja na 
pomen medgeneracijskega 
druženja. »Ta mednarodni 
projekt ima zibelko v Italiji, 
ideja pa je, da se vsaj en dan 
v letu vsi skupaj spomni-
mo medgeneracijskih vezi 
in da se vsaj en dan še pose-
bej spomnimo na svoje ba-
bice in dedke. V ta namen 
smo s študenti že drugo 
leto zapored izdelali cvetlič-
no preprogo, ki jo sestavlja 
prepoznavni emblem tega 

mednarodnega projekta. In 
zakaj cvetje? Cvetje je nekaj, 
kar nas spremlja preko cele-
ga življenja – od rojstva, ko 
s cvetjem obdarimo mamo, 
pa do smrti, ko cvetje polo-
žimo na grob, in seveda ob 
vseh pomembnejših dogod-
kih vmes,« je projekt orisala 
dr. Sabina Šegula, mentori-

ca, ki je v projektu povezala 
sedemindvajset študentov.

Med njimi sta bili tudi Moj-
ca Jenko iz Češnjevka in Ur-
ška Goltnik iz Kamnika, ki 
sta bili zadolženi za porazde-
litev dela. Kot sta nam pove-
dali, so uporabili 65 kvadra-
tnih metrov travne ruše, sam 
emblem je sestavljen iz 1641 
rastlin, zasadili so 1123 ma-
čeh in v gobo zataknili 16.291 
različnih cvetov, ki so jih nab-
rali v parku. Želijo si, da bi si 
cvetlično preprogo ogledalo 
čim več obiskovalcev vseh ge-
neracij, če vreme ne bo pre-
več deževno, bo obstala vsaj 
do konca meseca.

Preproga iz 
pisanega cvetja
Študentje hortikulture Biotehniškega centra 
Naklo so dan starih staršev že drugo leto zapored 
počastili na prav poseben način. V Arboretumu so 
izdelali kar sto dvajset kvadratnih metrov veliko 
cvetlično preprogo.

Cvetlična preproga, ki v Arboretumu opozarja na pomen 
medgeneracijskega druženja.

Maša Likosar

Kokrica – Upokojenci na 
Gorenjskem pravijo, da so 
kljub zmanjšanim motorič-
nim sposobnostim še vedno 
zelo aktivni in radi svoj pros-
ti čas namenijo ročnim in iz-
redno natančnim spretnos-
tim. Majda Špiček iz Stra-
žišča je klekljarica in nam 
je zaupala, da za ene čipko 
porabi več ur, predvsem pa 
mora biti med izdelavo zelo 
zbrana. Veliko ji pomeni, da 
ljudje pridejo pogledat nje-
ne izdelke. Razstava je bila 
namenjena predvsem mla-
dim, da jih spodbudi k pre-
vzemu in nadaljevanju sta-
re tradicije izdelovanja roč-
nih izdelkov. Razstavljali so 

društva upokojencev (DU) 
Kranj, Moravče, Bitnje - Stra-
žišče, Gorje, Vir, Cerklje, 

Britof - Predoslje in Kokri-
ca. Marija Skok, ki je sode-
lovala pri organizaciji, nam 

je povedala, da tokrat raz-
stavljajo že petič, med dru-
gim kar trikrat na Kokrici. 
Razstavljati nameravajo vsa-
ko drugo leto. Skrbi pa jo niz-
ka obiskanost in izumiranje 
ročne obrti. Na ogled so bili 
kvačkani, pleteni, klekljani, 
rezbarski, risani, keramič-
ni, lončarski in mnogi dru-
gi izdelki. Ponujali so doma-
če pečene piškote in slaščice. 
Miro Štempihar je popestril 
razstavo in raztegnil meh 
harmonike. Predsednik DU 
Kokrica Joža Keren, ki je bil 
nadvse zadovoljen z razsta-
vo, pravi, da bi bilo lahko več 
razstavljavcev, saj je prepri-
čan, da je še mnogo upoko-
jencev, ki izdelujejo zanimi-
ve in ogleda vredne izdelke.

Upokojenci predstavili ročna dela
Pokrajinska zveza društev upokojencev Gorenjske in Društvo upokojencev Kokrica sta v soboto in 
nedeljo pripravila na Kokrici razstavo ročnih del devetih gorenjskih društev upokojencev. 

Možno si je bilo ogledati že peto razstavo devetih gorenjskih 
društev upokojencev. / Foto: Tina Dokl

Janez Kuhar

Gozd - Martuljek – Gorenjska 
podružnica Društva za zdrav-
je srca in ožilja je ob svetov-
nem dnevu srca pripravila v 
soboto v hotelu Špik v Gozdu 
- Martuljku osmo tradicional-
no srečanje pod geslom Sku-
paj za moč srca. To je bil dan 
brez stresa; vsakdanje skrbi, 
povezane s službo in družino 
in drugimi težavami, so po-
tisnili v ozadje. Takšen način 
življenja je udeležencem pri-
poročila tudi predsednica go-
renjske podružnice društva 
Vilma Regovec. Petintride-
set udeležencev se je udeleži-
lo plavanja, vaj za zdravo hrb-
tenico in pravilno držo pod 
vodstvom inštruktorja Ale-
ksandra Kovačiča, številni so 
se odločili za nordijsko hojo 
pod vodstvom Jasne Harej, 

ekipa prostovoljcev in zdrav-
nica Nataša Kern pa je opra-
vila meritve dejavnikov tvega-
nja in udeležencem izmerila 

krvni tlak. Vsem je tudi sveto-
vala, kaj lahko še sami stori-
jo za boljše zdravje in počutje. 
Po razgibanem dopoldnevu 

so udeleženci prisluhnili še 
strokovnjakinji Jerneji Su-
šnik, ki je predstavila upora-
bo eteričnih olj. 

