
GORENJSKA

Natakarji iskani,  
a slabo plačani
Letošnja rekordna turistična sezo-
na se je odrazila tudi v polnih go-
stinskih lokalih, v katerih pa so se 
ob tem soočili s pomanjkanjem 
usposobljenih delavcev, predvsem 
natakarjev in kuharjev.
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GORENJSKA

Odkup kmetijskih  
zemljišč na Brdu
Država naj bi odkupila še preosta-
la kmetijska zemljišča znotraj pro-
tokolarnega objekta Brdo, ker, kot 
je sklenila vlada, so zasebni lastni-
ki zemljišč znotraj tega območja 
omejeni pri gospodarjenju s svojo 
lastnino.
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GG+

Everest je lahko  
le želja in nič več
Tomaž Rotar iz Lesc se je maja kot 
osemnajsti Slovenec doslej pov-
zpel na najvišjo goro sveta. Tudi 
tri mesece kasneje njegovi vtisi ne 
pojenjajo, zaupal nam je tudi, za-
kaj se je na vrh podal kljub ukazu 
o vrnitvi iz baznega tabora.

19

GG+

Po sledeh razdejanja 
Koroške Bele
Avgusta 1917 so italijanski bomb-
niki razdejali Koroško Belo. Dogo-
dek po stotih letih še ni natančno 
raziskan. To je bil najbolj žalosten 
in najstrašnejši dan v zgodovini 
vasi, ki je ostal v spominu domači-
nov vse do danes.
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VREME

Do nedelje bo oblačno s 
krajevnimi padavinami. 
Ohladilo se bo. Danes 
zjutraj bo še toplo, nato 
pa vsak dan hladneje. 

13/18 °C
jutri: oblačno s padavinami

70 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900
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Mateja Rant

Kranj – Letošnje šolsko leto 
bo imelo 189 dni, pri če-
mer bodo šole en dan na-
domeščale, in sicer v sobo-
to, 7. aprila, so pojasnili na 
ministrstvu za izobraževa-
nje, znanost in šport. Kot 
ključno novost v novem šol-
skem letu so omenili brez-
plačna učna gradiva, ki jih 
bodo zagotovili za vse učen-
ce prvih razredov, na podro-
čju srednjih šol pa največjo 
spremembo predstavlja po-
skusno uvajanje vajeništva. 
Prav tako naj bi v novem šol-
skem letu dokončno obnovi-
li vse učbeniške sklade.

V šole se vrača otroški vrvež
Učenci in dijaki so danes spet napolnili šolske klopi. V gorenjskih osnovnih šolah bo v letošnjem 
šolskem letu devetnajst tisoč učencev, srednje šole na Gorenjskem pa bo po ta čas še začasnih 
podatkih obiskovalo približno sedem tisoč dijakov.

Šolske klopi so danes znova oživele. / Foto: Gorazd Kavčič 42. stran

Urša Peternel

Žirovnica – Na prireditvenem 
prostoru Konjeniškega klu-
ba v Žirovnici je včeraj pote-
kalo 26. Srečanje upokojen-
cev Gorenjske, na katerem se 
je zbralo kar okrog dva tisoč 
udeležencev z vseh koncev 
Gorenjske. Medse so pova-
bili tudi gorenjske poslance, 
prišla sta Alenka Bratušek in 
Matej Tonin, več gorenjskih 
županov, z upokojenci pa sta 
stike navezovala tudi predse-
dniška kandidata Marjan Ša-
rec, sicer župan Kamnika, in 
Ljudmila Novak.

Slavnostni govornik je 
bil predsednik Zveze dru-
štev upokojencev Sloveni-
je Janez Sušnik, ki se je za-
hvalil vsem 48 gorenjskim 
društvom upokojencev, ki 
združujejo trideset tisoč 
članov in skrbijo za špor-
tno, kulturno, pohodniško, 
kolesarsko in izletniško 
udejstvovanje upokojen-
cev. V zvezi so ponosni tudi 
na prostovoljce, ki delujejo 
v okviru programa Starej-
ši za starejše. Sušnik je iz-
razil zadovoljstvo, da bodo 
od 1. oktobra vsi upokojenci 
prejemali vsaj petsto evrov 

starostne pokojnine, za pri-
hodnje leto je obljubil tudi 
višji regres in višje usklaje-
vanje pokojnin. 

Organizatorja srečanja 
sta bila Društvo upokojen-
cev Žirovnica in Pokrajin-
ska zveza društev upokojen-
cev Gorenjske. Za kulturni 
program so poskrbeli v Kul-
turnem društvu dr. Fran-
ce Prešeren Žirovnica - Bre-
znica, ob hrani in pijači pa je 
bilo poskrbljeno tudi za za-
bavno – glasbeni program z 
živo glasbo ansambla Bratov 
Štrukelj iz Dolenjske.

Dva tisoč upokojencev v Žirovnici
Kar okrog dva tisoč udeležencev so našteli na včerajšnjem šestindvajsetem 
srečanju gorenjskih upokojencev v Žirovnici. Prišli so z vseh koncev 
Gorenjske, z avtobusi, avtomobili, nekateri peš in s kolesi, nekaj jih je  
s seboj pripeljalo tudi vnuke ...

Gorenjski upokojenci so se letos družili v prireditvenem šotoru na prostoru Konjeniškega 
kluba v Žirovnici. / Foto: Gorazd Kavčič42. stran
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme MIRAN KAVČIČ iz Železnikov.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

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 september/17
Naročam objavo malega oglasa z naslednjim besedilom:

❑ prodam          ❑ kupim          ❑ oddam          ❑ najamem    

❑ podarim           ❑ iščem           ❑ nudim          ❑ zamenjam

✂

RUBRIKA:

Vsebina:

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

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

✂

Nečitljivih kuponov  
ne objavljamo.

Legenda se vrača

Tereza Kesovija je ena najuspešnejših pevk nekdanje Jugoslavi
je. Eleganca, ki izhaja iz vrhunske interpretacije, je že od veko
maj zmagovalna kombinacija za vse ljubitelje šansonjerskega 
pristopa k pop glasbi. Na koncertu na Visokem v Tavčarjevem 
dvorcu nad Škofjo Loko v nedeljo, 10. septembra, ob 18. uri jo 
bo spremljala štiričlanska glasbena skupina vrhunskih glas
benikov. Terezin gost bo Stane Vidmar, ki nas bo s svojimi 
pesmimi popeljal skozi svoje življenje. Vstopnice lahko kupite 
na Petrolu, Poštnih poslovalnicah, Kmetijski zadrugi Poljane, 
TICu Škofja Loka in www.eventim.si. 

Naročniku Gorenjskega glasa podarjamo avtobiografsko knji
go Tereze Kesovija z naslovom To sam ja (To sem jaz). V žrebu 
boste sodelovali, če boste pravilno odgovorili na nagradno 
vprašanje: Kje bo koncert Tereze Kesovija? Odgovore s svoji
mi podatki pošljite do četrtka, 7. septembra 2017, na naslov: 
Gorenjski glas, Bleiweisova 4, Kranj, ali na: koticek@gglas.si.
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Letos se namreč končuje 
postopna menjava učbeni-
kov v učbeniških skladih, za 
kar je ministrstvo namenilo 
dobrih deset milijonov evrov 
proračunskih sredstev v ob-
dobju treh let. Za delovanje 
učbeniških skladov bodo 
odslej namenjali tri milijo-
ne evrov na leto, razporeja-
nje sredstev oziroma nakup 
učbenikov in dolgoročno 
načrtovanje pa bo v pristoj-
nosti šol. Poleg tega so zago-
tovili še dodatnih pol milijo-
na evrov za projekt Kakovost 
slovenskih učbenikov, Za-
vod RS za šolstvo pa bo iz-
vajal letno analizo delovnih 
zvezkov in vsako leto objavil 
pregled povprečnih cen, so 
pojasnili na ministrstvu. S 
tem se ne strinjajo v odbo-
ru za učbenike pri Gospo-
darski zbornici Slovenije. 
Opozorili so, da je v učbeni-
ških skladih še vedno skoraj 
tretjina starih in obrablje-
nih učbenikov, med njimi 
so tudi taki, ki so potrjeni po 

starih učnih načrtih in je to-
rej njihova uporaba nezako-
nita. Ministrstvo naj bi na-
mreč po njihovih podatkih 
za obnovo učbeniških skla-
dov, vrednih 13,4 milijona 
evrov, v treh letih nameni-
lo 9,3 milijona evrov oziro-
ma 68 odstotkov vrednosti. 
Podatki tudi kažejo, doda-
jajo pri odboru, da se bodo 
učbeniki v učbeniških skla-
dih starali še naprej in da je 
bila uvedba brezplačnih uč-
nih gradiv za prvi razred, ki 
jo izobraževalni založniki 
sicer pozdravljajo, izvedena 
brez ustreznih usklajevanj, 
zato je prišlo do upada upo-
rabe učnih gradiv za prvi ra-
zred. »Strokovni aktivi uči-
teljev so v zadnjih petih le-
tih v povprečju izbrali šti-
ri oziroma pet učnih gradiv 
na posameznega učenca, po 
uvedbi novega modela fi-
nanciranja so bili strokov-
ni aktivi prisiljeni omejiti 
svoj izbor.« Pri ministrstvu 
ob tem zagotavljajo, da je za-
črtana učbeniška politika od 
leta 2015, ko je ministrstvu 

uspelo obrniti trend tako z 
vidika načrtovanja kot sta-
bilnosti financiranja, pred-
vsem pa razvoja in udeja-
njanja prvih korakov nove 
učbeniške politike, jasna in 
predvidljiva za vse deležni-
ke, tudi založnike. »Primar-
na naloga ministrstva je 
skrb za kakovostne učbeni-
ke in učbeniška gradiva ter 
vzdržnost in trajnost siste-
ma učbeniških skladov, in 
ne sledenje finančnim inte-
resom oziroma poslovnim 
ciljem.« 

Na področju srednjih šol 
največjo novost v prihod-
njem šolskem letu predsta-
vlja poskusna uvedba vaje-
ništva. Vključitev vajeništva 
načrtujejo v štiri programih 
srednjega poklicnega izo-
braževanja, in sicer obliko-
valec kovin-orodjar v Sred-
nji poklicni in strokovni šola 
Bežigrad in Šolskem cen-
tru Škofja Loka, kamnosek v 
Srednji gradbeni, geodetski 
in okoljevarstveni šoli Lju-
bljana, mizar v Šolskem cen-
tru Novo mesto in Šolskem 

centru Slovenj Gradec ter 
gastronom hotelir v Sred-
nji šoli Izola in Srednji šoli 
za gostinstvo in turizem Ra-
denci. V prvih treh letih pri-
čakujejo do dvesto vajencev 
na generacijo.

Na področju vrtcev naj bi 
spremembe prinesla nove-
la zakona o vrtcih, ki jo bodo 
predvidoma začeli izvajati v 
začetku prihodnjega leta. Ta 
predvideva, da bi staršem ot-
rok, ki v letu pred obveznim 
vstopom v osnovno šolo niso 
vključeni v vrtec, zagotavljali 
državno financiranje krajših 
programov v obsegu 240 ur 
letno. S tem pri ministrstvu 
želijo zagotoviti večjo vklju-
čenost predšolskih otrok v 
vrtce v letu pred obveznim 
vstopom v osnovno šolo. Za-
čela je veljati tudi nova ured-
ba o izvajanju šolske sheme. 
Šole se lahko v novo šolsko 
shemo, ki poleg sadja in ze-
lenjave vključuje še mleko, 
prijavijo do 5. septembra. V 
prihodnje pa se obetajo še 
obsežne spremembe zako-
na o šolstvu.

V šole se vrača otroški vrvež
31. stran

Prišli so z vseh koncev Go-
renjske, z avtobusi, avtomo-
bili, nekateri peš in s kolesi, 
nekaj jih je s seboj pripelja-
lo tudi vnuke ... Kar okrog 
dva tisoč gorenjskih upoko-
jencev se je družilo na prire-
ditvenem prostoru Konjeni-
škega kluba v Žirovnici ob 
dobri hrani in pijači, poslu-
šanju govornikov, kultur-
nem programu in živi glas-
bi. Predvsem pa v klepetu in 
medsebojnem druženju.

Da se srečanja udeleži 
vsako leto, je povedal Nace 
iz Britofa pri Kranju. »Greš 
malo od doma, srečaš koga 
znanega,« je dejal. Pritr-
dila mu je Marija iz Gra-
da pri Cerkljah, ki je bila na 
srečanju prvič. »Srečaš bi-
vše sodelavce, znance, po-
membno je druženje,« je 
dejala. In kako danes živi-
jo slovenski upokojenci? 

»Moramo biti kar dobri ra-
čunovodje,« je to slikovito 
ponazoril Nace, Marija pa 
je dodala, da glede na višino 

pokojnin morajo gledati na 
vsak evro. Tudi za teden dni 
morja ponavadi dajejo na 
stran vse leto ... A da upo-
kojenci ne smejo biti preveč 
egoistični, je k temu doda-
la Mimi iz Podnarta. »Grdo 
je, da bi jamrali nad svojim 
položajem. Še težje je danes 
mladim, ki morajo za nizke 
plače res trdo delati, zraven 

pa se bojijo za službe, pogod-
be jim podaljšujejo samo za 
nekaj mesecev. Nimajo no-
bene sigurnosti. Ko smo mi 
hodili v službe, je bilo dru-
gače, si moral res nekaj ve-
likega ukrasti, da so te vrgli 
ven,« je dejala. Vsi naši so-
govorniki pa so si bili enotni: 
»Samo zdravje naj nam slu-
ži, pa bo vse v redu!«

Dva tisoč upokojencev v Žirovnici

Med gorenjske upokojence so prišli tudi nekateri župani, poslanci, celo dva predsedniška 
kandidata ... / Foto: Gorazd Kavčič

»Samo zdravje naj nam služi!« so si bili enotni.

31. stran

Na srečanju so pozornost namenili prostovoljcem 
programa Starejši za starejše, v sklopu katerega so 
v enajstih letih opravili več kot 105 tisoč obiskov pri 
starejših in iskali načine pomoči. V prihodnje želijo 
v program vključiti vsa upokojenska društva, da ne bi 
bil spregledan prav noben upokojenec, ki potrebuje 
pomoč, je dejal gorenjski koordinator Edvard Kavčič.
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Večina slovenskih osnov-
nih in srednjih šol, ki 
so zdaj dobra dva me-

seca bolj ali manj samevale, 
je danes znova oživela. Za 
osnovnošolce in dijake se na-
mreč začenja novo šolsko leto, 
kljub nekaterim pomislekom, 
da bi bilo začetek pouka bolj 
smiselno prestaviti na pone-
deljek. Tako so se namreč od-
ločili tudi v sosednji Hrvaški. 
A v Sloveniji se zadnjih enajst 
let po zakonu in pravilniku o 
šolskem koledarju pouk vedno 
začne 1. septembra, ne glede 
na to, kateri dan v tednu je. 

S tem vprašanjem so se si-
cer ukvarjali predvsem šolniki 
in starši šoloobveznih otrok, 
medtem ko je za otroke ta 
dilema popolnoma brezpred-
metna. Če vprašate njih, bi 
počitnice podaljšali ne le za 
en dan, ampak kar za kak-
šen teden ali celo več. Po dru-
gi strani pa verjetno mnogo 
staršev, zlasti tistih z mlajši-
mi šoloobveznimi otroki, ne bi 
imelo nič proti, če bi se pouk 
začel že prejšnji petek. Le red-
ki si namreč lahko privoščijo 
toliko dopusta, kot trajajo 
počitnice, zato jim večji del 
počitnic predstavlja predvsem 
skrb, kako zagotoviti varstvo, 
zlasti če ne želijo s tem polno 
obremeniti starih staršev. Če 
seveda sploh imajo to mož-
nost. In zakaj bi bil pravza-
prav petek manj primeren kot 
ponedeljek? Zlasti ker prvi 
dan v šoli ne gre za zelo res-
no delo in učenje, ampak se 

učenci ta dan samo seznanijo 
z učiteljico oziroma razredni-
čarko, spoznajo nove sošolce 
in dobijo navodila za nadalj-
nje delo. In če vprašam svoja 
otroka, se jima zdi imenitno, 
da bosta šla enkrat v šolo, 
potem pa bosta spet dva dni 
doma. Po njunem bi bilo tako 
lahko vse leto.

Starši prvošolcev pa imajo 
na prvi šolski dan še dodat-
no skrb, ker morajo ta dan 
svojega nadebudneža v šolo 
spremljati tudi sami. In ver-
jamem, da nisem edina, ki 
ima manj težav vzeti si prost 
dan v petek kot v ponedeljek, 
tako da mi to letos nadvse 
ustreza, ko imamo v družini 
prvošolko. Prvemu šolskemu 
dnevu tudi sicer namenjamo 
posebno pozornost, in spet je 
v petek mnogim najbrž veliko 
lažje kakšno uro prej oditi do-
mov kot recimo v ponedeljek. 
Celo nam starejšim je najtež-
je oditi v službo prav prvi dan 
po dopustu, že drugi dan pa 
se vrneš nazaj v rutino. In 
zagotovo se je po dveh mese-
cih brezskrbnosti lepše vrniti 
v šolo, če veš, da te potem čaka 
kaj takega, kar imaš res rad, 
recimo skupno kosilo v resta-
vraciji s hitro prehrano, ki se 
je drugače izogibamo v veli-
kem loku. A na prvi (in tudi 
zadnji) dan v šolskem letu je 
dovoljeno tudi to. Po tem pa 
nas čakata še dva skupna 
dneva, preden se bo šola za-
čela »zares«. Kaj je za otroke 
lahko še lepšega?

Petek (ni) slab začetek

KOMENTAR
Mateja Rant

Simon Šubic

Kranj - Vozniki avtobusov v 
skupini Arriva Slovenija naj 
bi v ponedeljek začeli stav-
kati. Potem ko vodstvo sku-
pine in stavkovni odbor tudi 
na drugem sestanku v torek 
stališč nista zbližala, sta vče-
raj nadaljevala pogajanja, 
kaj so se dogovorili, pa do 
oddaje današnjega Gorenj-
skega glasa v tiskarno še ni 
bilo znano. Vodstvo skupi-
ne je sicer po torkovem se-
stanku, ki ga je stavkovni od-
bor predčasno zapustil, po-
udarilo, da je predlog mini-
malnih standardov stavkov-
nega odbora nezakonit, zato 
bi bila nezakonita tudi stav-
ka. Medtem so se v Sindika-
tu avtobusnega prometa Al-
petour, največjem v kranj-
ski družbi, ki je del skupine 
Arriva Slovenije, v Sindika-
tu podjetja Alpetour in Sve-
tu delavcev Alpetourja tako 
kot še v dveh sindikatih na 
Dolenjskem in Štajerskem 
odločili, da stavke ne bodo 
podprli, je razložil predse-
dnik Sindikata avtobusne-
ga prometa Alpetour Izidor 
Parte. Predstavniki omenje-
nih sindikatov so se v pone-
deljek na informativnem se-
stanku srečali z vodstvom 
Arrive Slovenija in se dogo-
vorili, da se bodo sredi sep-
tembra začeli pogovarjati o 
reševanju problemov, je raz-
ložil Parte. 

»Sindikat avtobusnega pro-
meta Alpetour tako kot še ne-
kateri drugi sindikati v sku-
pini Arriva Slovenije ne pod-
pira napovedane stavke voz-
nikov avtobusov, ker po naši 

oceni ni legitimna. Ne stri-
njamo se z načinom Sindika-
ta voznikov avtobusov Slove-
nije in KNSS Neodvisnost, ki 
sta najprej zagrozila s stavko, 
šele nato pa se želela pogaja-
ti o svojih zahtevah. Menimo, 
da je pravilna ravno obratna 
pot,« je pojasnil Parte. Njihov 
sindikat pa stavke ne more 
podpreti tudi iz razloga, ker 
sploh ni bil povabljen k obli-
kovanju stavkovnih zahtev 
niti nima člana v stavkovnem 
odboru, je dodal. 

»Zavedamo se, da je polo-
žaj voznikov avtobusov te-
žek, ampak k rešitvi je tre-
ba pristopiti na pameten in 
razumen način, kar nam je 
ne nazadnje vodstvo Arrive 
Slovenija v ponedeljek tudi 
obljubilo,« je še dejal Par-
te, ki tudi meni, da bi v stav-
kovne zahteve morali zaje-
ti vse zaposlene, ne samo 

voznikov. Ob tem je pojas-
nil, da je njihovemu sindi-
katu že lani s pogajanji us-
pelo doseči 3,5-odstotni dvig 
plač za vse zaposlene. 

Vodstvo skupine Arriva 
Slovenija je po torkovem se-
stanku s stavkovnim odbo-
rom še sporočilo, da je stav-
kovnemu odboru predstavi-
lo zunanje strokovno mne-
nje glede minimalnega šte-
vila prevozov, ki morajo biti 
zagotovljeni v času stavke. 
Predlog minimalnega števi-
la prevozov, ki ga je pripravil 
stavkovni odbor, je glede na 
zakon preozek, saj med dru-
gim izključuje zagotavlja-
nje prevozov za nočne de-
lavce, je prepričano vodstvo, 
ki je zato predlagalo njegovo 
dopolnitev, ki bi omogočila 
zakonitost stavke. Stavkov-
ni odbor je sicer napovedal, 
da bodo med stavko redne 

linijske vožnje avtobusov iz-
vajali le med 6. in 9. uro ter 
med 13. in 16. uro, na linijah, 
ki vozijo do bolnišnic in dru-
gih zdravstvenih ustanov, pa 
bodo avtobusi vozili ves čas.

V torek so se sicer pogo-
varjali tudi o stavkovnih zah-
tevah, a se je ustavilo že pri 
prvi zahtevi stavkovnega od-
bora po preklicu vseh sank-
cij, ki bi jih naj bili deležni 
člani sindikata zaradi svo-
jega sindikalnega dela. »Ta 
zahteva je za vodstvo nera-
zumna in neutemeljena, saj 
skupina Arriva ne izvaja in 
nikoli ni izvajala omenjenih 
sankcij, zato se o tej zahte-
vi ne moremo pogovarjati,« 
so sporočili iz Arrive Slove-
nija in znova poudarili, da so 
stavkovne zahteve nerazum-
ne in nerealistične, njihova 
uresničitev pa bi skupino in 
panogo vodila v propad. 

Pred stavko nova pogajanja
Včeraj sta vodstvo Arrive Slovenija in stavkovni odbor še tretjič sedla za pogajalsko mizo. Druga dva 
sindikata v kranjskem Alpetourju in svet delavcev stavke ne podpirajo. 

Stavke voznikov avtobusov Arrive Slovenija, ki naj bi se začela v ponedeljek, v največjem 
Alpetourjevem sindikatu ne podpirajo. / Foto: Gorazd Kavčič

Cveto Zaplotnik

Kranj – Delničarji Gorenj-
ske banke so v sredo na 
skupščini v osrednji točki 
dnevnega reda sklepali o 
uporabi bilančnega dobič-
ka za lansko poslovno leto. 
Banka je ob koncu lanske-
ga leta imela nekaj manj 
kot 6,8 milijona evrov bi-
lančnega dobička, od tega je 
bilo 6,3 milijona evrov lan-
skega čistega dobička, razli-
ko pa je predstavljal prene-
seni dobiček iz prejšnjega 
leta. Po sklepu skupščine so 
4,7 milijona evrov bilančne-
ga dobička namenili za di-
vidende, preostali dobiček 
pa ostaja nerazporejen in 

bodo o njem odločali v nas-
lednjih poslovnih letih. 
Delničarji bodo tako v treh 
dneh od dneva skupščine 
prejeli 13,28 bruto dividen-
de na delnico. Vsesloven-
sko združenje malih delni-
čarjev je za skupščino gle-
de uporabe bilančnega do-
bička dalo nasprotni pred-
log, po katerem naj bi za di-
vidende namenili skoraj ce-
lotni bilančni dobiček ozi-
roma 19 evrov bruto na del-
nico, vendar delničarji po 
tem, ko je bil sprejet osnov-
ni predlog, o njem niso gla-
sovali. Predlog za razde-
litev celotnega dobička je 
združenje utemeljilo s tem, 
da skupščina poteka v času, 

ko je banka tik pred prev-
zemom in se za nakup ve-
činskega deleža banke po-
tegujeta srbska AIK banka 
in ameriški sklad Apollo, ki 
že ima v lasti Novo KBM.

Na skupščini, na kateri 
so bili navzoči delničarji z 
59,9 odstotka delnic z gla-
sovalno pravico, so se sez-
nanili s poročili o lanskem 
poslovanju banke in spreje-
li tudi vse druge predlaga-
ne sklepe, tako so potrdi-
li tudi razrešnico upravi in 
nadzornemu svetu za lan-
sko leto.