Gorenjsko srečanje Skupaj za moč srca

Člani Gorenjske podružnice Društva za zdravje srca in ožilja so se ob svetovnem dnevu 
srca v soboto zbrali v Gozd - Martuljku.



30 Gorenjski glas
petek, 6. oktobra 2017KAŽIPOT kazipot@g-glas.si

                        + poštnina

EUR

Velika knjiga o šoli 
jahanja spremlja skupino 
otrok pri njihovem 
učenju jahanja. 
Ute Ochsenbauer, 
dolgoletna učiteljica 
jahanja, tankočutno 
pojasnjuje, kako človek 
in konj skupaj postaneta 
dober tim in kako 
pravilno upoštevamo 
potrebe živali. 
Olimpijska zmagovalka 
Ingrid Klimke in njena 
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njihovem učenju jahanja. Naučili se boste vsega, kar 
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Kako negujem konja?
•

Kaj moram upoštevati pri prehrani konja?

•
Kaj lahko s konjem vadim na tleh?

•
Kako pravilno lonžiram?

•
Kako jaham v maneži?

•

Na kaj moram biti pozoren pri jahanju na terenu?

Otroci poročajo o svojih izkušnjah in dajejo dragocene 

nasvete z vidika učenca. Ute Ochsenbauer, dolgoletna 

učiteljica jahanja, tankočutno pojasnjuje, kako človek  
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Velika knjiga o šoli jahanja spremlja skupino otrok pri njihovem 

učenju jahanja. Naučili se boste vsega, kar mora vedeti dober jahač.

  Kako negujem konja?

 Kaj moram upoštevati pri prehrani konja?

 Kaj lahko s konjem vadim na tleh?

 Kako pravilno lonžiram?

 Kako jaham v maneži?

 Na kaj moram biti pozoren pri jahanju na terenu?

Otroci poročajo o svojih izkušnjah in dajejo dragocene nasvete z vidika  

učenca. Ute Ochsenbauer, dolgoletna učiteljica jahanja, tankočutno  

pojasnjuje, kako človek in konj skupaj postaneta dober tim in kako  

pravilno upoštevamo potrebe živali. 

Olimpijska zmagovalka Ingrid Klimke in njena hčerka Greta dajeta prave  

profesionalne nasvete! Tako je učenje jahanja zares v veselje!

Velika knjiga o 

šoli jahanja

Z nasveti
olimpijske zmagovalke
Ingrid Klimke 
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Ute Ochsenbauer

NOVO iz založbe Narava
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Založba Narava d.o.o., Britof 96a, 4000 Kranj • Naročila: tel.: 04-280-2000, prodaja@narava.si, www.narava.si

Ta knjiga o konjih ni le sklop suhoparnih navodil za ravnanje s konji in jahanje. Gre za 

predstavitev posebnosti jahanja kot športa, v katerem s človekom enakopravno sodeluje 

čudovito bitje konj. Zato je živahna, presenetljiva in otrokom ter konjem čim bolj prijazna.

Osebnost ponija in konja ni pomembna le v vrhunskem športu. Tudi sicer konji lahko 

delajo le, če so vsestransko zdravi in zadovoljni. Takrat so tako trmasti in živahni, razgibani, 

pogumni, presenetljivi, lepi in včasih tudi divji, kot je to lahko le živo bitje. In prav zato 

imamo radi naše ponije in konje – in jahanje!

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Bleiweisova cesta 4 v Kranju, jo naročite po tel. št.: 
04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.  
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.
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Nagrajenci nagradne križanke, ki je bila objavljena v Gorenj-
skem glasu dne 19. septembra 2017 z geslom NA LEPŠE Z  
GORENJSKIM GLASOM, prejmejo: knjigo Gobe Marija Zalta 
iz Srednje vasi v Bohinju, knjigo Drevesa in grmi Slavka Brenk 
iz Žabnice in knjigo Cvetlice Mira Žnidar iz Kranja.

Nagrajenci nagradne križanke, ki je bila objavljena v Gorenj-
skem glasu dne 22. septembra 2017 z geslom POCRKLJAJTE 
SVOJE NAJBLIŽJE, prejmejo darilni bon za letno članarino v  
Mestni knjižnici Kranj: Ana Golmajer iz Preddvora, Boris Pertot  
iz Kranja, Božidar Lampič iz Tržiča. Nagrajencem čestitamo!

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

PRIREDITVE
Torkov večer s knjižnico
Škofja Loka – Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka vabi na 
Torkov večer s knjižnico – predstavitev knjige Dediščina 
molka Milanke Dragar. Knjiga je raziskovalno delo o izve-
denih množičnih pobojih Slovencev in Hrvatov v Crngrobu 
ter hrvaških otrok v Matjaževi jami pri Pevnem v maju 1945. 
Predstavila jo bo zgodovinarka doc. dr. Tamara Griesser Pe-
čar, tudi ena od avtorjev uvodnih besed v knjigi. Z avtorico 
se bo pogovarjala Helena Janežič. Prireditev bo v torek, 10. 
oktobra, ob 19. uri v Jurjevi dvorani, Stara Loka 64.