Banka je lani z rednim 
poslovanjem ustvarila 13,4 
milijona evrov dobička, a 
ker je ob tem oblikovala za 

5,9 milijona evrov oslabi-
tev in rezervacij, je poslov-
no leto sklenila s 6,3 mili-
jona evrov čistega dobička. 
Obseg poslovanja, merjen z 
bilančno vsoto, je povečala 
za 4,3 odstotka, na 1,51 mili-
jarde evrov. Uspešno poslo-
vanje nadaljuje tudi letos. 
V prvem polletju je ustva-
rila 3,6 milijona evrov čis-
tega dobička, ohranila vi-
soko kapitalsko ustreznost 
(17,1 odstotka) in bilančno 
vsoto povečala na 1,71 mi-
lijarde evrov. Pri kreditira-
nju je v prvem polletju do-
segla 4-odstotni porast in 
pri vlogah 12-odstotnega, 
hkrati pa je okrepila tudi tr-
žni delež.

Dividenda delničarjem Gorenjske banke
Delničarji Gorenjske banke bodo po sklepu skupščine prejeli 13,28 evra (bruto) dividende na delnico. 
Banka tudi letos posluje uspešno, v prvem polletju je ustvarila 3,6 milijona evrov čistega dobička.
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Kranj – Še pred prvim šol-
skim dnem je bila dokonča-
na izgradnja vzhodnega pri-
zidka Osnovne šole Men-
geš, ki se je začela pred dob-
rim letom. S prizidkom so 
na mengeški osnovni šoli 
pridobili šest novih učilnic, 
kabinete, skladišče, prezra-
čevalni sistem in posebni 
učilnici za tehnični pouk 
in gospodinjstvo. Vrednost 
celotne investicije, v kate-
ro so vključena tudi arheo-
loška izkopavanja pred za-
četkom gradnje, je znaša-
la 892.000 evrov. Zuna-
nja podoba objekta je bila 
dokončana novembra lani, 
januarja letos pa so priče-
li z notranjimi gradbeno 
obrtniškimi deli. V pole-
tnih mesecih pa so 826 kva-
dratnih metrov površin tudi 
opremili.

Osnovna šola Mengeš, ki 
je tako postala ena izmed 
petih največjih šol v Slove-
niji, pa s tem še ni dokonč-
no rešila prostorske stiske, 
ki je nastajala zaradi prise-
ljevanja mladih družin v ob-
čino. Demografski kazalci 
namreč kažejo, da se števi-
lo učencev iz 736 v lanskem 
šolskem letu lahko povzpne 
tudi na 850. Notranja podo-
ba šole se bo tako tudi v pri-
hodnje spreminjala. S pred-
videno gradnjo nove Špor-
tne dvorane Mengeš, na-
mreč načrtujejo še preure-
ditev obstoječe športne dvo-
rane v jedilnico, knjižnico 
in kabinete.

V Komendi dokončali 
nadzidavo

Novih prostorov so se raz-
veselili tudi v osnovni šoli 
Komenda Moste, kjer se prav 
tako spopadajo s prostorsko 
stisko. Lani je šolo obiskova-
lo 688 učencev, tokrat pa jih 
je v šolske klopi sedlo 720, 
čez štiri leta pa predvideva-
jo celo 785 šolarjev. Težava je 
še večja, ker v šolskih prosto-
rih v Mostah gostijo tudi vr-
tec, ki še nima ustrezne rešit-
ve prostorskega problema. Z 
nadzidavo nadstreška petsto 
kvadratnih metrov velikega 
podstrešja na šoli v Komen-
di, pa so pridobili prostor za 
štiri dodatne oddelke, tri ka-
binete za šolo in tri prosto-
re za upravo vrtca. Kot nam 
je povedala ravnateljica Mira 

Rek, je nadzidava v vrednos-
ti osemsto tisoč evrov dokon-
čana, že pred začetkom no-
vega šolskega leta so prido-
bili tudi uporabno dovolje-
nje. Novih prostorov s čudo-
vitim razgledom na okolico 
pa so se razveselili tako uči-
telji, kot učenci. »Na ta na-
čin je v šoli Komenda pros-
tora za 19 oddelkov, v šoli v 
Mostah pa se je sprostil pros-
tor za en dodatni oddelek vrt-
ca. S tem so skoraj rešili pro-
storske težave šole, ostane le 
še izgradnja nove telovadni-
ce v šoli v Mostah,« še pravi 
Rekova.

Večje investicije v 
kranjski občini

Pri kranjski občini so ime-
li čez poletje več investi-
cij v objekte vrtcev in šol. 

Izpostavimo samo nekaj 
največjih. Velika pridobi-
tev za učence Osnovne šole 
(OŠ) Helene Puhar je dviga-
lo, šola je pridobila tudi nove 
sanitarije, sobo za umirjanje 
in garderobe. Vrednost in-
vesticije je 124 tisoč evrov. 
V OŠ Franceta Prešerna so 
prenovili sanitarije v vred-
nosti 70 tisoč evrov. Poseb-
nost je, da so obstoječi ele-
menti sanitarij avtorsko delo 
prof. dr. Stanka Kristla, zato 
so bile sanitarije obnovlje-
ne na podlagi konservator-
sko-restavratorskega načrta. 
Matična OŠ Simona Jenka 
ima prenovljeno avlo in na 
novo urejeni dodatno učil-
nico in knjižnico. Vrednost 
investicije je 106 tisoč evrov. 
Za prepotrebno obnovo fa-
sade v stavbi Glasbene šole 

pa je vložek 110 tisoč evrov. 
V času poletnih počitnic so 
vzdrževanje in obnove po-
tekale tudi v vseh enotah 
kranjskih vrtcev.

V tržiški Palček in 
nakelsko telovadnico ne 
bo več zamakalo

V tržiški občini so med 
poletnimi počitnicami po-
tekala obnovitvena dela na 
strehi vrtčevske enote Pal-
ček. Vrtec je bil dograjen in 
adaptiran v letu 1987, kriti-
na objekta je bila v slabem 
stanju in zaradi pogoste-
ga zamakanja večkrat krpa-
na. Vrednost naložbe zna-
ša dobrih 126 tisoč evrov. Še 
ena večja naložba je bila v po-
letnem času, prenova Dvora-
ne tržiških olimpijcev, ki jo 
uporablja tudi Osnovna šola 
Tržič. Položili so približno 
1200 kvadratnih metrov no-
vega parketa, ki je a testiran 
s Fiba certifikati. Dela so bila 
vredna nekaj manj kot 150 ti-
soč evrov.

Med poletjem so sanira-
li streho na telovadnici pri 
Osnovni šoli Naklo, vred-
nost del je približno 40 tisoč 
evrov. 

V Železnikih obnovili 
jedilnico

Na Osnovni šoli Železni-
ki so v novo šolsko leto vsto-
pili z obnovljeno jedilnico. 
Zamenjali so njeno dotra-
jano streho, ki je ob večjih 
nalivih zamakala, ter obno-
vili tlake in ogrevanje. Po-
leg tega so v osrednjem delu 
šole zamenjali stara okna in 
dokončali manjkajoči fasad-
ni ovoj. Občina Železniki je 
za investicijo namenila 122 
tisoč evrov. Lotili so se tudi 
obnove dotrajane strehe po-
družnične šole v Davči, ki je 
prav tako ob večjih nalivih 
zamakala. Investicija je vre-
dna 43 tisoč evrov.  

V preddvorski šoli dvigalo

V občini Šenčur so pred 
začetkom letošnjega šolske-
ga leta obnovili manjšo telo-
vadnico v podružnični šoli 
Voklo, nekaj denarja so na-
menili tudi urejanju vrtca 
Janček na Visokem, naložbe 
v vrtec in šolo je znašala oko-
li 60 tisoč evrov. 

Osnovna šola Matije Va-
ljavca v Preddvoru pa je le-
tos dobila dvigalo, ki je obči-
no veljalo 70 tisoč evrov. V 
šoli sicer ni nobenega učen-
ca z gibalno oviranostjo, pač 
pa je tam zaposlena invali-
dna oseba. 

Tudi škofjeloške šole in 
vrtci so bili pred začetkom 
novega šolskega leta delež-
ni obnove, stroški investicij-
sko-vzdrževalnih del so le-
tos znašali skupaj 300 tisoč 
evrov. V Osnovni šoli Škofja 
Loka – Mesto so zamenjali 
tlak v veliki telovadnici, sani-
rali dvorišče in parkirišče ter 
postavili novo kolesarnico. V 
OŠ Ivana Groharja so obno-
vili sanitarije, pri podružnič-
ni šoli Bukovščica pa so ure-
dili igrišče. Komplet sanitarij 
so obnovili tudi v OŠ Cvetka 
Golarja, okolico matične šole 
so tlakovali s pranimi plošča-
mi, v podružnični šoli Reteče 
pa so sanirali učilnice. V vrt-
cu Najdihojca so celovito ob-
novili pet igralnic, hodnik in 
sanitarije, v Pedenjpedu pa 
v šestih igralnicah zamenja-
li parket, pregradne stene in 
omare, sporočata Alojz Bo-
gataj in Jernej Tavčar z Ob-
čine Škofja Loka. 

Nova streha na Jesenicah

Pred dnevi pa se je za-
čela tudi obnova strehe na 
Osnovni šoli Toneta Čufar-
ja na Jesenicah, ki bo konča-
na do konca leta. Investici-
ja je vredna 600 tisoč evrov, 
pouk pa zaradi del naj ne bi 
bil oviran.

Investicije v šolah in vrtcih
Pred začetkom novega šolskega leta so potekala obnovitvena dela in druge investicije v šolah in vrtcih 
na Gorenjskem.

Zunanja podoba mengeške šole je bila dokončana že konec lanskega leta, poleti pa so 
prostore v novem prizidku tudi opremili.

Marjana Ahačič

Begunje – Podjetje SPV 
Avio, ki po propadu druž-
be Seaway nadaljuje izdela-
vo plovil znamke Greenli-
ne, je sredi avgusta v Porto-
rožu splavilo nov model bar-
ke, 20-metrsko jahto Gre-
enline 65, katere osnovna 
cena je skoraj dva milijona 
evrov. Jahta lahko doseže 
največjo mogočo hitrost 28 
vozlov in je namenjena dol-
gim plovbam. S polnim re-
zervoarjem, v katerem je šti-
ri tisoč litrov goriva, lahko 
namreč prepluje Atlantski 
ocean. Kot pojasnjuje Vladi-
mir Zinčenko, lastnik podje-
tja SPV Avio, je plovilo plod 

slovenskega znanja, prav 
tako je velika večina dobavi-
teljev za proizvodnjo in not-
ranje opreme slovenskih.

Zinčenku je na pogori-
šču Seawaya proizvodnjo 
plovil ponovno zagnal sredi 
leta 2015, sprva z zgolj de-
vetimi delavci. Najprej so se 
lotili izdelave že uveljavlje-
nih modelov hibridnih plo-
vil znamke Greenline, nato 
pa so začeli snovati še nove 
modele in večje jahte, pri če-
mer sta sodelovala tudi bra-
ta Jakopin. Jahta Greenli-
ne 65 ima nov dizajn in ve-
liko inovacij; kupec za prvo, 
ki so jo v Portorožu postavi-
li v morje, da preverijo nje-
no plovnost, stabilnost in 

delovanje motorjev, priha-
ja iz Kanade, po novem letu 
bodo dokončali že drugo 
takšno barko, prihajajo pa 
tudi nova naročila. 

V podjetju barke izdeluje-
jo za znane kupce. Računajo, 
da bodo letos prodali 130 plo-
vil. Proizvajajo jih na Zgoši 
in v Škofji Loki, kjer so s pro-
izvodnjo plastičnih delov za-
radi pomanjkanja prostora 
na Zgoši začeli konec lan-
skega leta. V podjetju je za-
poslenih okoli dvesto lju-
di, še vedno iščejo tudi nove 
delavce. Sicer pa bodo v pri-
hodnjih letih poskušali najti 
še eno lokacijo, najverjetne-
je blizu Obale, kjer bodo lah-
ko gradili večja plovila.

Splavili največjo jahto doslej
Sredi prejšnjega meseca so v Portorožu splavili največjo doslej pri nas 
narejeno jahto. Gre za nekaj več kot dvajsetmetrsko jahto znamke Greenline 
65, zgrajeno na Zgoši pri Begunjah.

Urša Peternel

Jesenice – Murova, najsta-
rejši del Jesenic, bo dobi-
la javno kanalizacijo. Dela v 
sklopu predpriprave na pro-
jekt so se začela prejšnji te-
den, ko je izbrani izvajalec 
Kovinar Gradnje ST začel z 
rušenjem in gradnjo dveh 
novih opornih zidov. Dela 
bodo končana predvidoma 
do 15. septembra. Kot so po-
vedali na Občini Jesenice, bo 
sledila gradnja tretjega opor-
nega zidu, nato pa jeseni še 
gradnja same kanalizacije. 
Projekt gradnje kanalizaci-
je je ocenjen na 1,1 milijona 
evrov, financirali pa ga bodo 
iz občinskega proračuna. 

Lokalna cesta na tem ob-
močju je zaprta za promet, 
prehodna je le za pešce, za 
katere so uredili pešpot, so 
pojasnili na Občini Jesenice.

Murova oziroma »ta sta-
re Jesenice« se nahaja pod 
vzpetino Mirca na obmo-
čju med cerkvijo in cesto, ki 
pelje v Planino pod Golico. 
Murova je bila nekdaj živah-
no obrtno-trgovsko središče 
s cerkvijo, tu je delovala tudi 
prva jeseniška šola. Po eni 

od razlag naj bi dobila ime 
po zelo temno zeleni travi 
''muravi'', po drugi razlagi 
pa naj bi ime nastalo v času 
kuge, ki je pobrala skoraj vse 
Murovčane, ime pa naj bi iz-
hajalo iz besede morija (po 
kugi), piše v knjižici Ta stare 
Jesenice ali Murova in Plavž.

Kanalizacija na območju Murove

Murova je že razkopana, začeli so z gradnjo dveh novih 
opornih zidov.
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Veseli bomo vaše prijave!

Manca Perdan

Bled – Letos turizem podi-
ra rekorde na vseh področ-
jih, kar za sabo pripelje ve-
liko posledic, tudi porast 
prenočevanja na črno. Izje-
mno priljubljena turistična 
destinacija je Triglavski na-
rodni park, kjer so naravo-
varstveni nadzorniki na te-
renu vsak dan, od zgodnjih 
jutranjih ur do pozne noči. 
V polletnem obdobju je bilo 
na tem območju za preno-
čevanje na črno izrečenih 
174 glob, od tega jih je bilo 
109 izrečenih le julija. Poleg 
tega je bilo izdanih tudi veli-
ko opozoril, je povedal Tine 
Štular, koordinator prekr-
škovnega organa in naravo-
varstveni nadzornik na ob-
močju TNP. »Julija je bilo 
izrečenih več glob kot v ju-
niju opozoril. Gre za eks-
tremen porast. Najpogostej-
ša kršitev v TNP v juliju je 
bilo kampiranje, gre za več 
kot petdeset odstotkov vseh 
kršitev. Na drugem mestu 
je napačno parkiranje, po-
tem sledijo kurjenje v na-
ravi, kolesarjenje izven za 
to določenih poti, vožnja v 
naravnem okolju, organizi-
ranje prireditev v nasprot-
ju z izdanim soglasjem ozi-
roma brez soglasja, napač-
no odlaganje odpadkov …,« 
je povedal Štular in dodal, 
da so kršitve med seboj po-
vezane. »Kdor prenočuje na 
črno, pogosto še napačno 
parkira, odlaga odpadke ali 
kuri ogenj. Problem je tudi 
to, da na vstopih v park in v 
samem parku kapacitete za 
to urejene infrastrukture 
niso več zadostne.« Najpo-
gosteje se takšno prenočeva-
nje pojavlja na najbolj zani-
mivih turističnih območjih 
– v Bohinju in v okolici Bo-
hinjskega jezera, v Posočju, 

na izhodiščih v visokogor-
je, kot so na primer Vrata in 
Vršič. Globa za tak prekršek 
je smešno nizka, le sto evrov 
za nepravilno parkiranje ali 
šotorjenje – oziroma polo-
vička, če se globa poravna v 
za to določenem roku.

Naloga naravovarstvenih 
nadzornikov TNP je, da lju-
di opozarjajo na varstvene 
režime. »Če vidimo, da se 
nekdo pripravlja, da bo nek-
je prenočeval, ga na to opo-
zorimo in mu povemo, kje 
so mesta, kjer se lahko z bi-
valniki prenočuje. V prime-
ru, da to zaradi zasedenosti 
ni možno, jim svetujemo 
uporabo planinskih koč,« je 
povedal Štular. 

Javni zavod TNP je prekr-
škovni organ, katerega po-
oblaščene osebe vodijo 
in odločajo v postopku o 
prekrških po Zakonu o TNP. 
Po tem zakonu je v prekršku 
vsak, ki parkira motorno vo-
zilo, počitniško prikolico ali 
motorno vozilo, ki se upo-
rablja za bivanje, izven za to 

določenih mest ter šotori ali 
tabori izven za to določenih 
mest. Štular je povedal, da 
so v takem prekršku največ-
krat Francozi pa tudi Belgij-
ci in Italijani, redkeje Čehi, 
Poljaki in Slovaki, Slovencev 
je zelo malo. Kršitelji se naj-
večkrat izgovarjajo na to, da 
niso vedeli, da so na obmo-
čju TNP.

Usmerjanje obiska v TNP

Zlasti v poletni sezoni so 
nekatera območja TNP zelo 
obremenjena. Množičnost 
zagotovo vpliva na naravno 
okolje, zato je usmerjanje 
obiskovalcev na zavarovanih 
območjih zelo pomembno, 
s tem pa bi vplivali tudi na 
zmanjšanje storjenih prekr-
škov, med katerimi je eden 
bolj izstopajočih prav preno-
čevanje na črno. V letu 2016 
so v zavodu TNP pričeli spre-
mljati obisk v parku in izved-
li raziskavo Turistični obisk 
biosfernega območja Julij-
ske Alpe v okviru programa 

UNESCO MAB – Človek in 
biosfera. Gre za projekt, na-
menjen nadaljnjemu spre-
mljanju obiska na tem ob-
močju ter nato učinkovi-
temu načrtovanju parkov-
ne infrastrukture in drugih 
ukrepov, ki bodo pripomog-
li k doseganju varstvenih in 
razvojnih ciljev. Osrednji na-
men projekta je, da se z raz-
ličnimi oblikami mehke mo-
bilnosti, kot so pohodništvo, 
kolesarjenje in javni potni-
ški promet, ter z okrepitvi-
jo razumevanja obiskovalcev 
o vplivu motornega prome-
ta na naravo, zmanjša obre-
menjenost narave z avtomo-
bilskim obiskom na obmo-
čjih naravnih vrednot. »Gre 
predvsem za to, da bi usmer-
jali obiskovalce v tiste dele, 
ki so ravno tako zanimivi, a 
manj obiskani. Tako bi lah-
ko ohranjali naravo in hkra-
ti obiskovalcem ponudili 
lepo doživljanje, s tem pa bi 
zmanjšali škodo, povzroče-
no naravi,« je za TNP poja-
snila Tina Markun. 

Prenočevanje na črno 
posledica množičnega obiska
Na območju Triglavskega narodnega parka (TNP) je bilo za prenočevanje na črno, ki za seboj potegne 
še druge prekrške, samo julija izdanih sto devet glob. V javnem zavodu TNP menijo, da bi se število 
prekrškov dalo zmanjšati z usmerjanjem obiska na tem območju.

Porast turizma vodi do porasta prenočevanja na črno. / Foto: Gorazd Kavčič

Danica Zavrl Žlebir

Šenčur – »Izvajalec dela 
opravlja skladno z dogovor-
jenimi roki, do nekajdnevne 
zamude je prišlo, ker do za-
četka del še nismo imeli so-
glasja enega od lastnikov ze-
mljišč ob cesti. Tega smo se-
daj dobili in ta čas tudi asfal-
tiramo manjkajoči odsek,« 
je povedal župan Ciril Koz-
jek. Ob gradnji kolesarske 
steze so obnovili tudi ces-
to, naredili otok za umirja-
nje prometa, asfaltirali pod-
voz pod avtocesto, obnovili 
vodovod. To je občino stalo 
okoli 235 tisoč evrov.

Prvi del obsega dober kilo-
meter, popolno kolesarsko 
povezavo Šenčurja in Vokle-
ga pa bodo dobili po tem, ko 
bo zgrajen nadvoz nad avto-
cesto. To naj bi bilo do okto-
bra letos, upa župan Kozjek 
in dodaja: »Z rebalansom 
proračuna smo zagotovili 

denar tudi za kolesarsko ste-
zo skozi obrtno cono do meje 
z Mestno občino Kranj. Z 
deli na osemsto metrov dol-
gem odseku, kolikor ga je v 
naši občini, bomo začeli pri-
hodnji teden.« Ta kolesarska 
steza iz Kranja proti Šenčur-
ju zavije pri Tušu, kjer je so-
sednja občina letos na novo 
uredila tudi prehod za pešce. 
V teh dneh tudi že asfaltirajo 
svoj del odseka, dolg približ-
no dva kilometra. »Kolesar-
ska steza z asfaltno prevleko 
bo namenjena le kolesarjem 
in lastnikom tamkajšnjih ze-
mljišč, za ves ostali motorni 
promet pa bo vožnja prepo-
vedana, kar bomo s pomočjo 
medobčinskega inšpektora-
ta tudi dosledno nadzorova-
li,« poudarja župan Kozjek. 
V Šenčurju sicer razmišljajo 
tudi o drugih povezavah, ki bi 
zaokrožile kolesarski krog, a 
je to po županovih besedah 
stvar prihodnjih proračunov.

Kolesarska steza 
kmalu dograjena
Do začetka šolskega leta bi moral biti dograjen 
del kolesarske steze med Šenčurjem in Voklim, 
a se je zapletlo in bo nared prihodnji teden. Do 
takrat bo podaljšana tudi zapora te lokalne ceste. 

Ta teden so asfaltirali še manjkajoči odsek kolesarske steze 
med Šenčurjem in Voklim. / Foto: Gorazd Kavčič

Marjana Ahačič

Kamna Gorica – Z med-
društveno vajo Gasilskega 
društva Lipniške doline se 
danes začenja osrednji del 
letošnjih Langusovih dni v 
Kamni Gorici. Ob 18. uri bo 
v cerkvi Svete trojice kon-
cert Orkestra komorne glas-
be iz Furlanije - Julijske kra-
jine, ki mu bo sledilo odprtje 

razstave slik v Domu kraja-
nov. Jutri se bo ob 10. uri za-
čela 17. Slikarska kolonija. 
Vse do 14. ure bodo ume-
tniki ustvarjali na različnih 
lokacijah po Kamni Gorici, 
med 11. in 14. uro bo v Me-
žnariji še gledališka delav-
nica za mlade. Prav tako v 
Mežnariji bo do 17. ure na 
ogled razstava o Langusovi 
kapelici in dan odprtih vrat. 

Popoldan bo v znamenju 
športnih prireditev: ob 16. 
uri je start otroškega teka, 
ob 17. pa se bo začel tradici-
onalni Langusov tek na pet 
kilometrov, ki mu bo sledi-
la razglasitev rezultatov in 
družabno srečanje na špor-
tnem igrišču. V nedeljo do-
poldan bodo organizirali po-
hod od Kamne Gorice do 
Brezij, zvečer pa bo v Domu 

krajanov še predstava Lin-
hartovega odra iz Radovlji-
ce Kje je Bala? Sklop prire-
ditev Lagusovi dnevi, ki jih 
domača društva organizira-
jo že sedemnajsto leto zapo-
red, se bo nadaljeval prihod-
nji konec tedna, ko bodo v 
soboto popoldan na sporedu 
še koncert MePZ Lipnica in 
blagoslov prenovljene kape-
lice ter srečanje pevskih zbo-
rov in podelitev krajevni pri-
znanj, v nedeljo pa še kon-
cert otroško-mladinskega 
pevskega zbora KD Kropa.

Langusovi dnevi ta konec tedna
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Kranj, Bled – »Razcvet tu-
rizma je povzročil, da le-
tos skoraj ni bilo turistične-
ga obrata na Gorenjskem, ki 
ne bi imel težav s pomanjka-
njem ustrezno usposoblje-
nega kadra,« ugotavlja na-
mestnica direktorja kranj-
ske območne službe zavo-
da za zaposlovanje Dubrav-
ka Furar. Povpraševanje po 
delavcih v gostinstvu se je 
letos močno povečalo, sredi 
avgusta so imeli objavljenih 
več kot petsto prostih delov-
nih mest, po drugi strani pa 
so imeli v tem času v eviden-
ci prijavljenih le nekaj delav-
cev, ki bi ustrezali iskanim 
poklicnim profilom.

Težave pri iskanju de-
lavcev so imeli po besedah 
Dubravke Furar tako večji 
hoteli kot manjši gostinski 
obrati na Gorenjskem. Med 
njimi je bil tudi lastnik resta-
vracije Špica na Bledu Jani 
Klemenčič, ki je moral zaradi 
pomanjkanja osebja v resta-
vraciji občasno celo zapira-
ti zadnji del terase. »Druga-
če ni šlo, saj so morali gostje 
tudi po pol ure čakati na na-
takarja,« je priznal in dodal, 
da mu je poleti stalno manj-
kalo tudi do pet natakarjev. 
»Jemali smo jih dobesedno 

s ceste, saj je delo dobil vsak, 
ki je bil pripravljen delati.« 
Čeprav so še pred poletjem 
v Sindikatu delavcev gostin-
stva in turizma Slovenije 
opozarjali na (pre)nizke pla-
če v gostinstvu, pa v njego-
vi restavraciji, pravi Klemen-
čič, to ni mogel biti razlog za 
pomanjkanje osebja. Delav-
cev ni dobil, čeprav jih je bil 
pripravljen plačati tudi po 12 
evrov na uro, plače v njego-
vi restavraciji pa se gibljejo 
od 1300 do 1400 evrov neto, 

je poudaril. Tudi Dubravka 
Furar se strinja, da za po-
manjkanje pripravljenosti 
za delo v gostinstvu ni vzrok 
zgolj v slabem plačilu, saj je 
povprečna plača v gostin-
stvu že presegla minimal-
no plačo in ta čas znaša dob-
rih osemsto evrov bruto ozi-
roma 613 evrov neto. »Več-
ji problem so pogoji dela – 
povečuje se število opravlje-
nih nadur, ki niso plačane, 
delavci težko izkoristijo do-
pust in podobno.« 

Zato po besedah Dubrav-
ke Furar mnogi iščejo prilož-
nosti v tujini, predvsem bli-
žnjih Italiji in Avstriji, kjer 
poleg dobrega plačila lahko 
računajo tudi na urejene po-
goje dela in brezplačno na-
mestitev. »Predvsem z Jese-
nic in Tržiča jih je bilo kar ne-
kaj, ki so v zimski sezoni de-
lali v Avstriji. Neuradno nam 
povedo, da poleg redne pla-
če dodatno plačo zaslužijo 
še z napitninami.« Tako po 
njenih besedah mnogi de-
lodajalci tudi pri nas že zdaj 
ponujajo višje plače in dodat-
ke za izmensko delo, pa jim 
ne uspe najti delavcev, saj se 
v preteklosti prav zaradi po-
gojev dela mnogo mladih ni 
odločalo za šolanje za gostin-
ske poklice. Z boljšim plači-
lom bodo morebiti spet pri-
tegnili mlade, a bo minilo še 
precej časa, preden se bodo 
znašli na trgu dela. Do tak-
rat pa nekateri gostinci po-
manjkanje kadra poskuša-
jo reševati z zaposlovanjem 
natakarjev prek študentske-
ga servisa. Pred dvema dne-
voma je bilo na spletnih stra-
neh e-študentskega servisa 
kar 14 strani oglasov za delo 
v strežbi samo na območju 
Gorenjske, pri čemer je urna 
postavka znašala okrog štiri 
evre in pol.

Natakarji iskani, a slabo plačani
Letošnja rekordna turistična sezona se je odrazila tudi v polnih gostinskih lokalih, v katerih pa so se ob 
tem soočili s pomanjkanjem ustrezno usposobljenih delavcev, predvsem natakarjev in kuharjev. 

Ob razcvetu turizma so se številni gostinci soočili s 
pomanjkanjem natakarjev in kuharjev (fotografija je 
simbolična). / Foto: Gorazd Kavčič

Iskra Mehanizmi, d. o. o.

Smo podjetje s 50-letnimi izkušnjami na področjih finomehanike, elektromehanike in 
elektronike, z lastnim razvojem in trženjem zahtevnih sistemov, izdelkov in tehnologij, 

v celoti usmerjeno v izvoz.

Naše ambiciozne načrte podpirajo standardi kakovosti in proces nenehnih izboljšav, predvsem 
pa motivirani, sposobni in prizadevni sodelavci. Smo prvo slovensko podjetje, ki je za svoja 

prizadevanja na področju izobraževanja in razvoja zaposlenih prejelo mednarodni naziv 
»VLAGATELJI V LJUDI«.

Družba šteje 490 sodelavcev.
Ponujamo vam možnost, da skupaj z nami uresničite svoje poklicne ambicije.

Vabimo vas, da se nam pridružite kot: 

SODELAVEC ZA PODROČJE KAKOVOSTI (Q) – TESTIRANJE (m/ž)

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
najmanj VII. stopnja izobrazbe tehnične smeri,•	
aktivno znanje vsaj enega tujega jezika: angleščina ali nemščina,•	
funkcionalna znanja s področja standardov kakovosti in avtomobilskih standardov,•	
obvladovanje metod kakovosti FMEA, MSA, SPC, APQP in PPAP.•	

Opis del in nalog:
razvijanje, izdelovanje in validiranje novih merilnih postopkov,•	
sodelovanje pri načrtovanju serijske merilne opreme,•	
sodelovanje pri načrtovanju in izvajanju laboratorijskih testov,•	
izdelovanje analiz in pripravljanje poročil,•	
uvajanje novih postopkov dela.•	

Ponujamo:
delo na naprednih avtomobilskih projektih,•	
stimulativno nagrajevanje,•	
priložnost za osebni in karierni razvoj,•	
sodelovanje s tujimi partnerji.•	

Osebnostne lastnosti:
inovativnost, natančnost, samoiniciativnost, volja po spoznavanju novosti, sposobnost  •	

 timskega in samostojnega dela, organizacijske sposobnosti, ambicije po vodenju   
 skupine sodelavcev ali projektov.

Prosto delovno mesto je v Lipnici.

VZDRŽEVALEC – MEHATRONIK (m/ž)

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
V. stopnja izobrazbe tehnične smeri,•	
poznavanje področja mehatronike,•	
delovne izkušnje na področju elektrovzdrževanja,•	
izkušnje pri vzdrževanju paletnih linij.•	

Opis del in nalog:
diagnosticiranje napak v delovanju linij,•	
pripravljanje strojev in naprav za zagon, posluževanje in nadzor nad delovanjem,•	
izdelovanje programov in programiranje strojev in naprav,•	
nastavljanje strojev in naprav ter vzdrževalna dela.•	

Ponujamo:
delo na naprednih projektih,•	
priložnost za osebni in karierni razvoj.•	

Osebnostne lastnosti:
inovativnost, natančnost, zanesljivost, volja po spoznavanju novosti, organizacijske   •	

 sposobnosti. 

Prosto delovno mesto je v Kamniku.

PROIZVODNI DELAVEC NA PODROČJU KONTROLE (m/ž)

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
vsaj IV. stopnja izobrazbe tehnične smeri,•	
delovne izkušnje na področju kontrole proizvodov.•	

Opis del in nalog:
izvajanje kontrol v procesu realizacije proizvoda,•	
sodelovanje pri reševanju reklamacij,•	
sodelovanje v procesu izdelovanja kontrolne dokumentacije,•	
izvajanje meritev.•	

Ponujamo:
delo na naprednih projektih,•	
priložnost za osebni in karierni razvoj.•	

Osebnostne lastnosti:
natančnost, zanesljivost, dober vid, ročne spretnosti.•	

Prosto delovno mesto je v Kamniku.

Delo bo potekalo v inovativnem okolju po načelih timskega in ustvarjalnega sodelovanja.

Cenimo samostojnost, komunikativnost, samoiniciativnost, pripravljenost za timsko delo, 
zanesljivost, ažurnost ter željo po pridobivanju novih znanj in srečevanju z novimi izzivi.

Če imate veliko dobre volje in željo po napredovanju, vas vabimo, da se nam pridružite.

Prijavo s kratkim življenjepisom pošljite na naš naslov:

ISKRA MEHANIZMI, d. d., Lipnica
Lipnica 8, 4245 Kropa, tel. (04) 53 55 109, faks (04) 53 36 593
www.iskra-mehanizmi.si
e-pošta: bbenedicic@iskra-mehanizmi.si

Smo podjetje z 60-letnimi izkušnjami na področjih finomehanike, 
elektromehanike in elektronike, z lastnim razvojem in trženjem 
zahtevnih sistemov, izdelkov in tehnologij, v celoti usmerjeno  

v izvoz.

Naše ambiciozne načrte podpirajo standardi kakovosti in 
proces nenehnih izboljšav, predvsem pa motivirani, sposobni in 
prizadevni sodelavci. Smo prvo slovensko podjetje, ki je za svoja 

prizadevanja na področju izobraževanja in razvoja zaposlenih 
prejelo mednarodni naziv »VLAGATELJI V LJUDI«.

Družba šteje 670 sodelavcev.  

Ponujamo vam možnost, da skupaj z nami uresničite svoje 
poklicne ambicije.

K sodelovanju vabimo (večje število): 

PROIZVODNI DELAVEC (M/Ž)
Pogoji za zasedbo delovnega mesta: 
  osnovnošolska izobrazba,
  Izkušnje z delom v proizvodnji.

Opis del in nalog:
  sestavljanje polizdelkov in izdelkov v skladu s predpisano 

tehnologijo in standardi kakovosti,
  izvajanje delovnih operacij pri izdelavi plastičnih polizdelkov in 

izdelkov,
  pakiranje izdelkov,
  izvajanje kontrole.

Nudimo:
  delo na naprednih projektih,
  priložnost za osebni in karierni razvoj,
  delo poteka v treh izmenah.

Osebnostne lastnosti:
  natančnost, ročne spretnosti, samoiniciativnost, sistematičnost, 

zanesljivost

Delovna mesta so prosta na lokaciji v KAMNIKU.

Cenimo samostojnost,  komunikativnost, samoiniciativnost, 
pripravljenost za timsko delo, zanesljivost, ažurnost ter  željo po 
pridobivanju novih znanj in srečevanju z novimi izzivi.

Če imate veliko dobre volje in željo po napredovanju, Vas vabimo, da 
se nam pridružite.

Prijavo s kratkim življenjepisom pošljite na naš naslov, najkasneje 
do 15.09.2017:

ISKRA MEHANIZMI, d.o.o.
Lipnica 8, 4245 Kropa, tel.(04) 53 55 109, faks: (04) 53 36 593

www.iskra-mehanizmi.si
E-mail: bbenedicic@iskra-mehanizmi.si

petra.frcej@iskra-mehanizmi.si

Mateja Rant

Spodnje Gorje – Pod hribom 
Revovca so 28. avgusta pred 
76 leti nemški vojaki ustre-
lili Franca Sokliča iz Krni-
ce, Janeza Zupana z Nome-
nja, Jožeta Pekona z Blejske 
Dobrave in domačina Jožeta 
Repeta. V spomin na ta do-
godek so tudi letos pripravi-
li slovesnost, na kateri je mi-
nistrica za obrambo Andreja 
Katič kot slavnostna govor-
nica poudarila, da je tragični 
dogodek tudi priložnost, da 
skupaj okrepimo moči za iz-
zive, ki so pred nami danes.

Po ministričinih besedah 
nam danes primanjkuje 
predvsem poguma. »Danes 
je prevladujoča drža – ki niti 
ni drža, temveč le pomanj-
kanje duha – brezbrižnost. 
In to je tisto, česar nas je lah-
ko upravičeno strah. Kajti 
ko dobronamerni molčijo, 
se odpirata prostor in vpliv 
za vse, ki nočejo dobrega. 
Za vse, ki bi radi vnesli le ne-
zadovoljstvo in nesoglasja.« 

Zato si želi, da bi se več lju-
di vključilo v aktivno civilno-
družbeno in politično delo-
vanje ter se udeleževalo vo-
litev, saj je prepričana, da 
so te osnova aktivnega drža-
vljanstva. Zavedati se mora-
mo, je dejala, da pravice, v 
katerih danes uživamo, niso 
nekaj samoumevnega, am-
pak so bile težko priborjene. 
Ob spominu na poboj talcev 

se ji zdi nemogoče razumeti 
tako silno sovraštvo, ki ga je 
izkazoval okupator nad na-
šimi ljudmi. Kot je spomnil 
gorjanski župan Peter Tor-
kar, je šlo za enega prvih po-
bojev ljudi, ki so še pred de-
lovanjem partizanskih enot 
izkazovali pripadnost domo-
vini in visoko stopnjo zaves-
ti. A prav tovrstno delovanje 
okupatorja je po prepričanju 

Andreje Katič krepilo odpor. 
»Danes se trdno zavedamo 
veličine upora partizanskih 
bork in borcev. Če se ne bi 
takrat z vsem pogumom in 
vsem tveganjem, ki so ga 
sprejeli nase, uprli, v naših 
vaseh in mestih ne bi več 
govorili slovensko. Ne bi se 
ohranili kot narod. In ne bi 
imeli svoje države,« je še po-
udarila ministrica.

Delovanje okupatorja krepilo odpor
Na slovesnosti pri spomeniku v Spodnjih Gorjah so se v ponedeljek spomnili štirih talcev, ki so jih pred 
šestinsedemdesetimi leti ubili pod hribom Revovca v znak maščevanja za smrt okupatorjevega sodelavca.

Ministrica Andreja Katič je položila venec k spomeniku talcem. / Foto: Gorazd Kavčič

Žirovnica – Tudi letos lahko obiščete Vesele dneve v Žirovnici, 
ki se začnejo danes in zaključijo v nedeljo. Večino dogajanja bo 
gostil prireditveni prostor KK Stol pod vasjo Breznica. Danes, 
1. septembra, se od 20. ure dalje obeta zabava s skupino Rock 
Partyzani in Manco Špik. Jutri, v soboto, 2. septembra, lahko 
od 10. ure spremljate tekme v spretnostnem jahanju za pokal 
KK stol, od 13.30 dalje si lahko ogledate Čebelarske veselo-
zabavne igre, od 16. ure dalje sledi tekma z vožnjo enovpreg 
in dvovpreg za pokal KK Stol, po 19. uri pa se bo druženje 
nadaljevalo ob zvokih narodno-zabavnega ansambla Veseli 
Begunjčani. V nedeljo, 3. septembra, pa ob 10. uri napove-
dujejo še tekmo v dresurnem jahanju za pokal Slovenije. V 
soboto bo dogajanje spremljal sejem domače hrane in obrti ter 
čebeljih izdelkov in pridelkov, v dvorani Kulturnega doma dr. 
Franceta Prešerna na Breznici pa od 10. ure dalje Čebelarsko 
društvo Antona Janše Breznica organizira peti Dan Antona 
Janše, kjer bo beseda tekla o čebelah.

Veseli dnevi v Žirovnici

Stavka v družbi Alpetour – Po-
tovalna agencija v letu 2016, 
napovedana za dne 1. 9. 2016, 
je bila preložena na drug da-
tum. Stavka je bila napoveda-
na v skladu z določbami Zako-
na o stavki. Stavka, v kolikor bi 

do nje prišlo, bi bila zakonita. 
O nezakonitosti stavke v RS 
odloča le sodišče in ne deloda-
jalci. Grožnje delavcem, voz-
nikom avtobusov s podpisom 
Boja Karlssona, direktorja Al-
petoura – Potovalne agencije, 
kaj se bo posledično zgodilo, če 
bodo stavkali, pa sodijo v nek 
drug čas in kraj.

Sindikat Neodvisnost 
KNSS 

Alpetour -  
Potovalna agencija, 

predsednik Nenad Dakić

Odgovor na 
članek
Vozniki Arrive 
napovedali stavko 

(GG, 25. 8. 2017)

PREJELI SMO
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Alpetour praznuje Na vsakem septembrskem 
izletu bomo izžrebali en kupon za  ki

 bo vnovčljiv ob nakupu kateregakoli 
Alpetourjevega izleta.

70 let. 
70 % popust,

Orlovo gnezdo in Kraljevo jezero 9. 9. 2017 od 68,00 €
Od hmelja do piva 9. 9. 2017
Šarganska osmica in Višegrad 14. - 17. 9. 2017

od 32,00 €

od 199,00 €
Limski zaliv 16. 9. 2017 od 45,00 €
Gardaland

Opice in ujede

Narodni park Plitvice
Sarajevo v dveh dneh

Vesela trgatev ob Blatnem jezeru
Oktoberfest 30. 9. 2017
Obiranje mandarin / različni programi 3 ali 4 dni v oktobru

V pripravi so programi martinovanj in adventnih izletov.

16. 9. 2017
23. 9. 2017

23. 9. 2017
30. 9. - 1. 10. 2017

59,90 €

od 39,00 €
od 49,90 €
od 86,00 €

30. 9. 2017 od 59,90 €
od 38,00 €

od 159,00 € 
Brioni in Rovinj 1. 10. 2017 od 49,00 €
Cinque terre, romantične vasice 21. - 22. 10. 2017

Večni Rim in Vatikan 27. - 30. 10. 2017 od 219,00 €
od 149,00 €

Vojvodina in Slavonija; kulinarični potep 28. - 30. 10. 2017 od 199,00 €
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Suzana P. Kovačič

Kranj – V enote Kranjskega 
vrtca, vrtčevske oddelke pri 
kranjskih osnovnih šolah in 
vrtce s podeljeno koncesijo 
s prvim septembrom vsto-
pa 2300 otrok, kar je osem-
deset manj kot lani. Kranj-
ski župan Boštjan Trilar je 
na torkovi novinarski kon-
ferenci, ki je bila namenje-
na vpisom, novostim, infra-
strukturi in varnosti ob za-
četku novega šolskega leta 
povedal, da je bilo še sredi 
avgusta na čakalni listi 178 
otrok, da pa so vrtci sporo-
čili 55 prostih mest, zato so 
starše čakajočih otrok prosi-
li, da jih preusmerijo v eno-
te s prostimi mesti. Župan 
ocenjuje, da je z današnjim 
dnem le še približno deset 
otrok na čakalnem sezna-
mu, že za drugo leto pa pri-
čakuje, da ne bo nobenega. 
»V načrtu je obnova stavbe 
nekdanje ekonomske šole, v 
kateri bomo pridobili osem 
enot, od tega bodo štiri na-
menjene osnovni šoli, šti-
ri za vrtec. Projekt je vreden 
5,5 milijona evrov, od tega za 
nekaj manj kot 4,3 milijona 
evrov kandidiramo za evrop-
ska sredstva iz mehanizma 
celostnih teritorialnih na-
ložb, odgovor bo znan ko-
nec septembra,« je pojas-
nil. Prav tako bo konec sep-
tembra znano, ali je občina 
uspešno kandidirala za sofi-
nanciranje obnove nekdanje 
gradbene šole v mestu, v ka-
teri bodo prostor dobili glas-
bena šola in drugi kulturni 

programi. Projekt je vreden 
4,1 milijona evrov, od tega 
naj bi bilo 3,1 milijona evrov 
sofinanciranih. 

Kranjska občina načrtu-
je več energetskih ukrepov, 
med drugimi celovito ener-
getsko sanacijo 13 objek-
tov, od tega 11 objektov šol 
in vrtcev, za kar namerava 
pridobiti nepovratna kohe-
zijska sredstva v štirideset 
odstotkih vrednosti investi-
cije. Za javno-zasebno par-
tnerstvo sta še odprta poziva 
promotorjem za prizidek k 
OŠ Staneta Žagarja in vrtec 
v Bitnjah. Telovadnico k OŠ 
Stražišče pa bodo začeli gra-
diti ta mesec.

Srečno tudi prvošolcem

Z današnjim dnem vstopa 
v kranjske osnovne šole 654 
prvošolcev, vseh učencev 
skupaj je 5336. Vodja občin-
skega Urada za gospodar-
stvo in gospodarske javne 
službe Miha Juvan je pouda-
ril nekaj ukrepov za izboljša-
nje prometne varnosti in ce-
stne infrastrukture. Zaklju-
čuje se gradnja krožnega 

križišča pri sodišču, investi-
cija je vredna 75 tisoč evrov; 
v mestu je sedaj že devet kro-
žnih križišč. »V Mavčičah 
smo uredili cesto z izgra-
dnjo avtobusnih postajališč 
in površin za pešce ob šoli v 
vrednosti 46 tisoč evrov, ob 
vstopu v naselje smo umi-
rili promet,« je pojasnil Ju-
van. Pri OŠ Predoslje bo ure-
jen krožni promet, po občini 
se še naprej urejajo kolesar-
ske poti. Občina ima v lasti 
tudi dvajset prikazovalnikov 
hitrosti vozil, in kot je še de-
jal Juvan, so letos že izdali 59 
odločb za ureditev signaliza-
cij na šolskih poteh in v oko-
lici šol.

Divjanje je treba umiriti

»Mimo šole skozi Žabni-
co se dnevno pelje 9200 vo-
zil. Največja izmerjena hit-
rost je bila 141 kilometrov 
na uro, kar 81 odstotkov vo-
znikov pelje več kot petde-
set kilometrov na uro. Po-
dobne prekoračitve hitrosti 
smo izmerili na Cesti Stane-
ta Žagarja in na Bleiweiso-
vi v Kranju ter v Mavčičah,« 

je opozoril vodja Medobčin-
skega inšpektorata Kranj 
Mitja Herak. Glede na to, 
da opozorila ne zaležejo, z 
današnjim dnem začenja-
jo globiti prehitre voznike. 
»Meritve hitrosti bomo izva-
jali izmenično na vseh štirih 
omenjenih lokacijah, javno-
sti pa o tem, v katerem ohiš-
ju je radar, ne bomo vnaprej 
obveščali,« je poudaril He-
rak in omenil še druge aktiv-
nosti inšpektorata s ciljem 
zagotoviti čim večjo varnost 
otrok v prometu. 

Namestnik komandir-
ja Policijske postaje Kranj 
Andrej Pavlin je povedal, da 
bodo policisti v okviru re-
dnih nalog v prvih šolskih 
dneh preverjali tudi tehnič-
no brezhibnost vozil, ki or-
ganizirano prevažajo otro-
ke, mladoletne kolesarje in 
mopediste pa opozoril na 
obvezno nošenje čelad. Z ak-
tivnostmi v teh prvih šolskih 
dneh se bodo vključili tudi 
Svet za preventivno in vzgo-
jo v cestnem prometu Kranj, 
Zveza šoferjev in avtomeha-
nikov Kranj ...

Pripravljeni v novo šolsko leto
Kmalu bo znano, ali je kranjska občina uspešno kandidirala za evropska sredstva za večja projekta, 
obnovo stavbe nekdanje ekonomske šole in gradbene šole. Le okrog desetih otrok z današnjim dnem 
še ne bodo mogli sprejeti v kranjske vrtce, je povedal župan Boštjan Trilar. Medobčinski inšpektorat 
Kranj pa uvaja strožji ukrep za prehitre voznike.

Od leve: Andrej Pavlin, Mitja Herak, Boštjan Trilar, Miha Juvan 

Mateja Rant

Šenčur – Nadzorni odbor 
Občine Šenčur je pri pre-
gledu poslovanja občine in 
porabe denarja pri gradnji 
cestnega odseka Olševek–
Tupaliče ugotovil nekate-
re nepravilnosti. Gradnjo 
opornega zidu na Olševku 
so namreč izvedli brez od-
daje javnega naročila, čeprav 
je ocenjena vrednost del po 
predračunu presegla mejno 
vrednost sto tisoč evrov, do 
katere je še dovoljeno odda-
ti naročilo brez javnega raz-
pisa, je pojasnil član nadzor-
nega odbora in poročevalec 
na seji Jože Gašperlin. Žu-
pan Ciril Kozjek je priznal, 
da so se tako odločili zaradi 
časovne stiske, saj se je bliža-
la zima, da bi zagotovili var-
nost voznikov. »Res je bilo 
to v nasprotju z zakonom o 
javnem naročanju, a danes 
bi se še enkrat enako odločil, 
saj so bili občani na prvem 
mestu,« je poudaril.

Po projektu je bilo pred-
videno, da bodo brežino na 
tem delu ceste, na kateri so 
v tistem času gradili meteor-
no kanalizacijo in vodovod, 

utrdili z mrežami. Izkaza-
lo pa se je, da to ne bo ustre-
zna rešitev, ampak bi bila 
potrebna gradnja opornega 
zidu. »Čeprav smo se z izva-
jalcem usklajevali, pri oceni 
vrednosti del nismo mogli 
priti pod sto tisoč evrov. Čez 
zimo pa tega nismo mogli 
pustiti tako, kot je bilo, saj 
bi se komu lahko kaj zgodi-
lo,« je Kozjek utemeljil svojo 
odločitev, da oporni zid brez 
javnega naročila gradi isti iz-
vajalec, ki je bil zadolžen že 
za rekonstrukcijo ceste. Ob 
tem je opozoril, da bi se dela, 
če bi bil na javnem razpisu 
izbran drug izvajalec, še do-
datno zavlekla, saj bi se dva 
izvajalca na istem mestu tež-
ko uskladila, obenem pa tudi 
podražila. Na koncu je bila 
gradnja zidu vredna 76 tisoč 
evrov in tako niti niso prese-
gli vrednosti sto tisoč evrov. 
»Zadevo pa smo s tem reši-
li za večno,« je poudaril žu-
pan. Na razumevanje je na-
letel tudi pri svetnikih. Kot 
je poudaril Valerij Grašič, bi 
morala zakonodaja v določe-
nih primerih, kot je recimo 
ta, županu dopuščati diskre-
cijsko pravico pri odločanju. 