Markov tek
Žiri – Planinsko društvo Žiri v spomin na priznanega ži-
rovskega alpinista Marka Čara v nedeljo, 8. oktobra, vabi 
na osemnajsti Markov tek. Start bo ob 10. uri na parkirišču 
Tovarne Alpina v centru Žirov, cilj ter prireditev po teku pa 
na dvorišču planinske koče. Prijavite se od 8.45 do 9.45. Po 
glavnem teku bo ob 11.15 pod kočo na Mrzlem vrhu otroški 
tek, organiziran pa bo tudi pohod na Mrzli vrh. Razpis teka 
in profil proge sta objavljena na spletni strani www.pdziri.si.

Zaključek Krekovega leta
Selca – Kulturno društvo dr. Janez Evangelist Krek Selca vabi 
ob 100. obletnici smrti dr. J. Ev. Kreka na zaključni slovesno-
sti Krekovega leta. Slavnostna akademija bo jutri, v soboto, 
7. oktobra, pred Podružnično osnovno šolo Selca. V nedeljo, 
8. oktobra, bo v sodelovanju z Župnijo Selca ob 9.30 potekal 
blagoslov prenovljene plošče v spomin dr. J. Ev. Kreku na 
Krekovem domu v Selcih. Ob 10. uri bo slovesna sv. maša v 
cerkvi sv. Petra v Selcih, ki jo bo daroval ljubljanski nadškof 
in metropolit msgr. Stanislav Zore.

Ljudsko petje v Hiši čez cesto
Milje – Iz Hiše čez cesto, Milje 11, vabijo vse, ki imate radi 
ljudsko petje, danes, v petek, 6. oktobra, ob 19.30, da se jim 
pri petju pridružite. Od 17. ure je možen ogled muzeja, ki so 
ga dopolnili. Imajo delujočo maketo lunaparka, nove makete 
vlaka in dirkalno avtostezo.

Medgeneracijske prireditve
Kranj – V Medgeneracijskem centru Kranj vam bodo v po-
nedeljek, 9. oktobra, ob 16.30 nudili pomoč pri reševanju 
problemov in uporabi računalnikov in telefonov. Isti dan bo 
organiziran ogled Prešernovega gaja, z zborom bo ob 18. uri 
pred vhodom v Prešernov gaj na Partizanski ulici. V torek, 
10. oktobra, bo ob 18. uri ustvarjalna delavnica za vse otro-
ke od 11. do 15. leta starosti, ki jim slovenščina ni materni 
jezik. V Preddvoru bo v TIC-u v torek, 10. oktobra, ob 17. uri 
Poklicno svetovanje. Obvezna prijava na brezplačne dogod-
ke po telefonu 041 724 134 ali na e-naslovu mck-prijava@
luniverza.si.

IZLETI
Romanje po Rožnovenski poti
Kranj, Brezje pri Tržiču – Kulturno društvo Kranjčani mate-
ram iz Kranja in Društvo Sveta Neža za ohranjanje kulture in 
razvoj kraja z Brezij pri Tržiču vabita jutri, v soboto, 7. okto-
bra, na romanje po Rožnovenski poti. Ob 8.30 bo sv. maša 
v baziliki Marije Pomagaj na Brezjah, zatem pa bo zbor ob 
spomeniku papeža Janeza Pavla II. Romanje po približno 12 
km dolgo poti bo ob vsakem vremenu. Hoje bo za štiri ure, 
na pol poti, na info točki pa bo poskrbljeno tudi za okrepči-
lo. Informacije za romanje: Jana Grohar (041 271 635), Ma-
tevž Kleč (040 553417), www.roznovenskapot.si.

Jakobova pot po Kamniškem
Šenčur – Turistično društvo Šenčur v nedeljo, 15. oktobra, 
organizira pohodniški izlet po Jakobovi poti po Kamniškem 

(Snovik–Znojile–Sela pri Kamniku–Markovo–Poreber–Hrib 
pri Kamniku–Briše–Oševek–Nevlje–Kamnik–Mili vrh–Tunji-
ška Mlaka–Tunjice–Gora pri Komendi–Gmajnica–Komen-
da). Skupne zmerne hoje bo dobrih pet ur, možna bo krajša 
varianta. Informacije in prijave zbira do petka, 13. oktobra, 
Franci Erzin, tel. 041 875 812.

Turistični izlet v Celje
Šenčur – Turistično društvo Šenčur organizira v soboto, 21. 
oktobra, turistični izlet v Celje z ogledom mesta, Knežjega 
dvorca, Stare grofije z raznimi razstavami in Starega gradu. 
Ob vrnitvi proti domu bo postanek v Žalcu pri fontani piva. 
Informacije in prijave zbira do zasedenosti avtobusa Franci 
Erzin, tel. 041 875 812.

PREDAVANJA
Zdravljenje shizofrenije v partnerskem odnosu
Kranj – Humana, združenje svojcev pri skrbi za mentalno 
zdravje, ob dnevu duševnega zdravja vabi v torek, 10. okto-
bra, ob 16. uri na brezplačno predavanje Zdravljenje shizofre-
nije v partnerskem odnosu z bolnikom in svojci. Predavanje 
bo vodila Nevenka Ropret, univ. dipl. soc. delavka, v pro-
storih Humane na Oldhamski 14 (pri Vodovodnem stolpu).