Oporni zid gradili 
brez razpisa
Na seji šenčurskega občinskega sveta so 
predstavili poročilo o nadzoru porabe sredstev pri 
gradnji cestnega odseka Olševek–Tupaliče.

Trboje – Pred kratkim je Občina Šenčur z Gorenjsko gradbe-
no družbo, ki bo gradila s partnerji, podpisala pogodbo za 
gradnjo čistilne naprave v Trbojah. Pogodbena vrednost je 
okoli 2,2 milijona evrov, gradbeni stroji za pripravljalna dela 
pa naj bi zahrumeli že ta teden. Naprava naj bi bila skupaj 
s kanalizacijo Trboje – Žerjavka zgrajena leta 2019. Kot je 
dejal župan občine Šenčur Ciril Kozjek, še vedno računajo, 
da bi za ta 4,3 milijona evrov vreden projekt pridobili tudi 
evropska sredstva, za katera bi kandidirali skupaj z Mestno 
občino Kranj. Ta bi lahko na kanalizacijo priključila naselji 
Čirče in Hrastje. Razmišljajo pa tudi o dogovoru z Občino 
Medvode, ki bi v trbojsko čistilno napravo lahko speljala 
odplake iz Moš in Dragočajne.

Začenjajo gradnjo čistilne naprave v Trbojah

Brezje – Danes, 1. septembra, mineva 110 let, odkar je na ta 
dan leta 1907 tedanji ljubljanski škof Anton Bonaventura Jeglič 
z zlatima kronama okrasil podobi Marije Pomagaj in Jezusa v 
Marijini kapelici na Brezjah. Kroni je izdelal ljubljanski zlatar 
Ivan Kregar, na dan kronanja pa se je na Brezjah zbralo blizu 
trideset tisoč romarjev. V spomin na ta dogodek bo jutri po 
večerni maši in procesiji po vasi ob 20.30 v baziliki koncert 
Slovenskega okteta s programom Marijinih pesmi. V nedeljo, 
3. septembra, ob 10. uri pa bo slovesna maša, ki jo bo daroval 
ljubljanski škof metropolit Stanislav Zore. 

Slovesno na Brezjah

Preddvor, Jezersko – V občinah Jezersko in Preddvor so se že 
pred časom dogovorili o skupni občinski upravi na področju 
financ. Z razpisom so iskali strokovnjaka, ki bi opravljal nalogo 
direktorja Občinske uprave Preddvor in skupne uprave, od ka-
terega pričakujejo tudi znanja s področja financ. Toda primer-
nega kandidata niti po drugem razpisu niso našli. Odločitev 
je zato po besedah preddvorskega župana Mirana Zadnikarja 
preložena do konca leta. 

Že drugič neuspel razpis
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Iskra Mehanizmi, d. o. o.

Smo podjetje s 50-letnimi izkušnjami na področjih finomehanike, elektromehanike in 
elektronike, z lastnim razvojem in trženjem zahtevnih sistemov, izdelkov in tehnologij, 

v celoti usmerjeno v izvoz.

Naše ambiciozne načrte podpirajo standardi kakovosti in proces nenehnih izboljšav, predvsem 
pa motivirani, sposobni in prizadevni sodelavci. Smo prvo slovensko podjetje, ki je za svoja 

prizadevanja na področju izobraževanja in razvoja zaposlenih prejelo mednarodni naziv 
»VLAGATELJI V LJUDI«.

Družba šteje 490 sodelavcev.
Ponujamo vam možnost, da skupaj z nami uresničite svoje poklicne ambicije.

Vabimo vas, da se nam pridružite kot: 

SODELAVEC ZA PODROČJE KAKOVOSTI (Q) – TESTIRANJE (m/ž)

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
najmanj VII. stopnja izobrazbe tehnične smeri,•	
aktivno znanje vsaj enega tujega jezika: angleščina ali nemščina,•	
funkcionalna znanja s področja standardov kakovosti in avtomobilskih standardov,•	
obvladovanje metod kakovosti FMEA, MSA, SPC, APQP in PPAP.•	

Opis del in nalog:
razvijanje, izdelovanje in validiranje novih merilnih postopkov,•	
sodelovanje pri načrtovanju serijske merilne opreme,•	
sodelovanje pri načrtovanju in izvajanju laboratorijskih testov,•	
izdelovanje analiz in pripravljanje poročil,•	
uvajanje novih postopkov dela.•	

Ponujamo:
delo na naprednih avtomobilskih projektih,•	
stimulativno nagrajevanje,•	
priložnost za osebni in karierni razvoj,•	
sodelovanje s tujimi partnerji.•	

Osebnostne lastnosti:
inovativnost, natančnost, samoiniciativnost, volja po spoznavanju novosti, sposobnost  •	

 timskega in samostojnega dela, organizacijske sposobnosti, ambicije po vodenju   
 skupine sodelavcev ali projektov.

Prosto delovno mesto je v Lipnici.

VZDRŽEVALEC – MEHATRONIK (m/ž)

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
V. stopnja izobrazbe tehnične smeri,•	
poznavanje področja mehatronike,•	
delovne izkušnje na področju elektrovzdrževanja,•	
izkušnje pri vzdrževanju paletnih linij.•	

Opis del in nalog:
diagnosticiranje napak v delovanju linij,•	
pripravljanje strojev in naprav za zagon, posluževanje in nadzor nad delovanjem,•	
izdelovanje programov in programiranje strojev in naprav,•	
nastavljanje strojev in naprav ter vzdrževalna dela.•	

Ponujamo:
delo na naprednih projektih,•	
priložnost za osebni in karierni razvoj.•	

Osebnostne lastnosti:
inovativnost, natančnost, zanesljivost, volja po spoznavanju novosti, organizacijske   •	

 sposobnosti. 

Prosto delovno mesto je v Kamniku.

PROIZVODNI DELAVEC NA PODROČJU KONTROLE (m/ž)

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
vsaj IV. stopnja izobrazbe tehnične smeri,•	
delovne izkušnje na področju kontrole proizvodov.•	

Opis del in nalog:
izvajanje kontrol v procesu realizacije proizvoda,•	
sodelovanje pri reševanju reklamacij,•	
sodelovanje v procesu izdelovanja kontrolne dokumentacije,•	
izvajanje meritev.•	

Ponujamo:
delo na naprednih projektih,•	
priložnost za osebni in karierni razvoj.•	

Osebnostne lastnosti:
natančnost, zanesljivost, dober vid, ročne spretnosti.•	

Prosto delovno mesto je v Kamniku.

Delo bo potekalo v inovativnem okolju po načelih timskega in ustvarjalnega sodelovanja.

Cenimo samostojnost, komunikativnost, samoiniciativnost, pripravljenost za timsko delo, 
zanesljivost, ažurnost ter željo po pridobivanju novih znanj in srečevanju z novimi izzivi.

Če imate veliko dobre volje in željo po napredovanju, vas vabimo, da se nam pridružite.

Prijavo s kratkim življenjepisom pošljite na naš naslov:

ISKRA MEHANIZMI, d. d., Lipnica
Lipnica 8, 4245 Kropa, tel. (04) 53 55 109, faks (04) 53 36 593
www.iskra-mehanizmi.si
e-pošta: bbenedicic@iskra-mehanizmi.si

Iskra Mehanizmi je razvojni dobavitelj za visoko zahtevne mehatronske 
rešitve v avtomobilski industriji, medicini in proizvodnji aparatov. 

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

sposobni in prizadevni sodelavci. 

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

uresničite svoje poklicne ambicije. 

Za šolsko  - študijsko leto 2017/2018 

RAZPISUJEMO ŠTIPENDIJE  
ZA DIJAKE IN ŠTUDENTE 
naslednjih smeri: 

  Oblikovalec kovin - orodjar – 3 štipendije
  Diplomirani inženir elektrotehnike (UN) – 1 štipendija
  Magister inženir elektrotehnike – 1 štipendija

Rok za oddajo prijav za dijake je do 15.9., za študente pa do 30.9.2017. 

Prijava naj vsebuje:
  kratek življenjepis  (tudi izkušnje in dosežke), 
  dokazilo o vpisu v tekoči letnik, 
  smer študija, 
  dokazilo o študijskem uspehu predhodnih študijskih let ter
  morebitna priporočila.

Prijave nam lahko pošljete 
  po pošti na naslov Iskra Mehanizmi, d.o.o. , Lipnica 8, 4245 Kropa ali
  na elektronski naslov: mateja.legat@iskra-mehanizmi.si.       

Aleš Senožetnik

Zgornji Brnik – Gradnja dol-
go pričakovane obvozne ces-
te mimo Letališča Jožeta 
Pučnika Ljubljana se je zače-
la septembra lani. Osemmi-
lijonski projekt, ki ga poleg 
glavnega investitorja Dirke-
cije RS za infrastrukturo so-
financirata tudi Fraport Slo-
venija in Občina Cerklje, ob-
sega 2,3-kilometrski odsek s 
tremi krožišči in ločeno ko-
lesarsko stezo. Prestavitev 
ceste bo omogočila sprosti-
tev zemljišč, na katerih bo 
v prihodnjih letih zrasel po-
slovno-logistični center Ae-
ropolis.

Pred letom začeta dela se 
prevešajo v sklepno fazo. 
Kot pravijo na Direkciji RS 
za infrastrukturo, ta poteka-
jo v skladu s terminskim pla-
nom in bodo dokončana v 
pogodbenem roku, do kon-
ca letošnjega leta. S potekom 
del so zadovoljni tudi na Fra-
portu Slovenija, ki je že začel 
tudi z gradnjo preostale in-
frastrukture, ki bo povezova-
la novo obvoznico z obstoje-
čimi letališkimi projekti. Kot 
pravijo na Fraportu, je zaradi 
ukinitve stare ceste mimo le-
tališča treba notranje cestne 
povezave graditi v več fazah, 
tako da bo druga faza cestne-
ga sistema zgrajena drugo 
leto, tretja pa leta 2019.

Večfazno bo potekala 
tudi gradnja poslovne cone. 
»Znotraj sprejetega občin-
skega poslovnega načrta je 
v poslovnih logističnih co-
nah, ki jih obvladuje več 
razvijalcev, skupaj na voljo 
150 hektarov zemljišč. Od 
tega je v prvi fazi za komer-
cialne namene (kot so hote-
li, poslovni prostori, konfe-
renčni center, logistični in 
skladiščni prostori ipd.) na 
voljo 13 hektarov. V conah 
imamo že dva potrjena in-
vestitorja, kjer so se dela že 
začela,« še dodajajo na Fra-
portu.

Da gre gradnja težko pri-
čakovane ceste h koncu, je 
vesel tudi cerkljanski župan 
Franc Čebulj. A opozarja, da 
bo za zagotovitev polnega ra-
zvoja nove cone najprej tre-
ba urediti lastništvo komu-
nalne infrastrukture. »V pre-
teklosti sta bili namreč stor-
jeni dve večji napaki, zara-
di česar imamo danes teža-
ve. Ob lastniškem prestruk-
turiranju Aerodroma Lju-
bljana leta 1993, so vrednost 
komunalne infrastrukture 
vnesli kot sestavni del vred-
nosti podjetja, namesto da 
bi jo prenesli v last občine, ki 

bi jo potem dala v upravlja-
nje. Druga napaka pa je bila, 
da so jo kasneje še enkrat 
prodali Fraportu. Problem 
predstavlja tudi zakonitost 
upravljanja infrastrukture, 
saj ni koncesije za prodajo 
vode in kanalizacije. Zako-
nodaja pa je tu jasna. Če ni 
urejene komunalne infra-
strukture, ni gradbenega do-
voljenja. Zato upam, da bodo 
čim prej uvideli, da je te te-
žave čim prej treba urediti, v 
nasprotnem primeru ni mo-
goče pričakovati razvoja na 
območju letališke poslovne 
cone,« je jasen Čebulj.

Cesta bo dokončana še letos
Lani začeta gradnja obvoznice mimo brniškega letališča se preveša v sklepno fazo. Cesta, ki bo 
omogočila razvoj letališke poslovno-logistične cone, bo končana do konca leta, a preden bo ta 
dokončno zaživela, bo treba odpraviti še nekaj ovir.

Cesta mimo letališča že dobiva končno podobo.

Suzana P. Kovačič

Ljubljana, Brdo pri Kranju – V 
Načrtu razvojnih programov 
(NRP), ki jih je vlada sprejela 
pred kratkim z dopisno sejo, 
so tudi prednostne naloge, 
ki bodo omogočile uresniči-
tev že leta 2011 sprejete Re-
solucije o strateških usme-
ritvah razvoja slovenskega 
kmetijstva in živilstva do leta 
2020 – Zagotovimo si hra-
no za jutri. V NRP so uvrstili 
projekt Nakup kmetijskih ze-
mljišč v korist Republike Slo-
venije«, konkretno bo država 
dobre tri milijone evrov na-
menila za nakupe zemljišč 
v desetkilometrskem pasu 
ob mejni črti in na prvih vo-
dovarstvenih območjih, s či-
mer ji bo omogočeno učin-
kovito izvajanje potrebnih 
ukrepov in režimov za za-
gotavljanje čiste pitne vode. 

V NRP v letih 2017, 2018 in 
2019 je umeščen tudi odkup 
zemljišč znotraj protokolar-
nega objekta Brdo. Zasebni 
lastniki zemljišč znotraj ob-
močja so omejeni pri gospo-
darjenju s svojo lastnino, ker 
je območje ograjeno in na-
menjeno protokolarnim de-
javnostim. 

Posestvo Brdo je v dana-
šnjem obsegu nastalo leta 
1972. Lastniki zemljišč so 
pod posebnimi pogoji dosto-
pali do svojih parcel do leta 
1980, ko so bila zemljišča na 
podlagi Zakona o kmetijskih 

zemljiščih razglašena za 
zemljišča s posebnim name-
nom. »Takrat so začeli ure-
jati lastništvo zemljišč, ki do 
danes še ni povsem zaklju-
čeno. Z Zakonom o denaci-
onalizaciji je bilo 16 upravi-
čencem na posebej oblikova-
nem delu v solastnini vrnje-
nih približno 27 hektarov ze-
mljišč. Po trenutnih podat-
kih je znotraj posesti še ved-
no 34 zasebnih lastnikov ze-
mljišč na 15,48 hektara povr-
šin in 39 solastnikov na 21,40 
hektara zemljišč v kompleksu, 
oblikovanem med po stopkom 

denacionalizacije za vračilo 
denacionalizacijskim upra-
vičencem. Odkupi zemljišč 
in menjave tečejo vsesko-
zi, za kar je zadolžen repu-
bliški Sklad kmetijskih ze-
mljišč in gozdov, po novem 
pa tudi družba Slovenski dr-
žavni gozdovi,« je pojasnila 
Špela Munih Stanič, direkto-
rica Brda, Javnega gospodar-
skega zavoda Protokolarne 
storitve Republike Sloveni-
je (RS). Pridobitev zemljišč v 
last RS pa se lahko realizira le, 
če je to tudi interes sedanjih 
zasebnih lastnikov kmetij-
skih zemljišč, kot je pojasnila 
direktorica Sklada Irena Šin-
ko: »Sklad je že večkrat podal 
zasebnim lastnikom kmetij-
skih zemljišč pisno ponudbo 
za odkup. V okviru realizaci-
je NRP Nakup kmetijskih ze-
mljišč v korist RS bomo to po-
novno storili.«

Odkup kmetijskih zemljišč na Brdu
Država naj bi odkupila še preostala kmetijska zemljišča znotraj protokolarnega objekta Brdo, ker, kot 
je sklenila vlada, so zasebni lastniki zemljišč znotraj tega območja omejeni pri gospodarjenju s svojo 
lastnino, ker je območje ograjeno in namenjeno protokolarnim dejavnostim. 

Po trenutnih podatkih je znotraj posesti Brdo še 
vedno 34 zasebnih lastnikov zemljišč na 15,48 
hektara površin in 39 solastnikov na 21,40 hektara 
zemljišč v kompleksu, oblikovanem med postopkom 
denacionalizacije za vračilo denacionalizacijskim 
upravičencem.

Mateja Rant

Visoko – Praznovanje stole-
tnice povesti Cvetje v jeseni 
so minuli ponedeljek, prav 
na rojstni dan Ivana Tavčar-
ja, zaokrožili s ponovno po-
stavitvijo njegovega doprsne-
ga kipa v kapelici nad njegovo 
grobnico. Prejšnjega so na-
mreč pred tremi leti ukradli. 
Kip, ki je delo akademskega 

kiparja Metoda Frlica, so tako 
odkrili ob 166. obletnici Tav-
čarjevega rojstva. Novi kip za 
tatove ne bo zanimiv, saj je 
iz kompozitnih materialov. 
Narejen je bil po fotografijah 
Ivana Tavčarja iz epoksi smo-
le, pigmentov in prahov, zato 
ni zanimiv za pretopitev. De-
nar za novi kip je prispeval 
predstavnik Tavčarjevih de-
dičev Alex Luckmann.

V kapelici spet stoji 
Tavčarjev kip

Železniki – V Železnikih so poletne mesece izkoristili tudi za 
nadaljevanje obnove plavalnega bazena, ki pa se je nekoliko 
zavlekla. V začetku julija so se lotili prenove dotrajanih gar-
derob in vhodne avle, ki bi se po prvotnih napovedih morala 
končati v zadnjih avgustovskih dneh. Bazen bi morali odpreti 
danes, a je pri izvedbi del prišlo do dvotedenske zamude. Ko-
panje bo tako ponovno možno predvidoma 11. septembra, je 
napovedal direktor Javnega zavoda Ratitovec Gregor Habjan. 
Naložba, ki jo izvaja ljubljansko podjetje Akvaing, je sicer vre-
dna 148 tisoč evrov, pokrila pa jo bo Občina Železniki.

Manjša zamuda pri obnovi bazena

Bled – Pod naslovom Nova realnost se bo v ponedeljek in torek 
odvijal letošnji 12. Strateški forum Bled, ki bo znova ponudil 
priložnost za razpravo o aktualnih političnih, varnostnih in 
razvojnih problematikah. Na forumu pričakujejo okrog tisoč 
udeležencev iz sedemdesetih držav, med njimi tudi 15 zunanjih 
ministrov in druge visoke predstavnike Evropske unije. 

Na Bledu o novi realnosti
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Suzana P. Kovačič

Letošnja novost bodo stojni-
ce Slovenski šuštar, s kateri-
mi boste omogočili  sloven-
skim čevljarjem brezplačni 
razstavno-prodajni prostor. 
Kakšen odziv pričakujete?

»Organizatorji smo se od-
ločili, da ob častitljivem ju-
bileju omogočimo vsem slo-
venskim čevljarjem oz. izde-
lovalcem obutve (vseh vrst) 
brezplačno stojnico. Verja-
mem, da je to pot, po kateri 
moramo iti, da izpolnimo cilj, 
da ta naša prireditev postane 
osrednji slovenski čevljarski 
dogodek, na katerem se bodo 
predstavili vsi pomembnej-
ši izdelovalci in prodajalci 
obutve, saj verjamemo, da je 
slovensko čevljarstvo še ved-
no živo in aktivno. Letos se je 
odzvala več kot polovica vseh 
slovenskih čevljarjev. Upa-
mo, da se bodo sčasoma vsi.«
 
Menda je sejem na angelsko 
nedeljo obstajal, odkar ob staja 

Tržič, v zadnjih desetletjih je 
postala Šuštarska.

»Številni to prireditev, ki 
privabi več deset tisoč obi-
skovalcev, povsem enačijo 
s Tržičem, kar mu daje pre-
poznavnost celo onkraj meja 
Slovenije. Letos smo se odlo-
čili, da praznujemo petdese-
tletnico – zakaj pravim odlo-
čili? Če pobrskamo po zgo-
dovini, ugotovimo, da se je 
vse začelo leta 1969 s prvo 
Šuštarsko nedeljo, čeprav je 
bila že leta 1968 organizira-
na razstava obutve v Peku. 
Če prelistamo stare časo-
pise (Gorenjski Glas in Če-
vljar) vidimo, da do leta 1989 
vse ''štima'', tega leta je na-
mreč zapisano, da je to 21. 
Šuštarska nedelja. Leto za-
tem Šuštarska s številko ni 
bila zapisana, 23-a pa sploh 
preskočena. Ali je bila za to 
kriva numerologija ali mor-
da osamosvojitvena vojna, 
ne vemo. Lahko je bil celo 
kakšen manj dramatičen 
vzrok, recimo, da je nekdo 

pač spregledal pravo števil-
ko. V letu 1992 smo Tržiča-
ni tako praznovali 25. šuštar-
sko nedeljo in po tem štetju 
letos praznujemo Abraha-
ma.«  

Kaj vse iz zakladnice kultur-
ne dediščine k čevljarskemu 
prazniku še pridružite?

»Vezanost prireditve na 
čevljarsko industrijo, zlas-
ti na Peko se je v zadnjih le-
tih zmanjševala, saj tega če-
vljarskega velikana ni več 
in govori se, da je ta branža 
na splošno v krizi. Navkljub 
temu je nastalo kar nekaj 
uspešnih družinskih pod-
jetij, ki ohranjajo zakladni-
co čevljarskega znanja. Tu 
sta še športna in pohodna 
obutev in cela vrsta speci-
alne obutve. V turističnem 
društvu zadnja leta predsta-
vljamo idejo o brendu Slo-
venski šuštar, ki bi se moral 
podeljevati na Šuštarski ne-
delji in ki bi zagotavljal, da 
gre za kvaliteten proizvod, 

narejen v Sloveniji. Vendar 
take ideje ne more izpelja-
ti društvo samo, temveč je 
potrebno sodelovanje obr-
tnih in gospodarskih zdru-
ženj, proizvajalcev obutve 
in politike. Tudi ideja, da bi 
se na »Šuštarski« prodaja-
li čevlji, narejeni v Sloveni-
ji, brez davka in po resnič-
no sejemskih cenah, se zdi 
komu smešna, vendar ob 

pravem sodelovanju ni neiz-
vedljiva.«

Obiskovalcem ste v prete-
klih letih pripravili tudi do-
živetja, od šuštarske delavni-
ce do kovanja žebljička sre-
če. Bo tako tudi letos? 

»Vsako leto skušamo 
predstaviti kaj novega, zani-
mivega. Seveda to z omeje-
nimi sredstvi in ob izključno 
prostovoljnem delu ni lah-
ko. V turističnem društvu 
smo bili letos bolj usmer-
jeni k realizaciji ideje Slo-
venski šuštar in sami orga-
nizaciji prireditve. Seveda 
pa je pri tako veliki priredi-
tvi potrebno sodelovanje in 
to je zadnja leta vse boljše. 
Tu moram omeniti Tržiški 
muzej, ki vedno pripravi od-
prtje zanimive razstave, le-
tos je to Klobčič in nit, sta-
ri modni hit, ter organizira 
posebne dogodke v muze-
ju. Ob pomoči Planinskega 
društva Tržič bomo izpelja-
li plezanje na mlaj, ki je bilo 

lansko leto pravi hit. Ume-
tniki iz KUD Ampus nam 
bodo predstavili tržiškega 
zmaja, ki so ga izdelali in bo 
v nedeljo uradno zaživel ...«

»Tudi ''kramarija'' je sestav-
ni del, če želimo prodati čim 
več,« ste mi enkrat dejali. 
Kakšno razmerje v ponudbi 
poskušate doseči?

»''Dobronamernih'' nas-
vetov je veliko, treznega raz-
mišljanja, še bolj pa prip-
ravljenosti na aktivno de-
lovanje oz. pomoč pa malo 
manj. Naša usmerjenost je, 
da vsem, ki so povezani s če-
vljarstvom, rokodelstvom, 
ohranjanjem znanja in tra-
dicije čevljarstva, omogoči-
mo brezplačen oz. čim ce-
nejši prostor na prireditvi. 
Preostalim, ki želijo sodelo-
vati in za to plačajo tudi dolo-
čeno ceno, pa tega ne bomo 
preprečevali. Saj konec kon-
cev tudi ''kramarija'' mar-
sikoga zanima, drugače se 
tudi prodajalci ne bi vračali.«

V nedeljo na jubilejni šuštarski praznik
»Pri Šuštarski nedelji sledimo dvema ciljema: da mora ostati največja sejemsko-turistična prireditev v Tržiču in da ''Šuštarska'' postane največji dogodek 
za slovenske proizvajalce čevljev in za usnjarsko predelovalno industrijo v Sloveniji,« pove Peter Miklič, predsednik Turističnega društva Tržič, ki je glavni 
organizator te velike prireditve, letos že petdesete. 

Peter Miklič / Foto: osebni arhiv
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Igor Kavčič

Škofja Loka – Sezono bodo 
na Loškem odru začeli v ok-
tobru. Letos bodo z režiser-
jem Milanom Golobom, ki 
je pred tremi leti tu že reži-
ral komedijo Maček v žaklju, 
zagrizli v kar veliko jabolko, 
saj so ta konec tedna zače-
li z vajami za črno komedijo 
Matjaža Zupančiča Goli pi-
anist ali Mala nočna muzi-
ka, v kateri bo na oder stopilo 
kar deset igralcev, ob izkuše-
nem ansamblu še nekaj no-
vih igralskih moči. S predsta-
vo bosta igralski obletnici 
proslavila tudi Juša Berce, ki 
bo obeležila 55 let, Matej Ču-
jovič pa 25 let umetniškega 
ustvarjanja v gledališču.