OBVESTILA
Zapiranje planinskih postojank
Jesenice – Planinsko društvo Jesenice obvešča, da sta s 1. 
oktobrom zaprli svoja vrata tudi planinski postojanki Koča 
pri izviru Soče v Trenti in Tičarjev dom na Vršiču.

Zimski delovni čas muzeja
Jesenice, Kranjska Gora, Rateče – Gornjesavski muzej Jese-
nice sporoča, da so z mesecem oktobrom prešli na zimski 
delovni čas, in sicer vabijo, da jih v Železarskem muzeju v 
Ruardovi graščini in v Kasarni na Jesenicah obiščete v pone-
deljek, torek, četrtek in petek med 8. in 16. uro ter v sredo 
med 8. in 17. uro, v Liznjekovi domačiji v Kranjski Gori od 
torka do nedelje med 10. in 16. uro, v Kajžnkovi hiši v Rate-
čah pa od torka do sobote od 9. do 16. ure.

Dan odprtih vrat društva Svetlin
Kranj – Društvo za osveščanje o zdravem življenju in sožitju 
z naravo Svetlin vabi na dan odprtih vrat, ki bo v torek, 10. 
oktobra, od 18. do 20. ure v Medgeneracijskem centru v Kra-
nju, soba št. 2. Od 18. ure do 18.30 bodo obiskovalcem na-
redili astrološko karto, nato bo Romana Gašpirc predstavila 
jesen 2017 z astrološkega vidika: kakšne energije nam pri-
naša, kakšen bo njihov vpliv na naše počutje, kakšna hrana 
je priporočljiva v tem obdobju in na katerih področjih lahko 
pričakujemo izzive.

KONCERTI
Življenje je vrtiljak
Kranj – Mešani pevski zbor Musica viva Kranj Primskovo z 
zborovodjem Alešem Gorjancem vabi na koncert z naslo-
vom Življenje je vrtiljak, ki bo v nedeljo, 8. oktobra, ob 18. uri 
v Baročni dvorani Radovljiške graščine. Program je raznolik, 
od popevk do slovenskih ljudskih pesmi. Vstop bo prost.

Pevci nam pojejo, godci pa godejo
Visoko – V Domu Krajanov visoko bo v nedeljo, 8. oktobra, ob 
18. uri Območno srečanje pevcev ljudskih pesmi in godcev 
ljudskih viž pod naslovom Pevci nam pojejo, godci pa godejo.

PREDSTAVE
Belanski impresarij
Bohinjska Bistrica – Kulturno društvo Bohinjska Bela – Gle-
dališče Belansko bo jutri, v soboto, 7. oktobra, ob 19. uri v 
Kulturnem domu Joža Ažmana v Bohinjski Bistrici uprizorilo 
komedijo Belanski impresarij. 

Vilma Stanovnik

Kranj – V letošnjem letu 
mesti Banjaluka in Kranj 
praznujeta 51-letnico pobra-
tenja. Za naslednja leta so 
si odgovorni v obeh mestih 
zadali več nalog, med njimi 
tudi skupno promocijo na 
tujih trgih in obojestransko 
oglaševanje prireditev. Tako 
bo Mestna občina Kranj v Ba-
njaluki pridobila stalne ogla-
ševalske termine, Banjaluka 
pa bo pridobila oglaševalski 
prostor na pametni aplikaci-
ji iKranj, iKranj TV ter dru-
gih komunikacijskih kana-
lih Mestne občine Kranj. 

Kranj je z dogovorom pri-
dobil tudi termin za dogo-
dek Kranjski dan v Banja-
luki, obratno pa se bo Banja-
luka predstavila v središču 
Kranja. V Banjaluki so tako 

že gostovali Osnovna šola 
Franceta Prešerna Kranj, 
Gimnazija Franceta Prešer-
na Kranj in z razstavo tudi 
Društvo Puhart. Redne go-
stje so tudi folklorne skupi-
ne iz Kranja.

Jutri, v soboto, pa gostje iz 
Banjaluke prihajajo v Kranj, 
saj bodo domačinom in obi-
skovalcem skušali kar naj-
bolje predstaviti svoje mes-
to. V središču Kranja bo od 
10. ure naprej dišalo po ba-
njaluških dobrotah, predsta-
vili se bodo z glasbo in ple-
som ter poskrbeli za turi-
stično promocijo. Na stadi-
onu Stanka Mlakarja v Kra-
nju pa bo ob 15. uri na spo-
redu nogometni dvoboj med 
domačo ekipo NK Triglav in 
gostujočo FK Borac. Vstop 
na tekmo pobratenih mest 
bo prost.

Banjaluka se predstavlja 
Jutri bo v središču Kranja potekala predstavitev 
pobratene Banjaluke, popoldne pa bo še 
nogometna tekma.

Šenčur – Vsako prvo soboto v mesecu pred domom krajanov 
v Šenčurju postavijo mini tržnico s ponudbo domačih pridel-
kov in izdelkov. Tudi jutri, 7. oktobra, od 8. do 13. ure vabijo 
obiskovalce, naj pridejo na tržnico. Ob običajni ponudbi bosta 
sodelovali tudi Turistično društvo Šenčur s praženim krom-
pirjem in Društvo ljubiteljev slovenskih vin Šenčur.   