Tudi v novi sezoni Loški 
oder razpisuje dva abonma-
ja, modrega in rdečega, oba 
bosta podobno kot v pre-
teklih letih ob koncu de-
lovnega tedna. Ob domači 
predstavi bodo letos na spo-
redu še štiri predstave pro-
fesionalnih gledališč. »Le-
tošnji repertoar sem zasno-
vala s petimi žanrsko različ-
nimi predstavami – od ko-
medije absurda do melod-
rame, od tega bosta dve na 
sporedu še letos, tri pa po 
novem letu, zadnja predvi-
doma v aprilu,« je povedala 
vodja Loškega odra Ana Bab-
nik, ki si je v pretekli sezo-
ni v slovenskih profesional-
nih gledališčih ogledala ok-
rog trideset predstav. »Mo-
ram reči, da je bila gleda-
liška bera pretekle sezone 
zelo dobra, zato ni bilo lah-
ko pripraviti abonmaja. Obi-
čajno najprej naredim šir-
ši izbor, ki bi bil po mojem 
mnenju zanimiv za našo pu-
bliko, hkrati pa bolj, ko je šla 

sezona h koncu, ožji je pos-
tajal seznam. Poleg tega, da 
ima predstava neko sporoči-
lo in je hkrati gledalcem tudi 
v sprostitev, na izbor vpliva 
tudi možnost tehnične po-
stavitve na naš oder, ki je 
včasih premajhen za pred-
stave z veliko sceno,« poja-
snjuje Babnikova in doda-
ja, da cena predstave ni tako 
bistven element, saj je po-
membnejša kvaliteta upri-
zoritev. 

Po domači premieri bo v 
novembru sledila komedija 
(Totalno) katastrofalna ve-
čerja v režiji Sama M. Strel-
ca in izvedbi Gledališča Ko-
per, po novem letu prihaja 
odličen igralski trio iz SNG 
Nova Gorica s predstavo Sta-
ri klovni v režiji Jaše Jamni-
ka, po dolgem času na Loški 
oder prihaja ansambel Dra-
me SNG Maribor z glasbeno 

komedijo Glorious!, v kateri 
je na zadnjih Dnevih kome-
dije v Celju navdušila Nataša 
Matjašec Rošker, saj je pre-
jela naslov žlahtne komedi-
jantke, zadnja pa bo na spo-
redu znana romantična me-
lodrama Jeklene magnoli-
je v koprodukciji Gledali-
šča Koper in SNG Nova Go-
rica. Babnikova še posebno 
pozornost namenja preds-
tavam, ki so z drugih kon-
cev države in jih obiskoval-
ci Loškega odra sicer v veči-
ni ne bi videli. S predstava-
mi bodo v Škofjo Loko priš-
la tudi znana igralska ime-
na, kot so Iztok Mlakar, Aleš 
Valič, Gojmir Lešnjak, Nata-
ša Matjašec Rošker in drugi. 
Vpis abonmajev za doseda-
nje abonente bo v pisarni Lo-
škega odra v ponedeljek in 
torek, 4. in 5. septembra, za 
nove abonente pa v sredo in 

četrtek, 6. in 7. septembra, 
in sicer od 10. do 12. in od 
14. do 18. ure.

V nadaljevanju Ana Babnik 
predstavlja tudi letošnjo no-
vost otroški abonma Zamor-
ček, v katerega je izbrala šest 
igranih predstav za otroke pri-
znanih ustvarjalcev in gleda-
liških skupin. Če so v prete-
klih letih s predstavami začeli 
šele po novem letu, bo Zamo-
rček potekal od oktobra pa vse 
do pomladi, predvidoma vsak 
mesec z eno predstavo v sobo-
to dopoldan. Otroško predsta-
vo bodo postavili tudi na do-
mačem odru, in sicer igrico 
Koliko je ura? avtorja Zdenka 
Matoza, ki jo bo z otroško igral-
sko skupino režiral Gašper 
Murn. Abonmaje bodo vpiso-
vali sredi septembra in ponov-
no sredi oktobra. Babnikova je 
prepričana, da se bo v nekaj le-
tih prijel tudi otroški abonma.

Od komedije do melodrame
Novo gledališko sezono na Loškem odru bo že po tradiciji odprl domači igralski ansambel, tokrat s 
črno komedijo Goli pianist ali Mala nočna muzika Matjaža Zupančiča v režiji Milana Goloba. Letošnji 
gledališki abonma prinaša še štiri predstave – od glasbene komedije do melodrame.

Iztok Mlakar, Gojmir Lešnjak - Gojc in Radoš Bolčina v komediji Stari klovni 
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Ljubljana – V Društvu slovenskih literarnih kritikov so letos 
že tretje leto po vrsti pripravili projekt Drugo mnenje, s kate-
rim si prizadevajo za sodelovanje med avtorji in literarnimi 
kritiki pri pripravi ter izgradnji novih slovenskih knjižnih del. 
V projektu Drugo mnenje avtor in kritik nista več zoprnika, 
ampak postaneta konstruktivna sodelavca, saj bo osem kriti-
kov, članov društva, svoje znanje in izkušnje radodarno delilo 
z zainteresiranimi avtorji, ki v naslednjih dveh letih namera-
vajo izdati knjige pri kateri izmed slovenskih založb. Zato v 
Društvu slovenskih literarnih kritikov vse avtorje, ki bi se želeli 
pred svojim knjižnim izidom posvetovati z izbranim kritikom-
-urednikom in tako pridobiti še drugo mnenje, vabijo, da se 
najpozneje do 15. septembra oglasijo na uradni elektronski 
naslov projektdrugomnenje@gmail.com in predstavijo svoj 
knjižni projekt – nemara celo z verzi ali odlomki v delovni 
različici – ter razkrijejo, s katerim urednikom bi si želeli so-
delovati. S pomočjo Javne agencije za knjigo, ki bo projekt 
sofinancirala, bodo omogočili pet tovrstnih sodelovanj. V pri-
meru preštevilnih prijav si upravni odbor društva pridržuje 
pravico do končnega izbora kandidatov. Avtorji lahko izbirajo 
med naslednjimi literarnimi kritiki: Tina Bilban, Ana Geršak, 
Petra Koršič, Dijana Matković, Mojca Pišek, Žiga Rus, Veronika 
Šoster in Urban Zorko.

Drugo mnenje za nove literate

 Kranj – V torek, 5. septembra, ob 19. uri bo v Galeriji Mestne 
hiše odprtje razstave likovnih del skupine japonskih umetni-
kov RYU, ki jo vodi prof. Toshihiro Hamano. Poleg njega bodo 
svoja umetniška dela predsavili še: Takuzo Yamauchi, Kimiko 
Nishio, Fumie Matsushita, Takayuki Nagai, Kotoe Nagai, Koji 
Uemura, Nobuko Hamano, Sumiyo Takai, Noriaki Sangawa, 
Yukiko Bito, Hiroko Oshima, Manabu Oshima, Naoko Sagi-
oka, Yukiko Yano, Sayuri Shima, Mayuko Masuda in Kaori 
Wada. Slavnostni govornik na odprtju razstave bo izredni in 
pooblaščeni veleposlanik Japonske v Republiki Sloveniji, nje-
gova ekscelenca gospod Keiji Fukuda. Razstava bo v Galeriji 
Mestne hiše in Stebriščni dvorani na ogled do 28. septembra.

Japonski umetniki RYU

Igor Kavčič

Medvode – Septembrski kon-
certni cikel, ki ga ljubitelji raz-
ličnih zvrsti glasbe poznajo 
pod imenom Jesenske sere-
nade, se bo v organizaciji Glas-
bene mladine ljubljanske od-
vijal na že tradicionalnih pri-
zoriščih v Ljubljani, Ajdov-
ščini, Vipavskem Križu, Dra-
vogradu, na Gorenjskem pa v 
Medvodah – tu koncerte prip-
ravljajo že trideseto leto in se 
bodo odvijali štiri sredine ve-
čere zapored. V ciklu koncer-
tov se bodo tako tudi v letoš-
njem septembru različnim 
publikam predstavili mladi 
obetavni glasbeniki in sku-
pine. Jesenske serenade bo v 
sredo, 6. septembra, ob 20. 
uri v cerkvi sv. Janeza Krstni-
ka v Zbiljah odprl koncert ba-
ročne glasbe. Naslov Če glas-
ba hrana je ljubezni (ljubezen 
v času renesanse in zgodnje-
ga baroka) si je za svoj kon-
certni nastop izbral trio Kristi-
na Martinc (flavta). Janez Jo-
cif (basso continuo flavta) in 
Christina Thaler (sopran). Iz-
vajali bodo skladbe avtorjev iz 
16. in deloma 17. stoletja, med 
drugim Thomasa Morleyja, 
Johna Dowlanda, Claudina 
de Sermisyja, Claudia Mon-
teverdija, Henryja Purcella … 
Glasbo bo z besedo povezova-
la Tina Uršič, in sicer z besedi-
li iz knjige Pesmi iz iger (Wil-
liam Shakespeare) ter Igre iz 
pesmi (Marjan Strojan).

Naslednjo sredo, 13. sep-
tembra, ob 20. uri bo v cerkvi 

sv. Mihaela v Dolu pri Sori, bo 
s citrami in kitaro nastopil Iz-
idor Tojnko. Na koncertu, ki 
ga je naslovil Štirideset in ena 
struna bo igral dela Gaspar-
ja Sanza, Petra Hortona, Ri-
charda Grünwalda, Fernan-
da Sora, Petra Ratzenbecka, 
Badena Powela in Joaquina 
Malatsa. Koncert bo povezo-
val Dejan Pevčević s pesmi-
mi Franceta Prešerna. Etno 
skupina Nojek bo s koncer-
tom Kraljeva gora v Galeri-
ji pod kozolcem pod cerkvi-
jo sv. Marjete v Žlebeh nasto-
pila 20. septembra ob 20. uri. 
Sedemčlanska skupina priha-
ja iz Posotelja. Kraljeva gora 
je pesem, s katero bodo uved-
li koncert, sledil pa bo koncert 
ljudskih pesmi.

Zadnji koncert v okviru Je-
senskih serenad bo na med-
voškem v sredo, 27. sep-
tembra, ob 20. uri, ko bo na 
Smledniškem gradu nasto-
pil Godalni kvartet Disso-
nance v sestavi Janez Podle-
sek (1. violina), Matjaž Porov-
ne (2. violina), Oliver Dizda-
rević (viola) in Klemen Hva-
la (violončelo). Na koncertu 
z naslovom Razstavljeni Mo-
zart bodo predstavili Godal-
ni kvartet št. 19 v C-duru, KV 
465 »Disonančni« Wolfgan-
ga Amadeusa Mozarta, igrali 
pa bodo tudi sodobne avtorje, 
kot so Michelle Marelli, Dari-
jan Božič in Federica Lo Pin-
to. Povezovalec koncerta De-
jan Pevčević bo recitiral pe-
smi Tomice Bajsića, Daneta 
Zajca in W. S. Merwina.

Jesen za jesenske 
serenade
Jesenske serenade, ki jih že enainštirideseto leto 
organizira Glasbena mladina ljubljanska, bodo 
tudi letos na sporedu na štirih prizoriščih v 
Medvodah.

Kranj – V Mestni knjižnici Kranj bodo v torek, 5. septembra, ob 
11. uri odprli dokumentarno razstavo ProFinlandia. Letos Fin-
ska praznuje stoletnico samostojnosti in Finski konzulat pod 
okriljem ambasade v Budimpešti ob tej priložnosti v Sloveniji 
organizira več dogodkov, med drugim tudi razstavo ProFin-
landia, ki predstavlja pomembnejše mejnike v razvoju države. 
Finski ambasador Petri Tuomi-Nikula si bo razstavo ogledal 
s častnim konzulom Finske v Sloveniji Gregorjem Benčino.

ProFinlandia v Mestni knjižnici

Kranj – Na več lokacijah v Kranju bo v torek, 5. septembra, 
potekala tako imenovana Svetlobna gverila, Re:Akcija. Cikel 
svetlobnih postavitev, poimenovan Re:Akcija, predstavlja 
manjšo potujočo edicijo ljubljanskega festivala Svetlobna 
gverila, ki jo v glavnem mestu pripravljajo že več let. Tokrat 
v sodelovanju z Layerjevo hišo ta umetniški projekt gostuje 
v Kranju. Na vrtovih, v galerijah in skritih kotičkih kulturne 
četrti Kranja, v kateri sobivajo Layerjeva hiša, stolp Škrlovec, 
grad Khislstein in okolica Tomšičeve ulice, se obeta bogat pro-
gram svetlobnih projektov, pri katerem v produkciji Layerjeve 
hiše sodeluje tudi vrsta lokalnih umetnikov, ustrezno krea-
tivno spremljavo pa ponuja še trojček brezplačnih delavnic. 
Svetlobna gverila raziskuje vlogo svetlobe v umetnosti ter 
spodbuja razmislek o vlogi umetnosti in umetnika v javnem 
prostoru tako, da si umetnik mesto vedno znova prisvaja, 
ga igrivo zmeša, preoblikuje in vrne uporabnikom. Hkrati 
opozarja na vlogo svetlobe pri sooblikovanju urbane izkušnje, 
ne nazadnje pa tudi na potencial umetnosti pri zviševanju 
kakovosti življenja v mestih. V nadaljevanju bodo v septembru 
v Layerjevi hiši v okviru projekta pripravili tudi tako imenovane 
svetlobne delavnice.

Svetlobna gverila v Kranju

Radovljica – Včeraj so v Galeriji Šivčeva hiša v Radovljici odprli 
razstavo likovnih del akademskega slikarja Žarka Vrezca z 
naslovom Listi iz dnevnika 2012–2016. Razstava bo na ogled 
do 1. oktobra.

Listi iz dnevnika Žarka Vrezca
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Maja Bertoncelj

Kranj – Biatlonci so v eni 
ključnih faz v sklopu priprav 
na novo, olimpijsko sezono, 
kjer sta obseg in tudi inten-
zivnost treninga na najviš-
jem nivoju. Poletne mese-
ce je trojica najboljših, Teja 
Gregorin, Jakov Fak in Kle-
men Bauer, preživela vsak 
nekoliko drugače.

Teja z veliko več treninga 
suhega streljanja

»S pripravami na novo se-
zono sem začela s prvim ma-
jem. Moja želja po lanski se-
zoni je bila, da nadaljujem 
sodelovanje s trenerjem To-
mašem Kosom. V teku je 
bil narejen velik napredek, 
tako da se mi ni zdelo smi-
selno, da bi kaj spreminja-
la. Za nami so priprave v 
Obertilliachu, na Pokljuki, 
kjer smo večino časa, in na 
zadnje še v Hochfilznu, kjer 
smo bili do sobote. Dobro 
smo trenirali in imeli srečo 
tudi z vremenom. To obdob-
je je najtežje, a tudi drugi ve-
liko trenirajo,« je pojasni-

la Teja Gregorin, najbolj iz-
kušena v naši reprezentanci. 
Njen trening poleti vključu-
je predvsem rolke, kolo, tek 
in seveda suho streljanje. 
Nekaj je tudi treninga moči, 
a manj kot v prejšnjih letih. 
»Program je podoben kot v 
pripravah na lansko sezono. 
Je pa nekaj več ur treninga – 
kondicijskega, predvsem pa 
strelskega. Streljanje je bilo 
lani moja šibka točka. Ško-
da je, da bi izgubljala sekun-
de, ki jih v teku ne moreš več 
nadoknaditi. Imam že toliko 
ur suhega streljanja kot lani 
v celi sezoni. Če se to ne bo 
poznalo na tekmi, potem pa 

ne vem več, kaj bi še lahko 
naredila. Skušam izboljša-
ti hitrost streljanja, vzdržlji-
vost. Uporabljam tudi ''žogi-
ce'', kjer loviš ravnotežje in 
poskušaš zadeti strele, pred-
vsem zaradi vetra. Kar se tiče 
streljanja, sem precej spre-
menila trening. Računam, 
da bodo tarče padale,« je po-
vedala dobre volje. En teden 
si je vzela tudi dopusta, a že 
sam začetek je bil športno 
obarvan: »Na dopust sem šla 
v Medulin, kar s kolesom od 
doma, kar pomeni 265 kilo-
metrov, za kar sem potrebo-
vala deset ur. To je bilo ne-
kaj za glavo, saj sem kolesa-
rila sama, dobra izkušnja, ki 
bi jo še ponovila.«

V ponedeljek jo s sloven-
sko biatlonsko reprezen-
tanco čaka začetek novega 
sklopa priprav. Dva tedna 
bodo biatlonci trenirali na 
Pokljuki in imeli sredi sep-
tembra tudi državno prven-
stvo v letnem biatlonu. »To 
je čas, ko smo začeli izvajati 
malenkost hitrejše treninge, 
da se navadimo streljati pod 
višjim srčnim utripom. Po 
Pokljuki bo morda še dan, 

dva počitka, potem pa sle-
di piljenje forme do začetka 
svetovnega pokala, do olim-
pijskih iger,« je še pojasnila 
Gregorinova.

Bauer na najdaljših 
pripravah v Bolgariji

Tudi Klemen Bauer je s 
pripravami na sezono začel 
prvega maja. Tako kot Gre-
gorinova trenira po planu 
Tomaša Kosa. Z reprezen-
tanco je bil na pripravah na 
Pokljuki in v Obertilliachu, 
ni pa ga bilo v Hochfilznu. 
Tri tedne je bil v Bolgari-
ji. Pojasnjuje: »Že ob koncu 

prejšnje sezone sem se odlo-
čil, da preizkusim teren cen-
tra Belmeken v Bolgariji, ki 
že vrsto let slovi kot poseben 
kraj za pripravo vrhunskih 
športnikov. Zgrajen je bil že 
v osemdesetih letih, ko so ga 
v večini uporabljali vzhod-
nonemški olimpijci. Poseb-
nost je visoka nadmorska 
višina (2000 m) in poseb-
na mikroklima, ki z drugimi 
naravnimi danostmi nudi 
res vrhunske pogoje za tre-
ning. Verjetno je to eden bolj-
ših vadbenih centrov z viso-
ko nadmorsko višino za po-
letni trening. Je prav epsko. 
Odločitev je bila pozitivno 
sprejeta in dobila je podporo 
tudi s strokovne in vodstvene 
strani reprezentance. Tam 
smo si pri logistiki pomaga-
li predvsem z drugimi špor-
tniki, ki so prav tako trenirali 
posamezno. Sam sem se po-
vezal s trenerjem bolgarske-
ga (Krasimir Anev) in hrva-
škega (Krešimir Crnković) 
tekmovalca. Tereni in pogo-
ji so navdušujoči. Imajo šti-
ri strelišča, rolkarsko stezo, 
nešteto poti za tek ali pohod 
ter gorsko kolesarstvo. Izko-
ristil sem tudi štiri kilometre 
dolgo jezero za veslanje stoje. 
Med drugim sem se povzpel 
na najvišji balkanski vrh Mu-
sala z 2925 metri. Z opravlje-
nim treningom sem izred-
no zadovoljen, saj sem prav 
v celoti vse realiziral. Upam, 
da se bo to poznalo tudi pozi-
mi.« Bauer ima predvideno 
povečanje obsega treninga 

za dvajset odstotkov, dodal je 
tudi nekaj več treninga speci-
alne moči. 

Fak več na pripravah kot 
kadarkoli doslej

Jakov Fak v letošnji sezo-
ni na svojo željo znova treni-
ra pod vodstvom Uroša Ve-
lepca, sicer trenerja ukrajin-
ske ženke biatlonske repre-
zentance. Z njimi hodi tudi 
na priprave. »S pripravami 
sem začel že pred prvim ma-
jem. Za zdaj vse poteka v redu 
in s treningi sem zelo zado-
voljen. Kakšna bo pripravlje-
nost na koncu, bomo pa vi-
deli. To je težko napovedova-
ti. Pred mano so četrte pripra-
ve. Bili smo že v Estoniji, po-
tem na Pokljuki in nazadnje 
v Franciji. V torek grem na 
priprave v Nemčijo, potem 
še v Ramsau in nato na Nor-
veško, kjer bom opravil že tre-
ninge na snegu. V primerjavi 
z lani je za tretjino več priprav 
kot kadarkoli doslej. Vedno 
smo imeli 90, 95 dni priprav, 
sedaj jih je 140,« je eno izmed 
razlik predstavil Jakov Fak, ki 
mu za zdaj tudi zdravje dobro 
služi in si želi, da bi tako tudi 
ostalo. Kar se skrbi za zdravje 
tiče, je bolj previden kot prej. 
Za dopust si je vzel en teden, 
ki ga je z družino preživel na 
hrvaški obali. 

Biatlonci bodo s sezo-
no svetovnega pokala zače-
li konec novembra na Šved-
skem, do takrat pa jih čaka-
ta še dva meseca treningov.

Najtežji tedni za biatlonce
Preverili smo, kako se na olimpijsko sezono pripravljajo slovenski biatlonci Teja Gregorin, Klemen  
Bauer in Jakov Fak. Slednji znova trenira po programu Uroša Velepca, trener Gregorinove in Bauerja  
pa je še naprej Tomaš Kos. 

Jakov Fak na treningu v osrčju francoskih Alp / Foto: osebni arhiv

Klemen Bauer se je med pripravami v Bolgariji povzpel tudi 
na vrh Musala, ki je najvišji na Balkanu. / Foto: osebni arhiv

Teja Gregorin je v trening streljanja vnesla nekaj  
novosti. / Foto: osebni arhiv

Kranj – Pred slovensko nogometno reprezentanco sta kvali-
fikacijski tekmi za svetovno prvenstvo (danes v gosteh proti 
Slovaški in v ponedeljek doma proti Litvi), zato imajo nogome-
taši v prvi slovenski nogometni ligi premor. Bodo pa tekme v 
preostalih ligah. Spored gorenjskih ekip: druga liga, peti krog: 
Rogaška – Zarica Kranj, Jadran Dekani – Roltek Dob, Kalcer 
Radomlje – Drava Ptuj (nedelja ob 17. uri); tretja liga center, 
tretji krog: Šenčur – Bohinj (danes ob 19. uri), Arne Tabor 69 
– Komenda, Sava Kranj – SIJ Acroni Jesenice (jutri ob 17. uri), 
Lesce – Ivančna Gorica (jutri ob 17. uri), Hirter Bled – Brinje 
Grosuplje (nedelja ob 17. uri). S tekmami prvega kroga (vse 
jutri z začetkom ob 17. uri) se začenja tekmovanje v Gorenjski 
nogometni ligi. Spored: Preddvor – Royal Sport DLN, Zarica 
Kranj B – Velesovo, Britof – Visoko, Polet – Niko Železniki, 
Naklo – Žiri, tekma Škofja Loka – JuRentA Bitnje je prestavljena 
na kasnejši termin, Kondor Godešič je prost.

Reprezentančni premor v prvi ligi

Kranj – Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v sredo 
zvečer na evropskem prvenstvu na dodatni tekmi izločilnih 
bojev za uvrstitev med najboljših osem osupnila aktualne 
svetovne prvake, domačine Poljake, in jih pred polno Tauron 
Areno premagala s 3 : 0. Slovenski odbojkarji so se tako uvrstili 
v četrtfinale, kjer so se včeraj pomerili z Rusi, tekma pa se je 
končala po zaključku našega uredništva.

Po zmagi nad Poljaki so jih pričakali Rusi

Sorica – Ta konec tedna bo na Soriški planini četrta od petih 
dirk slovenskega pokala v gorskokolesarskem spustu Unior 
Downhill Cup. Spust Sorica prirejajo člani kluba MTB Že-
lezniki. Prvič bodo za tekmovalce v moški kategoriji na voljo 
tudi točke UCI druge kategorije. Dirka bo štela tudi za pokal 
Hrvaške. Proga, dolga 1650 metrov in z 280 metri višinske 
razlike, ki poteka od zgornje postaje sedežnice po desni strani 
smučišča, gledano od zgoraj, skozi gozd pod vrhom Drauh, 
ne velja za izredno zahtevno. Povsem drugače pa je lahko v 
primeru dežja. Uradni trening bo jutri od 14. do 18. ure ter v 
nedeljo od 9. do 11. ure. V nedeljo sledi polfinale, ki se začne 
ob 12. uri, finalna vožnja pa bo ob 14.30.

Na Soriški planini tekma v spustu

Kranjska Gora – Turistično društvo Kranjska Gora vabi vse 
ljubitelje kolesarjenja na tradicionalni, že 39. Juriš na Vršič, 
ki bo jutri, 2. septembra. Start bo v Kranjski Gori ob 11. uri. 
Zaradi prireditve bo cesta na Vršič popolnoma zaprta med 
10.30 in 13.30.