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

25 
EUR

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

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

ZAHVALA

V 92. letu je za vedno zaspala naša draga mama, babica  
in prababica

Vera Uranič
iz Okroglega

Zahvaljujemo se sorodnikom, prijateljem in sosedom za izrečena 
sožalja, darovane sveče, cvetje in sv. maše. Zahvaljujemo se gospodu 
župniku in negovalkam Doma upokojencev Naklo za dolgoletno os
krbo. Hvala tudi vsem, ki ste jo pospremili na zadnji poti.

Vsi njeni

ZAHVALA
Tvoja dobra volja,
tvoja pripravljenost pomagati drugim
in glas tvoje harmonike
nas bodo spremljali še vse življenje ...

V 90. letu starosti nas je zapustil naš dragi oče, dedek in pradedek

Jože Tavčar
iz Drulovke pri Kranju

Od njega smo se poslovili s spoštovanjem in s hvaležnostjo. 
Iskrena hvala vsem sorodnikom, znancem in prijateljem, ki ste ga 
pospremili na zadnji poti ter darovali sveče in cvetje. Posebna za
hvala gre članom PGD Breg ob Savi, še posebej gospodu Porenti za 
tako lep poslovilni govor, ter vsem ostalim prostovoljnim gasilskim 
društvom. Zahvala tudi gospodu župniku za lepo opravljen obred 
in pevcem za čudovito zapete pesmi.

Vsi domači
Drulovka, 2. oktobra 2017

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

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

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

Rezultati 80. kroga – 4. oktobra 2017
5, 8, 14, 15, 23, 24, 38 in 20

Loto PLUS: 8, 15, 18, 19, 20, 26, 35 in 33
Lotko: 0 7 8 0 2 2

Sklad 81. kroga za Sedmico: 260.000 EUR
Sklad 81. kroga za PLUS: 140.000 EUR
Sklad 81. kroga za Lotka: 300.000 EUR

LOTO

NEPREMIČNINE
STANOVANJA
NAJAMEM

GARSONJERO ali 1-sobno stanova-
nje, po možnosti pritličje ali blok z dvi-
galom, tel.: 05/90-16-701 17003275

HIŠE
PRODAM

VEČJO hišo s parcelo, lepa lokacija, in 
skuter Honda 400, tel.: 041/209-066  
 17003270

POSESTI
PRODAM

ZAZIDLJIVO parcelo na Kokrici, 600 
m2, tel.: 051/370-801 17003245

KMETIJSKO obdelovalno zemljo, 
2750 m2, med naseljem Hlebce in Hra-
še. Parc. št. 237/1, 254/2, 255/1, 
255/4 vse k.o. Nova vas. Cena po do-
govoru. Pokličite, tel.: 041/621-202, 
Klavdija, 041/347-472, Viktor 17003264

KUPIM

GOZD na Zgornjem Gorenjskem ku-
pim. Ponudbe pošljite pod šifro GOZD 
 
 17003266

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

2 OPEL Corsi, disel in bencin, letnik 
1998, po 120 EUR, tel.: 041/967-
554 
 17003273

SEAT Ibiza 1.2 TSi, let. 2017, 1. 
las tnik, 14.600 km, bela, 5 vrat, 
možnost menjave, ugodno, tel.: 
041/543-876  
 17003274

MOTORNA KOLESA
PRODAM

SKUTER Longia Tauris 50 - 2 T, 45 
km, letnik 2016, črne barve, tel.: 
041/807-184 
 17003254

KARAMBOLIRANA  
VOZILA
KUPIM

KARAMBOLIRANO vozilo ali vozilo 
v okvari, od let. 2000 dalje. Ugrica 
Blaž, s.p., Drulovka 38, Kranj, tel.: 
041/349-857 
 17003173

GRADBENI  
MATERIAL
KURIVO
PRODAM

DRVA, metrska ali razžagana, možnost 
dostave, tel.: 041/718-019  
 17003249

BUKOVA in kostanjeva drva, ugodno, 
tel.: 04/53-36-448, 051/794-235 
 17003242

BUKOVA, mešana drva, 10 m3, suha, 
pod kozolcem, razžagana, dostavim, 
tel.: 031/378-946 17003271

SUHA bukova drva, možna dostava, 
tel.: 051/412-165 
 17003256

SUHA mešana drva, povezana v 
balo po 1 m3, cena 38 EUR, okolica 
Preddvora, tel.: 030/931-658 
 17003263

SUHA bukova drva, tel.: 041/628-
065 
 17003288

SUHE trske za podkurit, primerne za 
kamin ali centralno peč, tel.: 041/986-
986  
 17003240

UGODNO prodam lesne brikete in pe-
lete za kurjavo, tel.: 040/887-425  
 17003265

KUPIM

BUKOVE goli za drva. Plačilo takoj, 
tel.: 040/201-295 
 17003269

STANOVANJSKA 
 OPREMA
POHIŠTVO
PODARIM

2 POSTELJI s predalnikom ter jogi-
jem, tel.: 041/335-539 
 17003234

GOSPODINJSKI  
APARATI
PRODAM

KIPERBUSCH z globokim kuriščem, 
kaminsko peč s steklenimi vrati in me-
šalec za beton, tel.: 041/874-181  
 17003241