Jurišali bodo na Vršič

Domžale – Na četrtem mitingu Mladi asi v Domžalah je atle-
tinja Agata Zupin (AD Kamnik) postavila nov mladinski in 
članski državni rekord v teku na 300 m. S časom 36,77 je izbolj-
šala dosedanji članski rekord 37,48 Alenke Bikar iz leta 2001.

Nov državni rekord Zupinove

Bled – Bled je bil pretekli konec tedna prizorišče Bled bike 
festivala. Kot pravijo organizatorji, gre za največji kolesarski 
festival z najtežjo gorsko kolesarsko dirko v Sloveniji. Ude-
ležencem je ponudil pester program, tudi tekmovalen, ki je 
potekal v nedeljo. Na dveh razdaljah, sto in šestdeset kilome-
trov, je sodelovalo 136 kolesarjev in kolesark. Na najdaljši je 
bil po skoraj petih urah kolesarjenja (skoraj tri tisoč metrov 
višinske razlike) prek Mežakle, Pokljuke in Jelovice najhitrejši 
Slovenec na tretjem mestu Lenart Noč. V ženski konkurenci 
je domačinka Tina Perše osvojila drugo mesto, tretja je bila 
Natalija Anderluh. Na šestdeset kilometrov je drugo mesto 
osvojil Tadej Valjavec, pri ženskah je bila tretja Maja Zavrl.

Noč najhitrejši Slovenec na epski razdalji

Kolesarji so tekmovali na sto- in šestdesetkilometrski trasi. 
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Jakov Fak: »Pred mano so četrte priprave. Bili smo že 
v Estoniji, potem na Pokljuki in nazadnje v Franciji. V 
torek grem na priprave v Nemčijo, potem še v Ramsau 
in nato na Norveško, kjer bom opravil že treninge na 
snegu.«



12 Gorenjski glas
petek, 1. septembra 2017KMETIJSTVO cveto.zaplotnik@g-glas.si

Cveto Zaplotnik

Zgornje Gorje – Da bo skle-
pno dejanje izbora, ki ga že 
po tradiciji organizira Ča-
sopisno založniška druž-
ba Kmečki glas, v Zgornjih 
Gorjah, ni naključje, ampak 
je za to »kriva« lanska zma-
govalka Maja Ambrožič iz 
Zasipa. Prireditev v organi-
zaciji Kmečkega glasa, Ob-
čine Bled in Občine Gorje 
ter Društva žena in deklet 
na vasi občin Bled in Gor-

je, od koder prihaja Maja, se 
bo začela ob petih popoldne 
v Osnovni šoli Gorje, kjer 
se bo za laskavi naziv mla-
de kmetice leta potegovalo 
deset kandidatk in za naziv 
mladega gospodarja leta šest 
kandidatov. Da je med kan-
didatkami pet mladih go-
renjskih kmetic in med kan-
didati dva mlada kmeta, to-
rej skupno sedem, tudi ver-
jetno ni naključje, ampak 
posledica tega, da izbor pote-
ka na Gorenjskem. V Kmeč-
kem glasu so vse kandidat-
ke in kandidate v besedi in 
sliki lepo predstavili, jut-
ri se bodo v Gorjah pome-
rili v znanju in spretnostih, 
okrog osmih bodo razgla-
sili zmagovalko in zmago-
valca. Z Gorenjskega priha-
ja pet kandidatk za mlado 
kmetico leta, Andreja Koro-
šec, Andreja Markič, Katja 
Waland, Eva Rimahazi in 

Janja Bernik, ter dva kandi-
data za mladega gospodarja 
leta – Ambrož Gregorc in Ja-
kob Dolinar.

Andreja Korošec je po rodu 
iz Gorij, omožila pa se je na 
bohinjski Koprivnik na kme-
tijo, ki obsega petnajst hek-
tarjev kmetijskih zemljišč in 
gozdov. Na kmetiji se ukvar-
jajo z govedorejo, predvsem 
z rejo krav, ki jih pasejo na 
Goreljku in na planini Za-
javornik, urejajo pa že tudi 
prostor za predelavo mleka v 
mlečne izdelke. Janja Bernik 
je doma iz Virmaš, izhaja iz 
družinske živinorejsko-po-
ljedelske kmetije, ki obsega 
deset hektarjev zemljišč. Re-
dijo trideset glav živine, od 
tega enajst molznic, in pri-
delujejo različne poljščine, 
med katerimi postajajo naj-
pomembnejše proso, pira in 
ajda. Janja je na kmetijo vpe-
ljala še dve novi dejavnosti 

– rejo kokoši in zeliščarstvo. 
Andreja Markič se je s Krti-
ne pri Dobu omožila v Bašelj, 
na Krčevo kmetijo, kjer sku-
paj z možem Klemnom ob-
delujeta 11 hektarjev kmetij-
skih zemljišč in gospodarita 
s 35 hektarji gozda. Redijo šti-
rideset goved, glavna dejav-
nost je prireja mleka, načr-
tujejo pa ureditev prostora za 
predelavo mleka in zorilnice 
sirov. Katja Waland iz Lesc iz-
haja z manjše, pet hektarjev 
velike kmetije, na kateri redi-
jo pet goved. Njena velika lju-
bezen so konji, veliko proste-
ga časa preživi na ranču ob 
robu gozda, kjer domujeta 
kobila Aisha in konj Alegro. 
Razmišlja, da bi v prihodnje 
na ranču pripravljala delavni-
ce in šolo jahanja. Eva Rima-
hazi iz Spodnjih Gorij izhaja 
iz ene največjih in najsodob-
nejših govedorejskih kme-
tij v Sloveniji. Redijo dvesto 

goved in na dan namolze-
jo okoli 3200 litrov mleka, v 
novem hlevu imajo tudi tri 
robote – za molžo, primika-
nje krme in čiščenje rešetk.

Ambrož Gregorc iz 
Podbrezij je najstarejši od 
sedmih otrok. Na 39 hektar-
jev veliki kmetiji (polovica je 
gozda) se ukvarjajo s sadjar-
stvom, živinorejo in polje-
delstvom. V 2,3 hektarja ve-
likem sadovnjaku prideluje-
jo jabolka 15 različnih sort, 
sadje predelujejo tudi v iz-
delke, glavni je jabolčni sok, 
redijo trideset goved, pride-
lujejo pa tudi krompir, žita 
in peso. Jakob Dolinar izha-
ja s hribovske kmetije v Sta-
ri Oselici. Na kmetiji redijo 
trideset krav molznic, dobro 
četrtino namolzenega mle-
ka doma predelajo v mleč-
ne izdelke, predvsem v pol-
trde sire, preostalega proda-
jo mlekarni.

Kdo bo kmet(ica) leta 2017
Na jutrišnjem izboru se bodo za mlado kmetica leta 2017 potegovale tudi Andreja Korošec, Andreja 
Markič, Katja Waland, Eva Rimahazi in Janja Bernik, za mladega gospodarja leta pa Ambrož Gregorc in 
Jakob Dolinar. 

Andreja Korošec Janja Bernik Andreja Markič

Katja Waland Eva Rimahazi Ambrož Gregorc Jakob Dolinar
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Kranj – Zavod za gozdove Slovenije je v nedeljo organiziral 
na kmetijsko-živilskem sejmu Agra v Gornji Radgoni letošnje 
državno sekaško tekmovanje lastnikov gozdov. Nastopilo je 51 
sekačev. Med moškimi je zmagal Mihael Brlec ml. iz Zgornjih 
Palovič, član ekipe ljubljanske območne enote zavoda, ki je 
sicer med ekipami zasedla tretje mesto.

Zmaga Brleca na državnem sekaškem tekmovanju

Praše – Društvo Sorško polje bo v sodelovanju s Krajevno 
skupnostjo Mavčiče, Mestno občino Kranj in Prostovoljnim 
gasilskim društvom Mavčiče pripravilo v nedeljo, 3. sep-
tembra, ob 16. uri srečanje na skupnem ekološkem vrtu v 
Prašah. Udeležencem bodo predstavili vrt, pridelavo semen, 
načela zdrave prehrane, delovanje društva, biodinamično 
kmetovanje in prehod iz konvencionalnega v ekološko kme-
tovanje, za pokušino pa jim bodo ponudili tudi pridelke z 
vrta, zeliščni čaj, ekološko konopljino pivo in ekološko vino. 

Srečanje na skupnem ekološkem vrtu

Cveto Zaplotnik

Kranj – Kmetijsko-gozdar-
ska zbornica Slovenije je v 
sodelovanju s spletnim por-
talom Agrobiznis in tedni-
kom Kmečki glas v torek 
razglasila rezultate akci-
je S kmetije za Vas, v okvi-
ru katere nagrajuje kmeti-
je, ki na izviren, dovršen in 
uspešen način neposred-
no tržijo svoje pridelke in 

izdelke. Letos je v akciji so-
delovalo devet kmetij, zma-
gala je kmetija Ostanek-He-
ric iz Malih Pec pri Šentvidu 
pri Stični, bronasto prizna-
nje pa je prejela tudi kme-
tija Ažman s Suhe pri Pre-
dosljah, ki je kot edina z Go-
renjskega sodelovala v akci-
ji. Kot so v zbornici zapisali 
v obrazložitev, kmetija Až-
man, po domače Ambarje-
va, nudi pestro in okusno 

izbiro domačih mlečnih in 
mesnih izdelkov ter kokoš-
ja jajca. V njihovi ponud-
bi še zlasti izstopajo »gr-
ški« jogurt, piščančje hre-
novke ter piščančja pašte-
ta. Večino izdelkov proda-
jo na kmetiji v prodajnem 
prostoru, nekaj pa tudi prek 
posrednikov, ki prodajajo 
končnemu potrošniku. 

Tričlanska komisija je 
pri ocenjevanju kmetij 

preverjala označenost in 
urejenost dostopa do kme-
tije ter njeno celostno po-
dobo, urejenost prodajne-
ga in degustacijskega pros-
tora ter načine trženja, pe-
strost in izvirnost ponudbe, 
embalažo, prepoznavnost 
izdelkov, težavnost prodo-
ra na trge, način pospeševa-
nja prodaje ter nastop ponu-
dnika pri predstavitvi kme-
tije in izdelkov. 

Priznanje tudi za Ažmanovo kmetijo

Cveto Zaplotnik

Kranj – V sredo je bil na kme-
tijsko-živilskem sejmu v 
Gornji Radgoni dan zadru-
žnikov, na katerem je Za-
družna zveza Slovenije že 
po tradiciji podelila prizna-
nja zaslužnim zadružni-
kom, zadrugam in organiza-
cijam, ki uspešno sodelujejo 
z zadružnim poslovnim sis-
temom. Z Gorenjskega so 
letno priznanje za prispevek 
k razvoju zadružništva pre-
jeli trije zadružniki – Marko 
Bečan, Silvo Cigale in Jože 
Čadež, priznanje ob poseb-
ni priložnosti (jubileju) pa 
Kmetijska zadruga Medvo-
de in Društvo kmečkih žena 
Kranj. 

Marko Bečan iz Seničice 
pri Medvodah gospodari na 
družinski kmetiji, na kate-
ri se ukvarjajo s prirejo in 
predelavo mleka. Obdeluje-
jo 45 hektarjev zemljišč in v 
sodobnem hlevu redijo ok-
rog 110 glav goved. Marko 
je oče štirih otrok, ob delu 
na kmetiji najde čas tudi za 
kulturno udejstvovanje, že 
vrsto let pa je aktiven tudi 
v organih upravljanja Kme-
tijske zadruge Medvode, ki 
ga je tudi predlagala za pri-
znanje. 

Kmetijsko-gozdarska za-
druga M Sora Žiri je za 
priznanje predlagala Sil-
va Cigaleta, ki je eden več-
jih »mlekarjev« na tem ob-
močju. Aktivno se je vklju-
čil tudi v delo zadruge, od 

leta 2008 je že tretji man-
dat član njenega upravnega 
odbora. 

Jože Čadež je prejel pri-
znanje na predlog Kme-
tijsko-gozdarske zadruge 
Škofja Loka. Po izobrazbi 
je magister ekonomije, vse-
skozi je aktiven v zadružnih 
organih, na kmetiji, ki ob-
sega devet hektarjev kme-
tijskih zemljišč in 23 hek-
tarjev gozda, pa se ukvarja-
jo s pitanjem goved. Odkar 
je kmetijo lani predal hče-
ri, ima tudi več časa za svoje 
konjičke. Rad igra tarok, ko-
lesari in šahira.

Kmetijska zadruga Med-
vode praznuje letos sedem-
desetletnico obstoja. Zdru-
žuje 250 članov, zaposluje 
28 ljudi in na leto ustvari 11 
milijonov evrov prihodkov, 
večino z odkupom mleka, 
živine in pridelkov ter s pro-
dajo reprodukcijskega mate-
riala. V štirih zadružnih pro-
dajalnah ponujajo tudi dob-
rote s kmetij. V prihodnje 
načrtujejo povečanje odku-
pa mleka in drugih pridel-
kov in krepitev sodelovanja 
s sosednjimi zadrugami.

Društvo kmečkih žena 
Kranj praznuje letos štiride-
setletnico delovanja, zdru-
žuje članice z območja šes-
tih občin in treh zadrug in je 
po številu članic med največ-
jimi tovrstnimi društvi. Čla-
nice se v okviru društva iz-
obražujejo in si izmenjujejo 
izkušnje, velik poudarek pa 
dajejo tudi druženju.

Priznanja zaslužnim 
zadružnikom
Z Gorenjskega so priznanja prejeli zadružniki 
Marko Bečan, Silvo Cigale in Jože Čadež, poleg 
njih pa še Kmetijska zadruga Medvode in Društvo 
kmečkih žena Kranj.

Kranj – Na kmetijsko-živilskem sejmu Agra v Gornji Radgoni 
je v ponedeljek v organizaciji Kmetijsko-gozdarske zbornice 
Slovenije potekalo ocenjevanje živine, ki so jo predstavili na se-
jemski razstavi goved. Kot so sporočili iz Pomurskega sejma, 
je pri črno-beli pasmi prvo mesto zasedel rejec Janez Križnar 
iz Kranja, tretje mesto pa Nejc Dolenc iz Vrbenj pri Radovljici.

Na sejmu ocenjevali tudi govejo živino
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Ana Šubic

Železniki  – V podjetju Me-
bor iz Železnikov, kjer pro-
izvajajo stroje za razrez 
lesa, so letos bolj zaposle-
ni kot kdajkoli prej. Že od 
leta 2009 nenehno beležijo 
rast, ki je lani dosegla že pet-
najst odstotkov, letos pa bi 
lahko bila še večja. »Za pro-
izvodnjo je to res veliko, tež-
ko jo je tako hitro povečevati  
tako zaradi prostora kot tudi 
kadra,« pravi direktor Boris 
Mesec. Petintrideset let je, 
kar je na domačiji v Sv. Le-
nartu za lastne potrebe iz-
delal prvo horizontalno trač-
no žago, danes pa je njego-
vo družinsko podjetje z več 
kot 40 zaposlenimi največ-
ji slovenski in eden vodilnih 
svetovnih proizvajalcev stro-
jev za primarni razrez lesa. 
Lani so ob desetih milijonih 
evrov prihodka ustvarili 750 
tisoč evrov dobička. Veliko 
vlagajo v razvoj in stroje. Le-
tos bodo izpeljali večjo, mili-
jonsko investicijo v nov laser 
za razrez pločevine.

Žagarski obrat na ključ

Kot pravi Mesec, gre trend 
v večje, vse bolj zmogljive 
in avtomatizirane žagarske 

linije, ki omogočajo večjo do-
dano vrednost. »Stranke po-
vedo, koliko hlodovine želi-
jo razrezati, pri nas pa jim v 
celoti sprojektiramo žagarski 
obrat z vsemi stroji in tran-
sporterji. Prav te dni smo do-
končali visokoproduktivno 
linijo v Sibiriji, na katero smo 
zelo ponosni. Prevzeli smo 
celo linijo na ključ od vstopa 
hlodovine do zlaganja desk, 

je avtomatizirana in elek-
tronsko vodena. Na njej na-
meravajo rezati po tisoč ''ku-
bikov'' na dan. V projekt smo 
skupaj z razvojem vložili sko-
raj dve leti.« Ta čas so zelo bli-
zu dogovoru za še zmoglji-
vejšo linijo kot v Sibiriji. Le-
tos so sicer prevzeli tudi več 
manjših linij, ki bodo razre-
zale okoli tristo ''kubikov'' 
hlodov na dan, za naročnike 

iz ZDA, Belorusije in Evrope. 
Konkurenca na področju ra-
zvoja in proizvodnje visokoz-
mogljivih linij je sicer pre-
cejšnja, najbolj jim konkuri-
rajo Nemci in Italijani, med-
tem ko doma nimajo konku-
rence, enako velja za linije za 
razrez drobnih hlodov. 

Več konkurence imajo 
pri horizontalnih tračnih 
žagah, ki so njihov glavni 

produkt. Mebor je med vo-
dilnimi v Evropi pri razvo-
ju tovrstnih žag. Na letoš-
njem sejmu v Hannovru so 
predstavili eno najhitrejših 
horizontalnih tračnih žag 
na svetu. Meborjev kupec na 
njej razreže tudi 80 ''kubi-
kov'' v osmih urah. Na svetu 
je sicer že več kot 2.500 upo-
rabnikov njihovih žag, ne-
davno pa so v Meborju začeli 
razvijati in izdelovati še ver-
tikalne tračne žage, ki omo-
gočajo še večjo produktiv-
nost. »Zraven izdelujemo še 
vse stroje, potrebne za mo-
deren žagarski obrat. Največ 
je horizontalnih žag, sledijo 
večlistne krožne žage, robil-
niki in čelilniki desk, lupilci 
hlodov ...« je pojasnil Mesec.

Prednjačijo naročila iz tu-
jine. Glavni trg je Evropa, si-
cer pa Mebor svoje stroje s 
pomočjo predstavništev pro-
daja po celem svetu, od In-
donezije, Južne Amerike do 
Afrike. V zadnjem času je 
oživel tudi slovenski trg, na 
katerem je Mebor lani ustva-
ril že skoraj desetino prihod-
kov, pred tem pa zgolj dva do 
tri odstotke. »Povečanje na-
ročil ni samo posledica luba-
darja v slovenskih gozdovih, 
na splošno je čutiti optimi-
zem v našem žagarstvu. Slo-
venci zelo povečujejo žagar-
ske obrate,« opaža Mesec.

V povečanje 
proizvodne hale

V Meborju veliko investi-
rajo tudi v stroje v lastni pro-
izvodnji. Letos jih čaka do-
ber milijon evrov vredna 

investicija v nov laser za 
razrez pločevine. »Bo enkrat 
hitrejši od obstoječega, je 
modernejši, saj ima avto-
matsko menjavanje in poda-
janje pločevine pa tudi skla-
dišče zanjo, tako da bo lah-
ko sam delal tudi ponoči,« je 
o novi pridobitvi, ki jo bodo 
prevzeli oktobra, povedal 
Mesec in poudaril, da brez 
dobrih strojev ne bi bili tako 
konkurenčni. »Za naš us-
peh so seveda ključni tudi 
dobri sodelavci, ki so inova-
tivni in skrbijo za nenehen 
napredek,« je dodal. Več kot 
40 zaposlenim se bodo v 
kratkem pridružili še trije ali 
štirje novi sodelavci. Iščejo 
konstruktorja, varilce, CNC-
-operaterje in kovinarje.

Za postavitev novega la-
serja nameravajo v Meborju 
povečati deset tisoč kvadra-
tnih metrov veliko proizvod-
no halo, v katero so se pre-
selili pred štirimi leti. Prido-
biti želijo dodatnih tisoč kva-
dratnih metrov prostora, ča-
kajo le še na soglasje agenci-
je za okolje, saj je Industrij-
ska cona Alples na poplavno 
ogroženem območju. Mesec 
je ob tem opozoril še na vse 
večje pomanjkanje prostora 
za poslovno dejavnost v Že-
leznikih: »Prostora v Indu-
strijski coni Alples skorajda 
ni več, potreb pa je precej. 
Mladi imajo zanimive ideje 
in bi radi delali, a težko pri-
dejo do ustreznega prostora, 
saj so zaradi pomanjkanja 
tudi cene zelo zrasle. Obči-
na bi se morala bolj angaži-
rati, da bi zagotovili zemljiš-
ča za poslovno dejavnost.«

Žago postavili tudi v Sibiriji
V proizvajalcu strojev za razrez lesa Mebor iz Železnikov še naprej beležijo visoko rast prihodkov. Letos 
bodo investirali milijon evrov v nov laser za razrez pločevine.

Mebor je družinsko podjetje z več kot 40 zaposlenimi. Na sliki direktor Boris Mesec, žena 
Marinka, ki vodi administracijo, ter sinova Simon, vodja prodaje, in Uroš, ki bdi nad razvojem 
in proizvodnjo. Pomaga že tudi najmlajši sin Gregor, ki dela magisterij iz strojništva. 

Simon Šubic

Kranj – Tehnološki napre-
dek je danes za gospodar-
stvo, če želi ostati konku-
renčno, nujen. Z njim pa 
so podjetja pred novim iz-
zivom: kako poiskati delav-
ce, ki bodo ustrezno usposo-
bljeni slediti tehnološkemu 
napredku, avtomatizaciji 
proizvodnje, digitalizaciji … 
Zaposleni so namreč še ved-
no ključni za uspešno po-
slovanje, zato morajo pod-
jetja v razvoj kadrov in dru-
gačnih kompetenc, ki jih ter-
ja napredno tehnološko oko-
lje, vedno znova vlagati, pri 
tem pa iskati tudi nove, agil-
nejše pristope, pravi Goga 
Gogič, direktorica kranjske 
poslovne enote Adecco, ki je 
del največje kadrovske agen-
cije na svetu. 

V Sloveniji trenutno gospo-
darstvo raste, brezposelnost 
pada. Kako se to odraža na 
trgu dela?

»Zagotovo se trenutno 
zelo ugodne razmere v go-
spodarstvu poznajo tudi na 
trgu dela, tudi mi se sooča-
mo z vedno večjimi izzivi. 
Iskanje primernih kandida-
tov je za posamezna podje-
tja postalo bistveno težje kot 
v preteklosti. Opažamo, da 
imajo podjetja čedalje več-
je želje po strokovni zahtev-
nosti, samo jedro iskalcev 
zaposlitve pa je tako izčrpa-
no, da je čedalje težje najti 
ustrezne kadre.«

Kako potem podjetjem us-
peva zagotoviti ustrezen 
strokovni kader?

»Da bi ustrezno sledila 
zahtevam trga, so zaradi hi-
trih sprememb in agilnej-
ših pristopov, ki jih tehno-
logija omogoča, podjetja za-
poslene primorana uspo-
sabljati sama ali jih napoti-
ti na izobraževanje v tujino, 
tudi h kupcu. Kaže, da imajo 
majhna podjetja primerjalno 
manjše možnosti za razvoj 

kadrov, saj so kljub visoki 
tehnološki integraciji ozko 
specializirana in morajo so-
razmerno več sredstev inve-
stirati v obstoječ kader. Sre-
dnje velika in velika podjetja 
pa imajo večje možnosti, da 
delavcem ponudijo napredo-
vanja in karierni razvoj. Da-
nes pa niso dovolj le strokov-
ne kompetence, temveč tudi 
t. i. mehke kompetence, kot 
so sposobnost vodenja, men-
torstva, komunikacije … Tu v 
iskalni proces primernih ka-
drov vstopamo agencije, kot 
je Adecco.« 

Kdo se bolje odziva na spre-
menjene razmere – mladi ali 
izkušenejši kadri?

»Podjetja imajo najra-
je mlade kadre, ki jim dina-
mične nove okoliščine za-
res bolje ustrezajo, saj so ne-
obremenjeni, polni ambi-
cij, želja po novem znanju, 
osebnem ter kadrovskem ra-
zvoju in se odlično vključu-
jejo v spremembe. Bistveno 

lažje jih je torej oblikovati v 
svoj sistem kot nekoga, ki je 
že izkušen in zgrajen. Zato 
je pomembno, da podjetja 
mlade, ki imajo šolsko zna-
nje, skozi notranje sisteme 
usposobijo za samostojno 
opravljanje dela.«

Za zdajšnjo mlado generaci-
jo, milenijce, velja, da je dru-
gačna od predhodnih. V čem 
je drugačna?

»Danes mladi svet in pred-
vsem delo dojemajo druga-
če, bolj fleksibilno in ustvar-
jalno. Želijo si imeti čim več 
znanja, so neobremenjeni, 
a po drugi strani ne čutijo 
take lojalnosti do delodajal-
ca, kot jo imajo morda še nji-
hovi starši. Prav tako jim ni 
problem poiskati zaposlitve 
v tujini, manj je čustvene na-
vezanosti na lokalno okolje. 
Čedalje težje jih je torej zadr-
žati v podjetju.«

Podjetju je po drugi stra-
ni v interesu, da mladega 

strokovnjaka zadrži čim dlje 
pri sebi. Kaj storiti?

»Če želimo mlade motivi-
rati in obdržati na delovnih 
mestih, bomo morali proces 
prilagoditi njihovemu nači-
nu razmišljanja. Mladi ima-
jo radi svobodno razpolaga-
nje z delovnim časom, delo 
na domu. Več takšnih me-
hanizmov jim podjetje omo-
goči, lažje jih za dlje časa za-
drži pri sebi. Zelo dobrodo-
šlo je omogočiti različne ob-
like sproščanja na delovnem 
mestu, prostor za druženje, 
kjer si lahko izmenjujejo ide-
je. Zaposlenim je treba omo-
gočiti čim več izobraževanj, 
postaviti karierni sistem. Po-
leg tega je treba mlade na-
govoriti, še preden sploh 

vstopijo na trg dela, na pri-
mer z vključevanjem podje-
tij v izobraževalne programe, 
ki teorijo prenašajo v prakso 
že v prvem letniku srednje 
šole ali celo v zaključnih ra-
zredih osnovne šole. V že ob-
stoječih kolektivih pa bo tre-
ba še bolj poudariti prenos 
znanj na način, da namesto 
eksternih izobraževanj stro-
kovnjaki znotraj svojih pod-
jetij začnejo kot mentorji iz-
vajati učne programe za svo-
je sodelavce. Starejši nadre-
jeni morajo imeti tudi pri-
merne kompetence, da jih 
razumejo, znajo motivira-
ti za delo … Avtoriteto je tre-
ba zgraditi prek mehkega vo-
denja, potreben je visok nivo 
čustvene inteligence.«

Mladi delo dojemajo drugače
Podjetja vse bolj iščejo kadre, ki nimajo le strokovnih kompetenc, temveč imajo tudi sposobnost 
vodenja, mentorstva, komunikacije, pravi Goga Gogič, direktorica poslovne enote Adecco Kranj.

Goga Gogič, direktorica kranjske poslovne enote Adecco
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Simon Šubic

Kranj – Na kranjskem okro-
žnem sodišču so v sredo ob-
sodili še enega od približ-
no šestdeset osumljenih čla-
nov mednarodne kriminalne 
združbe, ki je trgovala z dro-
gami in orožjem, razkrinka-
ne v obsežni kriminalistič-
ni akciji Očistimo Slovenijo 
pred dobrimi petimi leti. Jo-
sip Delija, 36-letni Hrvat, ki je 
zaradi preprodaje kokaina že 
odsedel zaporno kazen na Hr-
vaškem, je na predobravnav-
nem naroku krivdo priznal in 
bil obsojen na pogojno kazen 
18 mesecev zapora s preizku-
sno dobo štirih let. Nanjo se 
ne bo pritožil, je takoj sporo-
čil sodnici Andrijani Ahačič. 

Kranjsko tožilstvo je Delijo 
sprva obtoževalo, da je v letu 
2011 v Sloveniji in na Hrva-
škem z namenom nadaljnje 
preprodaje kupil slaba dva ki-
lograma kokaina od soobtože-
nih Miloša Ščekića in Željka 
Kneževića, ki pa za slovenske 
organe pregona nista doseg-
ljiva. Potem ko so Delijo na 
Hrvaškem zaradi prodaje sla-
bega pol kilograma kokaina 
obsodili na štiri leta in pol za-
pora, je tožilka Nadja Gasser 
očitano količino kupljenega 
kokaina znižala na 1366 gra-
mov v vrednosti najmanj 27 
tisoč evrov. Glede na to, da je 
Delija, oče mladoletnega sina, 
zaporno kazen na Hrvaškem 
že prestal, si medtem vzorno 
uredil življenje, našel stalno 

zaposlitev, se drugič poročil 
in uspešno ozdravil odvisno-
sti od kokaina, se je tožilka od-
ločila, da bo tokrat zadoščala 
že pogojna kazen leta in pol 
zapora s štiriletno preizku-
sno dobo. 

Tožilkin kaznovalni pred-
log je sodnica Ahačičeva po-
trdila, čeprav je zagovornik 
obtoženega Andrej Rant v 
končni besedi ocenjeval, da 
je taka kazen prestroga; po 
njegovem bi zaradi števil-
nih olajševalnih okoliščin 
zadoščala že pogojna obsod-
ba na leto dni zapora s preiz-
kusno dobo dveh let. A kot 
je opozorila sodnica, je izre-
čena kazen glede na očitano 
količino in vrsto droge pov-
sem primerna. »Verjamem, 

da ste spremenili način živ-
ljenja, vendar pa ste nekda-
nji odvisnik, zato je potreb-
na nekoliko daljša preizku-
sna doba, da ne zapadete 
spet v kazniva dejanja,« je 
ob razglasitvi sodbe razloži-
la obtoženemu. 

»Sram me je storjenih ka-
znivih dejanj, a zdaj je vse za 
mano. Zamenjal sem okolje 
in družbo, življenje gre nap-
rej, sem zaposlen, imam 
tudi nekaj načrtov za priho-
dnost. To mi je uničilo življe-
nje in se nočem več niti prib-
ližati takim stvarem,« pa je 
sodnici zagotovil Delija. 

Miloš Ščekić, ki naj bi bil 
vodja hudodelske združ-
be in je včasih živel v Škofji 
Loki, in Željko Knežević sta 

bila na begu že vse od razkri-
tja mednarodne kriminalne 
združbe v maju 2012. Men-
da naj bi bila trenutno zara-
di preprodaje večje količine 

marihuane zaprta v Črni 
gori, v Sloveniji pa jima želi-
jo soditi za druga kazniva de-
janja, povezana s trgovino z 
drogo in orožjem.

V zaporu se je ozdravil odvisnosti
Na kranjskem okrožnem sodišču so zaradi preprodaje kokaina na pogojno kazen obsodili Hrvata Josipa 
Delijo, ki pa je na Hrvaškem že odsedel zaporno kazen.

Hrvat Josip Delija je s kranjskega sodišča svobodno 
odkorakal v domovino, še prej pa je sodnici zagotovil, da se 
drogam ne bo nikdar več približal. / Foto: Simon Šubic

Simon Šubic

Kranj – Na nadaljevanju so-
jenja Jeseničanoma Armi-
nu Mujagiću in Senadu Bu-
dimoviću, ki jima tožilstvo 
očita preprodajo prepoveda-
ne droge, zlasti kokaina, so v 
sredo na Okrožnem sodišču 
v Kranju zaslišali tudi Gora-
na Marijana, koordinatorja 
kriminalistične preiskave, v 
kateri so izvajali tudi prikrite 
ukrepe, kot sta prisluškova-
nje telefonskim pogovorom 
osumljenih in opazovanje. 
Med drugim je povedal, da 
so pri prvoobtoženem Mu-
jagiću zaznali nadstandar-
den način življenja glede na 
prikazane dohodke. 

Marijan je povedal, da so 
kriminalisti med preverja-
njem premoženjskega sta-
nja osumljencev ugotovi-
li, da Mujagić od leta 2012 
po uradnih evidencah ni iz-
kazal nobenih dohodkov, 
medtem ko je bil njegov na-
čin življenja nadstandar-
den. Med drugim naj bi pla-
čeval najemnini za stanova-
nji v Mojstrani in Celju, imel 
skupne izdatke z Adnanom 
Hodžićem za najemnino za 
gostinski lokal in tetovator-
ski studio, v posesti je imel 
tudi tri motorje, vredne naj-
manj 15 tisoč evrov, čeprav 
uradno ni bil njihov lastnik, 
a vsaj enega je redno vozil, 
je pojasnjeval. Poleg tega je 
Mujagić tik pred koncem 
kriminalistične preiskave 
vzel na lizing avto višjega ce-
novnega razreda, plačeval 

je tudi lizing za ženin avto. 
»Zagotovo je torej živel na 
nadstandardnem nivoju gle-
de na izkazane prihodke.« 
Na vprašanje zagovornika 
Mateja Sršena, ali je sezna-
njen z Mujagićevo zaposlit-
vijo, preden je prišel v Slove-
nijo, je kriminalist odgovo-
ril, da so pogledali zadnjih 
pet let, ko obdolženi uradno 
ni imel dohodkov, nikjer 
tudi niso zaznali, da bi raz-
polagal s prihranki. 

Kriminalistom je sum o 
kriminalni povezavi Muja-
gića z Dejanom Perićem, 
od katerega je tajni sodela-
vec policije večkrat navide-
zno odkupil kokain, potr-
dilo tudi SMS-sporočilo, ki 
ga je Perić poslal Mujagiću. 
Bilo je tik pred novim sreča-
njem s tajnim policijskim 
sodelavcem, od katerega je 
Perić vsakič pričakoval novo 
naročilo kokaina. Perić je te-
daj Mujagića v SMS-sporo-
čilu vprašal, ali ima barve za 
tetovažo, kar so kriminalisti 
razumeli, da ga je spraševal 
za kokain. Ker namreč Perić 
odgovora ni takoj prejel, si je 
drugje priskrbel vzorec ko-
kaina, ko pa mu je Mujagić 
odgovoril, da je barve dobil, 
se je pri njem takoj najavil 
na obisk, kmalu po njunem 
srečanju pa je Perić tajne-
mu policijskemu sodelavcu 
sporočil, da ima nov kokain, 
je pojasnjeval Marijan. Prej 
med Perićem in Mujagićem 
nikoli ni bilo govora o bar-
vah, med izvajanjem prikri-
tih ukrepov se nista družila, 

le enkrat sta se srečala zaradi 
tetoviranja, sicer pa naj bi se 
po ugotovitvah policije sre-
čevala le zaradi kriminalne 
dejavnosti. Kasneje je Muja-
gić sodnici razložil, da je Pe-
riću tedaj izdeloval tetovažo, 
tako da ga je verjetno zato 
spraševal po barvah. 

Zaslišali so še Adnana 
Hodžića, sicer Mujagićeve-
ga bratranca in prav tako čla-
na jeseniškega motoristič-
nega kluba Hells Angels. 
Uvodoma je povedal, da je 
zaradi obravnavane zadeve 
in medijskega linča po 13 le-
tih izgubil službo vodje po-
hištvenega salona, čeprav ni 
bil vpleten v nobeno krimi-
nalno dejavnost. Tudi na-
men motokluba po njego-
vih besedah ni bilo izvajanje 
kaznivih dejanj, temveč dru-
ženje in humanitarna dejav-
nost, saj so doslej izvedli že 

precej odmevnih humani-
tarnih akcij, h katerim jih 
je spodbujal ravno Mujagić 
kot predsednik kluba. Glede 
bratrančevega premoženj-
skega stanja je pojasnil, da 
je kot tetovator delal že de-
set let, vendar pa prihodkov 
ni prijavljal finančni upravi. 
Skupaj imata od marca lani 
tudi tetovatorski studio, v ka-
terem je Mujagić mesečno 
zaslužil več tisoč evrov, ura-
dno pa je prejemal le mini-
malno plačo. Glede motor-
jev je razložil, da je imel Mu-
jagić kot predsednik na raz-
polago motorje vseh članov 
kluba, sam pa ni imel v las-
ti nobenega. »Največkrat je 
uporabljal moj harley-david-
son, saj imam jaz dva,« je po-
jasnil Hodžič. O Dejanu Pe-
riću pa je povedal, da ga ni 
imel za osebnega prijatelja 
in se z njim ni družil.

Živel na veliki nogi
Kriminalisti so med preiskovanjem domnevne kriminalne dejavnosti predsednika jeseniškega 
motorističnega kluba Armina Mujagića ugotovili, da ima glede na uradne prihodke nadstandarden 
način življenja. 

Prvoobtoženi Armin Mujagić naj bi živel precej bolje, kot bi po 
uradnih prihodkih lahko, so ugotovili policisti. / Foto: Gorazd Kavčič

Simon Šubic

Šenčur – Maskoti Avto-mo-
to zveze Slovenije Anja in 
Zdravko sta se v torek usta-
vili tudi v Šenčurju in ob pri-
sotnosti vodje policijskega 
okoliša Boštjana Perka vo-
znike opozarjali, da se čez 
tri dni, torej danes, na ceste 
znova vračajo otroci. Predse-
dnica AMD Šenčur Slavka 
Weisseisen je ob tej prilož-
nosti izrazila zadovoljstvo, 
ker so v krovni organizaciji 
med devetimi slovenskimi 
kraji, ki sta ju zadnje tri dni 
pred začetkom šole obiska-
li njeni maskoti, izbrali tudi 
njihovo občino. 

»Vsako leto sicer skupaj z 
občino ter svetom za preven-
tivno in vzgojo v cestnem 
prometu poskrbimo, da se 
pred začetkom šolskega leta 
obnovijo talne označbe in 
prometna signalizacija, za 

varnost otrok pa vsakič v so-
delovanju s policijo skrbimo 
tudi v prvih šolskih dneh. Pri 
tem ne gledamo le na tiste, 
ki pridejo peš v šolo, ampak 
smo tudi pozorni na starše, 
na kakšen način pripelje-
jo otroke v šolo in na šolske 
prevoze. Čeprav se največ 
pozornosti prve dni posve-
ča prvošolčkom, so morda 
ti še najmanj izpostavljeni, 
saj morajo imeti spremstvo 
staršev. Mogoče je treba biti 
bolj pozoren na starejše šo-
larje, ki prihajajo v šolo s ko-
lesi, v zadnjem razredu tudi 
z mopedi,« je še dejala Wei-
sseisnova.

Pred današnjim začetkom 
šole policisti tudi opozarjajo 
starše, naj otroke na poti v 
šolo seznanijo s pravilnim 
ravnanjem v prometu in 
osnovnimi prometnimi pra-
vili, voznike pa pozivajo, naj 
bodo bolj pozorni na pešce.

Anja in Zdravko v Šenčurju 
najavljala začetek šole
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Kranj – V torek popoldne si je na strmi poti pod Štefanjo Goro 
pohodnica huje poškodovala nogo, pod Debelo pečjo pa si je 
plezalka pri padcu huje poškodovala gleženj, rebra in roko. 
Obe je dežurna ekipa za reševanje v gorah s helikopterjem 
prepeljala v jeseniško bolnišnico. 

Z gore v bolnišnico
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Zanimivosti
Katja Ravnikar iz Komende: 
»Prostovoljstvo te uči, kaj je res 
pomembno.« Stran 18

Pogovor
Tomaž Rotar se je kot osemnajsti 
Slovenec doslej povzpel na 
Mount Everest. Stran 19

Obletnice
Štirinajstega avgusta 1917 so 
italijanski bombniki razdejali vas 
Koroška Bela. Stran 20

Suzana P. Kovačič

V Tržiškem muzeju od leta 
2014 poteka prenova stalne 
razstave obrtnih zbirk. V pre-
teklih treh letih so v Pollakovi 
kajži prenovili stalno razsta-
vo čevljarstva in usnjarstva. 
Poleg obrtnih zbirk je bila 
v muzeju leta 2014 odpr-
ta nova stalna razstava Slo-
venskega smučarskega mu-
zeja. Včeraj se je z uradnim 
odprtjem pridružila preno-
vljena stalna razstava nogavi-
čarske, tekstilne in barvarske 

zbirke Klobčič in nit, stari 
modni hit. »Tržič ima bogato 
tekstilno dediščino. V kmeč-
kem zaledju so gojili lan in 
tkali platno, Janez Vajkard 
Valvasor je poročal o izdelo-
vanju posebnega blaga me-
zlana – stkanega iz lanenih 
in volnenih niti, v trgu so se 
ukvarjali z barvanjem blaga 
in modrotiskarstvom. V 19. 
stoletju so po modrih viso-
kih nogavicah sloveli tržiški 
nogavičarji, v svojem cehu so 
bili združeni tržiški krojači, 
leta 1885 je bila ustanovljena 

Bombažna predilnica in tkal-
nica Tržič. Z novo stalno 
razstavo želimo opozoriti na 
posebnosti in splošnosti, ve-
zane na izdelovanje platna, 
bombažnega blaga, nogavic 
in modrotiska ter predstavi-
ti predmetno in drugo dedi-
ščino, ki se je ohranila v pi-
snih, likovnih in drugih pri-
čevanjih ter v spominu lju-
di,« je povedal kustos Trži-
škega muzeja dr. Bojan Kni-
fic. Projekt je zasnovala in vo-
dila direktorica Jana Babšek. 
Kustos razstave je dr. Bojan 
Knific, načrt interpretacije je 
delo strokovne skupine, ki so 
jo sestavljali Jana Babšek, dr. 
Bojan Knific, Boštjan Meg-
lič, Janita Košir, mag. Igor 
Cvetko, Jelena Sitar in Anže 
Bizjak. Oblikovno je razstava 
delo avtorice Sanje Jurca Avci 
in sodelavca Tomaža Budko-
viča, grafično oblikovanje je 
delo Dolores Gerbec. Kon-
servatorska in restavratorska 
dela je opravil Boštjan Meg-
lič, za oblikovanje svetlobe 
je poskrbel Marjan Visković, 
ilustracije so delo Liane Saje 
Wang. Pri pripravi razstave 
so sodelovali vsi zaposleni v 
Tržiškem muzeju.

Interaktivne vsebine

Več kot sto predmetov go-
vori zgodbe o preteklem delu 
in življenju tržiških obrtni-
kov, avdiovizualna gradiva pa 
dopolnjujejo razstavne pro-
store. »Skladno s sodobnimi 
muzejskimi standardi želimo 
vsebine predstaviti prijazno, 
aktualno, strokovno. Želimo, 
da se obiskovalci čim bolj ak-
tivno vključijo v predstavitev 

vsebin skozi številne interak-
tivne dejavnosti. Preizkusiti 
se je mogoče v strojnem ple-
tenju nogavic, ročno tkati pre-
progo iz trakov, si z motivom 
modrotiska izdelati koledar-
ček za leto 2018, na kovaškem 
nakovalu preizkusiti moč ...« 
je povabila Jana Bašek.

 

V Prešernovi dobi so 
slovele tržiške nogavice

Nogavice, ki so jih izdelo-
vali v prvi polovici 19. stoletja 
v Tržiču, so nosili po celem 
Kranjskem in širše v avstro-
-ogrski monarhiji, je pojasnil 
Knific in dodal, »nogavice so 
bile pomemben oblačilni kos, 
ki je skupaj s podkolenskimi 
hlačami odločilno zaznamo-
val podobo moških s kmečke-
ga okolja na pretežnem delu 
slovenskega etničnega ozem-
lja. Nogavice so pletli moški, 
ženske in otroci. V mestu si 

šel skozi špalir nogavic, ki so 
jih sušili na lesenih modelih. 
Barvali so jih v modro – rekli 
so ji višnjeva – in v druge bar-
ve. Pletli so jih v vzorcih, za ka-
tere so imeli različna imena 
(pavovo pero, ribja kost …).« 

V vaseh okoli Tržiča so se 
do konca 19. stoletja ukvarja-
li tudi s pridelavo in predela-
vo lanu in volne. Tkali so plat-
no, oblačili so se tudi v oblačila, 
izdelana iz sukna, raševine in 
drugih tkanin. Na ogled sta re-
konstrukciji moške in ženske 
obleke z Doline nad Tržičem s 
konca 18. stoletja.

Čarobnost modrotiska 

Modrotiskarstvo je še živo 
na številnih koncih sveta in je 
del nesnovne kulturne dediš-
čine pod Unescovo zaščito. 
Žal je na Slovenskem modro-
tiskarstvo zamrlo, zato so se 
sodelavci Tržiškega muzeja 

odpravili v delavnico v Av-
strijo, kjer so jim z modeli, ki 
pa so še ohranjeni v Tržiču, 
pobarvali blago. Modrotisk je 
prav poseben način ročnega 
tiskanja vzorcev na blago, ki 
se obarva z indigom. Posto-
pek so za predstavitev na raz-
stavi posneli v delavnici, ki še 
dela na star način v Avstriji, 
nastal je zanimiv filmček. 

V Tržiču so bile razvite še 
druge obrti, v enem od prosto-
rov predstavljajo kovače, me-
sarje, krojače in kolarje. »De-
javnosti za otroke so vključe-
ne v vse dele razstave, poleg 
tega jim je namenjena poseb-
na soba. V njej bodo lahko v 
podplat zabijali velike ''cve-
ke'', spoznali tržiškega zma-
ja, tipali različne kože in si og-
ledovali premikajoče se roko-
delce,« je sklenila Jana Bab-
šek in povabila na ogled tudi v 
nedeljo, ko bo v Tržiču šuštar-
ski praznik.

Klobčič in nit, stari modni hit
V Tržiškem muzeju so odprli prenovljeno stalno razstavo nogavičarske, tekstilne in barvarske zbirke. Temu so pridružili druge obrtnike, ki so pomembno 
zaznamovali podobo Tržiča. Dediščino predstavljajo prek številnih interaktivnih vsebin, eden od prostorov pa je namenjen otrokom. 

Del strokovne ekipe sodelavcev razstave, od leve Boštjan Meglič, Janita Košir, Jana Babšek, 
Bojan Knific in Anže Bizjak / Foto: Gorazd Kavčič

Tržiška »gasa«, oblečena v nogavice / Foto: Gorazd Kavčič

S pomočjo interaktivnih dejavnosti se je mogoče z 
dediščino srečevati na zabaven in hkrati poučen način. 
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Od petka do petka

Simon Šubic

Kdaj uveljaviti mejo na 
morju?

Ta teden je zunanji minis-
ter Karl Erjavec pozval, da bi 
bilo treba odločbo arbitraž-
nega sodišča o meji med Slo-
venijo in Hrvaško na morju 
nemudoma implementirati. 
Takojšnjo implementacijo 
arbitražne odločbe na mor-
ju je zagovarjal že, ko je bila 
ta izdana, saj je sodišče mejo 
na morju zelo jasno določi-
lo. Ker tega nismo storili ta-
koj po razglasitvi razsodbe, 
smo zamudili dragocen čas, 
je dejal. Erjavec je prepričan, 
da ob izteku turistične sezo-
ne Hrvaška namerno provo-
cira situacije, ki niso v skla-
du z vsebino odločbe. Pre-
mier Miro Cerar se z njim ne 
strinja, saj je dan kasneje po-
vedal, da imamo za uveljavi-
tev arbitražne odločbe šest 
mescev časa, vlada pa dela 
intenzivno v skladu z odlo-
čitvijo na političnem vrhu in 
znotraj vlade, da damo so-
sednji Hrvaški dovolj mož-
nosti, da spremeni stališče 
in pristopi k implementaciji 
arbitražne odločbe. »Pri tem 
bom kot predsednik vlade 
odločno vztrajal. Če tega ne 
bo, bomo naredili naslednje 
korake, zdaj pa gremo po na-
črtu, ki ga je podprl celotni 
politični vrh in ki je zelo smi-
seln, kajti voditi moramo di-
alog, moramo dati Hrvaški 

priložnost, da ne bo več krši-
la mednarodnega prava, 
evropskega prava, zaveze iz 
arbitražnega sporazuma,« 
je nadaljeval Cerar. Kot je še 
dodal, je meja na morju zdaj 
jasno določena, na kopnem 
pa jo bo treba konkretno še 
določiti na posameznih ob-
močjih. »Naša policija že 
nadzira celotno morje, ki je 
v okviru naših meja, vendar 
pa še ne ukrepa zoper tiste, 
ki priplujejo nekoliko čez, 
kajti ko se bomo za to odlo-
čili, se bomo odločili premi-
šljeno, tako da bomo imeli 
vse pripravljeno, da bomo to 
izvedli enkrat v prihodnosti 
tako, kot je treba, in ne im-
provizirano, ne brez načr-
ta,« je še razložil. 

Sprejeli nov sveženj 
arhivskega gradiva

Slovenija je v sredo od ar-
hiva zunanjega ministr-
stva Srbije prevzela origina-
le 60 mednarodnih spora-
zumov, katerih depozitar je 
bila nekdanja SFRJ in se na-
našajo izključno na ozem-
lje Republike Slovenije, obe-
nem pa tudi dokumentaci-
jo za mejo z Italijo, Avstrijo 
in Madžarsko. Gre za drugi 
sveženj arhivskega gradiva, 
ki ga je Slovenija prevzela v 
skladu s sporazumom o nas-
ledstvu, decembra lani smo 
že prevzeli originale 43 med-
narodnih sporazumov iz ar-
hiva zunanjega ministrstva 

Srbije. Šlo je predvsem za 
tehnične sporazume, ki ure-
jajo promet, mejo in druga 
vprašanja z Italijo in Avstri-
jo. S tokratnim prevzemom 
je Slovenija pridobila veli-
ko večino vseh radiciranih 
mednarodnih sporazumov, 
ki ji pripadajo skladno s pri-
logo D sporazuma o nas-
ledstvu, še naprej pa si bo 
prizadevala, da arhivska gra-
diva, ki ji pripadajo, čim prej 
najdejo svoje mesto v arhi-
vih slovenskih institucij, so 
pojasnili na zunanjem mi-
nistrstvu. 