HOBI
KUPIM

STARINE: mizarski ponk, skrinje, 
razglednice, kovance in drobnarije, 
tel.: 051/258-936 
 17003252

OTROŠKA OPREMA
PRODAM

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

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

ŽIVALI IN  
RASTLINE
PODARIM

MUCKE, spomladance, tel.: 04/23-
32-947 17003278

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

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

CIRKULAR za žaganje drv z mizo in 
koritom, tel.: 031/812-210 17003238

PUHALNIK Marin s cevmi, kot nov, 
prodam ali menjam za kravo ali telico, 
tel.: 041/290-109 17003284

TORPEDO Deutz 75, trobrazdni obra-
čalni plug Gesner, traktor Same 110, 
tel.: 040/334-733 17003267

TROSILEC hlevskega gnoja Tehno-
stroj, nosilnost 4 tone, tel.: 041/285-
856 17003277

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

PRIDELKI
PRODAM

JEDILNI in krmni krompir, tel.: 
041/622-055 17003281

KROMPIR za krmo, ječmen, tel.: 
040/479-752 
 17003247

NEŠKROPLJENA jabolka starejših 
sort, tel.: 040/266-311 
 17003243

RUMENO korenje, krmno peso, zelje, 
fižol češnjevec, ječmen, krompir, tel.: 
041/549-713 17003276

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

2 BIKCA, stara 2 tedna in 2 meseca, 
tel.: 031/378-946  
 17003272

2 BREJI telici in 2 breji kravi dojilji, vse 
simentalke, tel.: 04/25-41-146  
 17003282

6 PAŠNIH bikcev simentalcev, težkih 
od 240 do 300 kg, tel.: 040/505-
031  
 17003279

BIKCA mesne pasme, starega 10 dni, 
tel.: 031/489-666  
 17003285

BREJO kravo, kravo za zakol in tele-
ta, stara od 5 mesecev naprej, tel.: 
041/211-602 17003283

ČB teličko, staro 10 dni ali 21 dni, tel.: 
031/385-149  
 17003244

ČB bikca, starega 14 dni, tel.: 
041/586-662 
 17003259

ČB bikca, tel.: 031/235-118  
 17003280

JAGNJETA in ovce JS pasme za rejo 
ali zakol, tel.: 040/539-023 
 17003239

KOKOŠI - nesnice, jarkice, rjave, črne 
in grahaste, pred nesnostjo, pripeljemo 
na dom, Matej Bulovec, s.p., Mlakarje-
va ul. 45, Šenčur, tel.: 041/710-113  
 17003224

KOZO z mladičem, sanske pasme, tel.: 
031/784-819  
 17003262

KRAVO simentalko, drugič brejo 8 me-
secev, težka 550 kg, tel.: 04/51-47-
195 17003268

KUNCE, stare 10 tednov, krmljene z 
mrvo in ječmenom, zdrave, za  meso 
ali nadaljnjo rejo, tel.: 051/819-044 
 17003261

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

OVNA, starega 1 leto in pol, tel.: 
04/23-12-103 
 17003246

VEČ ČB teličkov, tel.: 041/331-887  
 17003255

KUPIM

NAJVEČJI ODKUPOVALEC živine za 
Avstrijo - Kogler. Plačano v nekaj dneh 
– nove višje cene. Kogler Franz A., 
d.o.o., Parmova 53, Ljubljana,, tel.: 
064/130-081 
 17003257

OSTALO
KUPIM

DOBRO seno, tel.: 031/553-799  
 17003287

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

IŠČEMO mizar-monter, pomočnik-
monter, kot okrepitev za našo eki-
po, redna zaposlitev, delo v Avstriji 
in Nemčiji. Veselimo se vašega klica 
+436764601702, g. Grilc, Diaplan 
Stahl + Holz GmbH, Bahnhof str. 9, 
Klagenfurt 
 17003225

IŠČEMO osebo za pripravo in strež-
bo pijač, ki rada dela z ljudmi. Delo 
je ob konecih tedna v popoldanskem 
času. Obvezen lasten prevoz. Panter 
bar, d.o.o., Hrastje 52, Kranj, tel.: 
040/244-335 17003253

MEGALES, d.o.o., Strahinj 120, Naklo 
– zaposlimo prevzemnika-odkupovalca 
lesa s poznavanjem gozdno-lesnih sor-
timentov. Ponudbo pošljite na e-naslov 
info@megales.si.  
 17003237

IŠČEM

IMATE željo po dodatnem zaslužku? K 
sodelovanju vabimo upokojence/-ke, 
za delo v klicnem centru v Kranju. Nu-
dimo prilagodljiv delovni čas in odličen 
zaslužek. Španovina, d.o.o., Savska 
Loka 21, Kranj, tel.: 040/130-054 
 17003232

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  
 17003250

ADAPTACIJE od temelja do strehe, 
omete, fasade, kamnite škarpe, tlako-
vanje dvorišč, tudi manjša gradbena 
dela – z vašim ali našim materialom, 
Gradton, d.o.o., Valjavčeva ulica 8, 
Kranj, tel.: 041/222-741 
 17003216

ADAPTACIJE vsa gradbena dela, no-
tranje omete, strojne omete, fasade, 
adaptacije, tlakovanje dvorišča, ograje, 
kamnite škarpe in dimnike, kvalitetno, 
hitro in poceni. SGP Beni, d.o.o., Stru-
ževo 7, Kranj, tel.: 041/561-838  
 17003226

AKCIJA V OKTOBRU – barvanje na-
puščev in fasad do višine 25 m, z 
lastnimi dvigali – možna izposoja, ugo-
dno. Nudimo tudi vsa slikopleskarska 
dela. Sandi Ferlan, s.p., C. talcev 14, 
Kranj, tel.: 041/682-166  
 17003258

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

EKOCLEAN, d.o.o., Podljubelj 259, 
Tržič nudi čiščenje in razrez cistern 
ter filtracijo olja! Pleskanje stanovanj in 
stopnišč, tel.: 041/989-987  
 17003251

FLORJANI, d.o.o., C. na Brdo 33, 
Kranj izvaja vsa gradbena dela od te-
meljev do strehe, adaptacije, omete, 
omete fasad, kamnite škarpe, tlakova-
nje dvorišč, tel.: 041/557-871  
 17003215

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

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 17003248

ZASEBNI STIKI
ŽENITNE raznovrstne, zanimive po-
nudbe, z vse države, različnih starosti. 
Mnogo je samskih fantov, gospodov 
... Hitra spoznavanja, 031/836-378, 
www.zau.si 17003217

RAZNO
PRODAM

ČEŠNJEVO deblo, tel.: 031/609-
825 17003286

SAMSUNG telefon s številko, ko-
silnico, sesalec, Bagat glavo, tel.: 
030/348-890 17003230

IŠČEM

PRALNE stroje, varilne aparate, raču-
nalnike, pipe, železo. Odpeljem brez-
plačno, tel.: 070/385-956 17003260

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

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

d.
o.

o.

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

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

www.gorenjskiglas.si
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Anketa

Jure Kavčič iz Podbrezij:

»Študiram glasbo na Akade-
miji za glasbo, sem v tretjem 
letniku. Z bolonjskim siste-
mom in s petimi leti študija 
sem se sprijaznil. Največji 
problem je razporejanje 
časa.«

Milica Velič iz Kranja:

»Prihajam iz Srbije in študi-
ram francoščino in pedago-
giko na Filozofski fakulteti. 
Zdi se mi, da se je študentska 
prehrana podražila. Težave 
imam z urnikom, predavanja 
so ves dan.«

Tadej Boncelj iz Žej:

»Sem prvi letnik elektrotehni-
ke. Za zdaj mi je sistem štu-
diranja všeč. Zanimivo mi je 
prestopanje med smermi, če 
bi si želel več izobrazbe. Pro-
blem je neresnost študentov 
in fiktivni vpisi.«

Jana Čimžar iz Preddvora:

»Sem drugi letnik podiplom-
skega študija kemije. Zelo 
rada študiram. Študentje 
imamo precej ugodnosti, od 
bonov za prehrano do sub-
vencioniranih avtobusnih 
vozovnic.«

Maša Likosar

Z začetkom oktobra so se na 
fakultete vrnili študentje. Le-
tos je bilo razpisanih mest za 
18.147 študentov, prijavilo pa 
se jih je 14.864. Študente smo 
vprašali, kaj študirajo, kakšen 
se jim zdi bolonjski sistem in 
katere težave jih pestijo.

Foto: Tina Dokl

Novo študijsko 
leto

Urša Mubi z Brega ob Savi:

»Študiram na Upravni fakul-
teti, obiskujem tretji letnik. 
Po treh mesecih se mi je bilo 
težko vrniti na fakulteto. Bo-
lonjski sistem mi odgovarja. 
Največji problem so predra-
ge knjige in skripte.«

info@g-glas.si

vre men ska na po ved

PETEK SOBOTA NEDELJA
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Danes bo zjutraj in dopoldne oblačno s padavinami. Čez dan 
bo delno jasno, popoldne lahko nastane kakšna ploha. Pihal 
bo veter severne in vzhodne smeri. Jutri bo delno jasno, zjutraj 
in dopoldne bo po nižinah megla. Jutro bo hladno, možna 
bo slana. V nedeljo bo pretežno oblačno in večinoma suho.

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

Urša Peternel

Blejska Dobrava – S prisrčno 
slovesnostjo so v deževnem 
torku namenu tudi ura-
dno predali novo obvoznico 
mimo Lipc. Krajani Lipc in 
Blejske Dobrave so novo ces-
to čakali dolgo, prve pobude 
krajanov po izgradnji ceste, 
ki bi razbremenila promet 
skozi Lipce in središče Blej-
ske Dobrave, segajo že pred 
leto 2010. Po pridobitvi pot-
rebnih zemljišč in izdelavi 

projektne dokumentacije so 
na Občini Jesenice konec 
leta 2015 pridobili gradbeno 
dovoljenje, z deli pa so zače-
li septembra lani. Izvajalec 
del je bila Gorenjska gradbe-
na družba, v sklopu projekta 
je bila zgrajena 700 metrov 
dolga obvozna cesta, ki pote-
ka od križišča z regionalno 
cesto Jesenice–Kočna–Gor-
je do industrijske cone Črna 
vas. Zgradili so tudi pločnik 
in uredili cestno razsvetlja-
vo. Dela so bila zaključena 

julija letos, uporabno dovo-
ljenje pa so prejeli v začetku 
septembra. »Obvoznica je 
največja občinska investicija 
na področju cest v letu 2017. 
Sedemsto metrov dolga ob-
vozna cesta bo ne le razbre-
menila promet skozi nase-
lji Lipce in Blejska Dobrava, 
temveč bo tudi olajšala do-
voz tovornjakov do industrij-
ske cone Črna vas na Blejski 
Dobravi in omogočila izgra-
dnjo kanalizacije na Lipcah. 
Celoten projekt je stal kar pol 

milijona evrov, od česar smo 
na občini zagotovili 400 ti-
soč evrov, 100 tisoč evrov pa 
je prispevala država,« je po-
vedal župan Tomaž Tom 
Mencinger.

»Današnji dan je za kraja-
ne kar manjši praznik!« je 
bil zadovoljen predsednik 
sveta Krajevne skupnosti 
Blejska Dobrava Anton Hri-
bar. Kot je povedal, bo obvo-
znica olajšala tudi dostop ob-
čanom Jesenic do osrednje-
ga pokopališča na Blejski 
Dobravi in turistom, ki obiš-
čejo kamp Perun in sotesko 
Vintgar. 

Da je obvoznica velika pri-
dobitev za podjetja v indu-
strijski coni, pa je dejal di-
rektor največjega podje-
tja na tem območju Sumi-
da Slovenija Primož Ekart. 
Podjetje iz leta v leto pove-
čuje proizvodnjo in število 
zaposlenih, teh je že skoraj 
štiristo, težki tovornjaki, ki 
so bili prisiljeni voziti skozi 
Lipce, pa so pomenili obre-
menitev za kraj in krajane. 
Z obvoznico je teh težav ko-
nec, odprtje pa sovpada tudi 
z zaključkom gradnje doda-
tnih proizvodnih prostorov 
podjetja Sumida Slovenija 
na Blejski Dobravi.

Obvoznica olajšala življenje
V torek so tudi uradno predali namenu novo obvoznico mimo Lipc, ki je prometno razbremenila naselji 
Lipce in Blejska Dobrava. Nova cesta je velika pridobitev tudi za podjetje Sumida Slovenija.

Obvoznico so »odprli« godbeniki Pihalnega orkestra Jesenice - Kranjska Gora. / Foto: Tina Dokl

Mateja Rant

Žiri – Na Studencu, kjer je 
bilo v preteklosti perišče za 
prebivalce Starih Žirov, so v 
petek prikazali nekatere obi-
čaje in navade, povezane z 
»žehto«. Pranje perila je bilo 
namreč pred uvedbo pralne-
ga stroja precej naporno op-
ravilo, ki so ga opravljale 
predvsem ženske, sta v svo-
ji raziskovalni nalogi ugo-
tavljali osnovnošolki Katari-
na Pivk in Ana Eržen. Perice 
so se zbirale pri studencu v 
Starih Žireh, kjer je potekal 
končni postopek pranja pe-
rila. »Večino dela so namreč 
opravile že doma, ko so peri-
lo tudi ločile po barvi, kako-
vosti in umazanosti,« je raz-
ložila Katarina Pivk in doda-
la, da so pranje perila konča-
le pri studencu, kamor so se 
odpravile s škafom na glavi 

in perilnikom v roki. Za pre-
našanje škafa s perilom na 
glavi so uporabljale poseb-
ne živobarvne svitke. Kot se 
spominja domačin Zdravko 
Rink, je studenec vedno da-
jal živahen utrip tem krajem, 
saj se je pri perišču naenkrat 
gnetlo tudi po deset peric. 
To je bilo zato po njegovem 
tudi središče za izmenjeva-
nje novic, pa tudi prepirov ni 
manjkalo, tako da je nema-
lokrat katera od peric kon-
čala v vodi. Omenjeni dogo-
dek je sovpadel s sloganom 
letošnjih Dnevov evropske 
kulturne dediščine Voda od 
mita do arhitekture. V spre-
mljevalnem kulturnem pro-
gramu so otroci iz vrtca in 
šole zato predstavili še mito-
loško in drugo umetnostno 
izročilo, ki kot osrednji mo-
tiv oziroma temo predstavlja 
»žehto«.

Od pranja do jezikanja

Mengeš – Občina Mengeš je zaradi povečanih potreb po 
predšolskem varstvu otrok najela prostore v Stanovanjsko-po-
slovnem objektu Zorman, kjer sta sicer že dva oddelka enote 
Oblaček. Glede na prejšnje kapacitete bi namreč moral vrtec 
zavrniti približno 25 otrok s stalnim bivališčem na območju 
občine, z dodatno najetimi prostori pa so lahko sprejeli vse. 
Ker sta v stavbah, ki niso grajene za namene vrtca, lahko največ 
dva oddelka, je bilo za zagotovitev še tretjega treba predhodno 
spremeniti namembnost stavbe in pridobiti novo uporabno 
dovoljenje. »Vse potrebne gradbene posege je izvedel lastnik 
objekta, občina v sodelovanju z vrtcem pa je prostore opremila 
s potrebno opremo (pohištvom in belo tehniko). Novo najeti 
prostori tako v celoti ustrezajo vsem standardom, ki določajo 
prostor in opremo vrtca,« pojasnjuje občinska uprava. V no-
vem oddelku je svoje mesto dobila skupina najmlajših otrok, 
starih od enega do dveh let.

Dodatni prostori v mengeškem vrtcu