Pritožbo napovedujejo v 
E-forumu

Od dvanajstih stranskih 
udeležencev v postopku iz-
daje okoljevarstvenega so-
glasja družbi Magna Steyr 
za postavitev lakirnice na 
najkakovostnejših kmetij-
skih zemljiščih v Hočah 
pritožbo na izdano soglasje 
napovedujejo samo še v Slo-
venskem E-forumu. Njegov 
predsednik Gorazd Marin-
ček, ki napoveduje, da bodo 
pritožbo vložili v ponede-
ljek, je v zadnjih dneh prek 
družbenih omrežij prejel 
tudi grožnje, zato je zapro-
sil za policijsko varstvo. Ni 
znano, ali so v policiji njego-
vi prošnji ugodili. Med za-
dnjimi, ki so sporočili, da se 
na okoljevarstveno soglasje 
ne bodo pritožili, je bil In-
štitut za trajnostni razvoj 

(ITR), kjer jih je zadovolji-
la zaveza Magne za prenos 
prometa na železnico, kar 
bo po njihovem bistveno 
zmanjšalo onesnaženje za-
radi obsežnega prevoza. V 
ITR so sicer opozorili na ne-
odgovoren populističen pri-
tisk na nevladne organizaci-
je v primeru Magne, zgro-
ženi pa so tudi »nad lah-
komiselnostjo in aroganco 
vladnih predstavnikov, ki 
so investitorju dajali oblju-
be, ki jih je mogoče izpolni-
ti le ob neupoštevanju zako-
nitih postopkov za odobri-
tev začetka gradnje«.

Slovo poletju

Z današnjim dnem naj bi 
se letošnje zelo vroče poletje 
dokončno poslovilo, napo-
vedujejo vremenoslovci. Od 
zahoda nas bodo namreč za-
jele plohe in nevihte, konec 
tedna pa prihaja tudi izrazita 
ohladitev, ko se bo meja sne-
ženja spustila do okoli 2000 
metrov. Prihodnji teden naj 
bi bil tako za začetek sep-
tembra razmeroma hladen, 
saj se bodo temperature gi-
bale le malo nad dvajsetimi 
stopinjami Celzija, meteo-
rologi pa kasneje izrazitega 
segrevanja ozračja ne priča-
kujejo več. Dnevi so namreč 
vse krajši, s tem pa so daljše 
noči, ko se ozračje dodatno 
ohladi, zato ne bo več pravih 
pogojev za zelo visoke tem-
perature. 

Erjavec bi, Cerar še ne
Na poziv zunanjega ministra Karla Erjavca, naj Slovenija nemudoma implementira arbitražno odločbo 
na morju, premier Cerar odgovarja, da je treba Hrvaški dati pol leta časa, da spremeni stališče.

Zunanji minister Karl Erjavec meni, da Hrvati namenoma 
provocirajo v Piranskem zalivu, zato bi najraje takoj 
implementiral arbitražno odločbo glede morske meje. 

Naravovarstvene organizacije opozarjajo, da bodo zaradi 
obrata Magne Steyr v Hočah uničili okoli sto hektarjev 
najboljših kmetijskih zemljišč na vodovarstvenem območju. 

Letošnje poletje je bilo dolgo in vroče, zdaj pa se dokončno 
poslavlja. / Foto: Gorazd Kavčič

Jože Košnjek Korošci pravijo, da poz-
najo le dva letna časa: prve-
ga pred »jormakom«, pli-
berškim sejmom na travni-
ku, in drugega po njem. Ta 
sejem je res nekaj posebne-
ga. Razprostira se na trav-
niku, zato mu rečejo tudi 
»sejem na travniku – Wie-
senmarkt«, traja le tri dni 
(od sobote do ponedeljka) 
in se odvija po stoletja starih 
pravilih. Prvega so organizi-
rali pred 624 leti, leta 1393, 
99 let pred odkritjem Ame-
rike. Do leta 1428 je potekal 
mirno, potem pa se je zara-
di spora Cerkev odločila za-
računati odškodnino gu-
štanjskim grofom za upora-
bo travnika. Odškodnina je 
morala biti shranjena v rde-
čem žametnem mošnjičku 
in pred začetkom sejma iz-
ročena lastnikom travnika. 

Običaj se je obdržal do da-
nes. Tako vsako leto na dan 
odprtja »jormaka« tržni re-
ferent občine Pliberk / Ble-
iburg izroči predstavniku 
Cerkve žametni mošnjiček, 
v katerem so začimbe in tri-
je kovanci najmanjše enote 
veljavnega denarja. Preda-
ja mošnjička je ena od naj-
starejših pravnih šeg v Evro-
pi. Pliberški sejem na trav-
niku »jormak« (pravijo, da 

je izvor tega imena beseda 
»Jahrmarkt – letni sejem) 
je bil do druge svetovne voj-
ne zgolj živinski sejem, po 
vojni pa se je ponudba širi-
la in danes je na njem mo-
goče kupiti vse. V treh dneh 
ga obišče nad 120 tisoč lju-
di iz Koroške in drugih delov 
Avstrije, zaradi bližine meje 
pa pride te dni v Pliberk tudi 
veliko Slovencev iz Slove-
nije. Pliberška občina je za 

organizacijo sejma izbrala 
»sejemskega mojstra«. Ta 
je od leta 1995 naprej Art-
hur Ottowitz. Pri organiza-
ciji sejma imajo pomembno 
vlogo tudi Slovenci, saj je Pli-
berk dvojezična občina. Do-
mače Slovensko prosvetno 
društvo Edinost postavi vsa-
ko leto na sejmih svoj šotor, 
»Svaveja uta« imenovan. 

Pliberk je »jormaško« za-
živel že 19. avgusta, ko so na 
glavnem trgu postavili tržno 
znamenje: na drog pritrjen 
mestni grb in roko z mečem. 
Meč je simbol moči vojvode, 

ki lahko hudo kaznuje tistega, 
ki ne spoštuje tržnih pravil.

Danes, 1. septembra, ob 
13. uri bo pliberški dekan 
Ivan Olip daroval sejemsko 
mašo na postajališču za av-
todome Poetscher, jutri, 2. 
septembra, ob 9. uri bodo 
najprej odprli veliki sejem 
malih živali, ob 13.15 pa se 
bo začelo svečano odpira-
nje sejma z nagovorom pli-
berškega župana Štefana Vi-
sotschniga in koroškega de-
želnega glavarja dr. Petra 
Kaiserja in odpiranjem se-
jemskega pivskega soda. 

Slovenci v zamejstvu (575)

Pliberški sejem je praznik

Na glavnem trgu v Pliberku že stoji sejemsko znamenje: 
grb in roka z mečem.

Odpiranje sejemskega soda v slovenski »Svaveji uti«. Tako 
bo tudi letos.

med sosedi
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Jože Košnjek

Ko prelistavam arhivske 
izvode Glasa Gorenjske, 
moram priznati, da se neka-
terih tudi danes ne bi sramo-
vali. Tudi tiskarna Gorenj-
skega tiska je bila moder-
nejša. Urejena sta bila roč-
na knjigoveznica in moder-
ni fotografski oddelek, ki je 
nagovarjal naročnike z izde-
lavo razglednic in izdelavo 
fotografij v črno-beli in barv-
ni tehniki. Uredništvo se je 
okrepilo z novimi novinarji 
in dopisniki (o imenih bom 
pisal v prihodnjih nadaljeva-
njih), spomladi leta 1959 pa 
je bil za odgovornega ure-
dnika imenovan Vojko No-
vak, Slavko Beznik pa je os-
tal direktor Gorenjskega ti-
ska. Časopis, ki je izhajal 
dvakrat tedensko, je popisal 
vse pomembnejše dogodke 

na Gorenjskem, ki jih ni 
bilo malo, vendar za omem-
bo vseh v tem pisanju, ko je 
v prvi vrsti zgodovina časopi-
sa, ni dovolj prostora. 

Ob bogatenju vsebine 
je bila glavna skrb vodstva 

časopisa in zaposlenih po-
večevanje števila naročni-
kov in bralcev. Gorenjska 
podjetja so prispevala boga-
te nagrade, žreb pa jih je raz-
delil med naročnike, še po-
sebno med nove. Tako so 

bili med nagradami radijski 
sprejemnik, tona premoga, 
znameniti Stolov fotelj rex 
z mizico, žimnica in vzmeti, 
žeblji, čevlji, metrsko blago, 
žensko kolo in podobno. Jav-
no žrebanje je bilo 15. marca 
leta 1959 v Škofji Loki. Prvo 
nagrado, žensko kolo, je pre-
jela Fani Fende iz Naklega.

Dve stvari, povezani z Gla-
som Gorenjske, je treba pou-
dariti v obdobju do leta 1960. 
V pogovoru jih je posebej 
omenil dolgoletni urednik 
Glasa Gorenjske in direk-
tor Gorenjskega tiska Slav-
ko Beznik. Prva je boj za oh-
ranitev Prešernovega gleda-
lišča v Kranju, ki ga je hotela 
oblast leta 1957 ukiniti. Ure-
dnik Slavko Beznik in novi-
nar Miloš Mikeln sta se z od-
mevnimi članki postavila v 
njegov bran, čeprav sta bila 
na nasprotni strani takrat 

zelo visoko stoječa politika 
Boris Ziherl in Roman Al-
breht. Potrkala sta na vest to-
varn, naj delavce spodbujajo 
k nakupu abonmajev. Časo-
pis pa je po letu 1955 s svoji-
mi fotografijami začel boga-
titi legendarni fotoreporter 

Franc Perdan. Eno od njego-
vih, za tiste čase odličnih fo-
tografij, objavljamo danes. 
Slavko Beznik ima še danes 
v svojem domu na Gorjušah 
Perdanovo fotografijo čišče-
nja snega med sneženjem v 
starem Kranju.

Sedemdeset let Gorenjskega glasa (7)

Prva nagrada žensko kolo

Pri Podhomu je most klonil pod težo tovornjaka s pivom, ki 
se je znašel v reki Radovni. / Foto: arhiv GG, 20. marec leta 1959

Glas Gorenjske je nasprotoval ukinitvi Prešernovega 
gledališča. Na sliki so igralci Prešernovega gledališča Nada 
Bavdež, Laci Cigoj in Franek Trefalt v predstavi Obzirna 
vlačuga. / Foto: arhiv GG, januar 1955

Zanimive reči so se dogajale na Gorenjskem. Marca 
leta 1959 sta bila objavljena članek in fotografija 
preizkusa lahkega motornega čolna znamke Manta na 
Bohinjskem jezeru, ki je lahko drvel do 50 kilometrov 
na uro. Čoln so izdelali v tovarni Lip na Bledu.

Miha Naglič

Musk proti Zuckerbergu

Kaj UI sploh je? »UI (v 
angleščini AI – Artificial In-
telligence) je področje infor-
matike z interdisciplinar-
nim značajem. Cilj UI je ra-
zvoj naprav, ki se vedejo, kot 
da bi razpolagale z inteligen-
co. UI je prepletena s psiho-
logijo, nevrologijo, matemati-
ko, logiko, filozofijo in drugi-
mi vedami. Izvorni cilj UI je 
izdelati stroj, ki posnema člo-
veško razmišljanje. Pri tem 
so vključena tudi čustva in za-
vest.« Tako razloži Wikipedi-
ja. In doda, da obstajajo vsaj 
štiri področja UI: 1. vizualna 
inteligenca (prepoznavanje 
oblik, obrazov, prstnih odti-
sov ...); 2. govorna inteligenca 
(prepoznavanje govora, sin-
teza govora ...) 3. manipula-
tivna inteligenca (nadzor gi-
banja robotske roke, nadzor 
nožnih mehanizmov ...) 4. ra-
cionalna inteligenca (eksper-
tni sistemi, podatkovne baze 
...) In še nekaj primerov upo-
rabe UI: program Chinook, 
svetovni prvak v dami; razni 
internetni iskalniki (Google, 
Yahoo, Najdi.si ...); šahovski 
program Deep Blue, ki je leta 
1997 premagal Garija Kaspa-
rova; strojno prevajanje na-
ravnih jezikov, na primer Go-
ogle Translate; prepoznava-
nje pisave, govora, prstnih 

odtisov, obrazov, glasu ...; na-
povedovanje vremena, dobič-
ka, prodaje ...; računalniške 
igre, pri katerih se igra izbolj-
šuje med igranjem … Zani-
mivo je soočenje povsem raz-
ličnih stališč o UI, do katere-
ga je prišlo letos poleti v sple-
tni debati med tehnološkimi 
in znanstvenimi velikani. Po-
kazalo se je, da imata 33-letni 
Mark Zuckerberg, ustano-
vitelj Facebooka, in 46-letni 
Elon Musk, ustanovitelj pod-
jetja Tesla Motors, diametral-
no različne poglede na temo 
UI. Zuckerberg je goreč privr-
ženec njenega razvoja, med-
tem ko jo ima Musk za »skraj-
no eksistencialno tveganje za 
človeško civilizacijo«. Musk si 
želi, da bi podjetja, ki se ukvar-
jajo z UI, upočasnila svoja pri-
zadevanja in tako zagotovi-
la, da ne bi nehote ustvarila 
česa nevarnega. Zuckerberg: 
»Imam precej trdno stališče 
glede tega. Sem optimističen. 
Mislim, da lahko zgradiš stva-
ri, svet pa se z njimi izboljša. 
Glede UI pa sem resnično op-
timističen. Kar pa zadeva ne-
gativce, ljudi, ki skušajo zbra-
ti podporo za tovrstne apoka-
liptične scenarije – preprosto 
jih ne razumem. Res je nega-
tivno in v nekih pogledih de-
jansko mislim, da je tudi zelo 
neodgovorno.« Musk vztra-
ja, da je UI »največja težava, 
ki preti človeštvu«. Nakar spet 
Zuckerberg: »V naslednjih 

petih ali desetih letih bo UI 
prinesla ogromno izboljšav 
glede kakovosti naših živ-
ljenj. Eden glavnih vzrokov 
smrti so danes prometne nes-
reče – če lahko to z UI ukine-
mo, bo to dramatična izbolj-
šava … Kadar koli slišim ljudi 
govoriti, kako bo UI v priho-
dnosti škodil ljudem, si mis-
lim: ''Ja, veste, tehnologijo se 
da na splošno vedno upora-
biti za dobro in za slabo, zato 
moraš biti pazljiv, kako jo se-
staviš, kaj sestaviš in kako se 
bo to uporabljalo.'' A da ljud-
je zagovarjajo upočasnitev po-
stopka gradnje UI, se mi zdi 
skrajno vprašljivo. Težko do-
jamem, zakaj bi kdo to zago-
varjal.« Nakar Musk na Twi-
tterju: »Govoril sem z Mar-
kom o tem. Njegovo razume-
vanje te problematike je ome-
jeno.« Kaj pa drugi? Sloviti fi-
zik Stephen Hawking: »Res-
nično tveganje z UI ni zloba, 
ampak nesposobnost. Super 
inteligentna UI bo izjemno 
dobra pri izpolnjevanju svo-
jih ciljev, če pa ti cilji ne bodo 
uravnoteženi z našimi, smo v 
velikih težavah.« Naposled se 
oglasi še Microsoftov šef Bill 
Gates: »Najprej bodo stroji 
opravljali za nas veliko opravil 
in ne bodo super inteligentni. 
To bi moralo biti pozitivno, če 
bomo zadevo pravilno uprav-
ljali. A po nekaj desetletjih bo 
UI dovolj močna, da bo po-
menila tveganje. Strinjam se 

z Elonom Muskom in neka-
terimi drugimi glede tega in 
ne razumem, zakaj nekatere 
ljudi to ne skrbi.« (Vir: MMC 
RTV SLO) Kaj pa mi, že ima-
mo svoje mnenje? Najbrž ne, 
se še učimo …

Kurz je proti

Mladi avstrijski zuna-
nji minister Sebastian Kurz 
(1986) je izjavil, da »izključ-
no muslimanski vrtci ne bi 
smeli obstajati, saj obstaja 
tveganje, da ustvarijo vzpo-
redne svetove«. Na njegovo 
izjavo se je odzval Visoki ko-
misariat za begunce pri ZN: 
»V zadnjih letih je bil v Av-
striji narejen velik napredek 
pri sprejemanju in integra-
ciji prebežnikov. Hkrati pa z 
zaskrbljenostjo opažamo po-
rast ksenofobnih debat in iz-
ključujočih teženj. Zato pozi-
vamo vse demokratične poli-
tične stranke, naj vodijo kam-
panje pametno in dajo pred-
nost tistemu, kar združuje, 
ne pa tistemu, kar deli.«

Stone opominja

»Tisti med vami, ki se spo-
minjate vojne, ste novim ge-
neracijam dolžni prenes-
ti, kaj vojna dejansko po-
meni.« Tako nas opominja 
Oliver Stone (1946), legen-
darni ameriški filmski rež-
iser, nagrajenec sarajevske-
ga filmskega festivala 2017.

Umetna inteligenca
Ob začetku novega šolskega leta preberimo nekaj o umetni inteligenci (UI). Njen namen ni, da bi 
nadomestila znanje, ki ga mladi pridobivajo v šolah, ampak da bi bila nam vsem v pomoč. Je v tem tudi 
kaj nevarnega?

Kaj je ta »umetna inteligenca«? Po angleško: AI, Artificial 
Intelligence … / Foto: YouTube

Mark Zuckerberg, ustanovitelj Facebooka, je velik 
zagovornik UI. / Foto: Wikipedija

Elon Musk (desno) in nekdanji ameriški predsednik 
Obama na izstrelišču rakete iz Muskovega komercialnega 
vesoljskega programa SpaceX. Musk je proti UI. / Foto: Wikipedija
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Aleš Senožetnik

Katja Ravnikar je podi-
plomska študentka psiholo-
gije iz Komende, ki je že vse-
skozi vpeta v prostovoljstvo. 
Zadnja tri leta pa je v okviru 
programa mednarodnega 
skupinskega prostovoljstva 
POTA aktivna na mednaro-
dnem področju. Še posebno 
ji je k srcu prirasel Madaga-
skar in tamkajšnji preprosti 
ljudje, ki se iskreno razvese-
lijo že najmanjše malenkos-
ti, a prelomnico v njenem 
prostovoljnem delu predsta-
vlja Indija.

»Pred tremi leti sva s pri-
jateljico odšli v Kalkuto, kjer 
sva en mesec delali v siro-
tišnici in šoli za deklice, ki 
jo vodi Mojca Gayen, sicer 
doma iz Medvod, a že več 
let živi in dela v Indiji. Kot 
pravi, jo je izkušnja iz enega 

najrevnejših velemest na 
svetu pretresla predvsem 
zaradi neverjetnega razko-
raka med revnimi in bogati-
mi. »Vidiš razkošno vilo, za-
ščiteno z visokim betonskim 

zidom in bodečo žico na 
vrhu, pred njo pa ljudi, ki 
živijo dobesedno na cesti,« 
pripoveduje mlada Komen-
dčanka, ki vse odtlej velik 
del prostega časa namenja 

ravno mednarodnem pro-
stovoljstvu.

Ravno pred kratkim se 
je vrnila s svojega drugega 
obiska na Madagaskarju, 
kjer je delala pri slovenskih 

misijonarjih. V sedmih te-
dnih, kolikor jih je poleti 
preživela med revnim po-
deželskim prebivalstvom na 
otoku, je največ časa delala 
z malgaškimi otroki. Skupaj 
z drugimi prostovoljci so or-
ganizirali več oratorijev in 
jim tako popestrili počitni-
ce. »Otrokom veliko pome-
ni že stisk roke, objem. Nji-
hove mame imajo tudi de-
set otrok in se velikokrat ni-
majo časa ukvarjati z njimi, 
zato jim toplina, ki jim jo po-
nudiš, veliko pomeni,« pra-
vi, »a hitro ugotoviš, da ti oni 
dajo več kot pa ti njim. Zah-
valjujejo se ti, ker si prišel in 
jim pomagal, a mislim, da 
smo se mi od njih naučili ve-
liko več kot oni od nas. Odi-
deš bogatejši za izkušnjo in 
tudi vsa prijetna občutja. Ko 
vidiš, kako se veselijo vsake 
malenkosti, stiska roke, ob-
jema, se naučiš, kaj je v živ-
ljenju res pomembno. Nau-
čijo te preprostosti in skro-
mnosti.« Prav otroci so naj-
večje žrtve revščine na Ma-
dagaskarju. Po podatkih 
Združenih narodov od tiso-
čih rojenih 120 otrok umre 
pred dopolnjenim petim le-
tom starosti. Za primerjavo, 
v Sloveniji umrljivost med 
otroki znaša le 2,6 otroka na 
tisoč rojenih. Glavni vzrok 
smrti je slaba zdravniška 
oskrba in malarija, ki razsa-
ja po otoku.

Z gradnjo šol, bolnišnic 
in zdravstvenih domov pa 
je neizbrisen pečat na Ma-
dagaskarju pustil slovenski 
misijonar Pedro Opeka, o 
katerem ima tudi Katja po-
vedati le najboljše: »Pedro 
Opeka je res velik človek. Vsi 
na Madagaskarju ga pozna-
jo. Ko vidiš mesto, ki ga je 
zgradil, to šele zares doja-
meš. Najprej sem si predsta-
vljala, da je tam par hišk, a po 
mestu se lahko sprehajaš cel 
dan. Tudi ljudje, ki tam živi-
jo izžarevajo posebno ener-
gijo. Princip, po katerem de-
luje Opeka in drugi misijo-
narji, je, da ničesar ne dobiš 
zastonj. Zato, da lahko živi-
jo tam, morajo starši hodi-
ti na delo, otroci pa v šole. 
Prav šole slovenskih misijo-
narjev pa slovijo kot najbolj-
še na Madagaskarju.«

Kdaj jo bo pot ponovno po-
peljala na otok v Indijskem 
oceanu, Katja še ne ve. A 
tudi doma ne počiva in zbira 
sredstva za pomoči potreb-
ne otroke. »Večkrat te prese-
neti, kako so ljudje priprav-
ljeni pomagati, ker vedo, da 
bodo njihovi prispevki prišli 
v prave roke, brez posredni-
kov. Upam, da bom šla kma-
lu znova nazaj, tokrat za dlje 
časa. Madagaskar se mi je res 
vtisnil v srce, zdi se mi, kot 
da tam vedno nekaj pozabim 
in moram ponovno nazaj,« 
zaključuje sogovornica.

Prostovoljstvo te uči, 
kaj je res pomembno
»Ne da se opisati občutka, ko vidiš žar v otroških očeh, njihovo veselje – kljub revščini, v kateri živijo,« 
svoje prostovoljske izkušnje z Madagaskarja opisuje Katja Ravnikar iz Komende, ki je nedavno za svoje 
delo prejela tudi priznanje za mednarodno prostovoljstvo na natečaju Prostovoljec leta 2016.

Katja Ravnikar v družbi malgaških otrok. / Foto: osebni arhiv Katje Ravnikar

Igor Kavčič

Ana Štular je vesela osnov-
nošolka, ki ima rada pusto-
lovščine. Med pripravami 
nanje se zamoti z branjem 
knjig, risanjem, igranjem z 
lutkami in igranjem klavir-
ja, plesom, kovanjem pesmi, 
pisanjem zgodb in potepi po 
čarobnem gozdu. Tako se te 
dni sveža petošolka na po-
družnici OŠ Simona Jenka 
na Primskovem predstavlja 
v svojem stripovskem prven-
cu z naslovom Enodnevnica. 
V strip mini formata na 24 
straneh je namreč narisa-
la in opisala življenje muhe 
enodnevnice – tako kot ga 
pač vidi dekle, ki počne vse 
v uvodu opisano. 

Risanje stripov pa za Ano 
ni le muha enodnevnica, 
ampak nekaj, čemur se po-
sveča, odkar hodi v šolo. Stri-
pi so jo od nekdaj zanimali, 
k čemur je zagotovo pripo-
mogel tudi oče Andrej, si-
cer znani stripovski avtor. 
»Dvostranski stripi v Cici-
banu, Modri medvedek, Vr-
tec pri veseli kravi in kasneje 

Hribci Marjana Mančka pa 
Mustrov Zvitorepec in se-
rija stripov o Tintinu,« se 
Ana spominja svojih zgo-
dnjih branj. Torej ne pre-
seneča, da je pri šestih letih 
narisala svoj prvi strip Kralj 
potuje, preprosto zgodbo na 
dveh straneh o tem, kaj vse 
je moč videti, če greš malo 
naokrog, in zanj dobila eno 
posebnih nagrad na nateča-
ju Živel strip!, ki ga že dolga 
leta za mlade avtorje prireja 
revija Stripburger. Nasled-
nje leto je s stripom Bojev-
nica že prejela glavno nag-
rado, lani uspela s stripom 
Kurent za vedno, nakar so 
jo na Stripburgerju povabili, 
naj nariše krajši strip, ki ga 
bodo tudi založili.

»Sprva smo se kar neka-
ko obotavljali, saj je za toli-
ko strani stripa že potreb-
na daljša zgodba, zahtevnej-
ša risba in več kadriranja,« 
je v pogovor vskočil Andrej, 
da pa je Ana z idejami, ki 
so kar letele iz nje, dvome 
hitro razblinila. »Nazad-
nje je že začelo zmanjkova-
ti prostora in sem porisala še 

naslovno in zadnjo stran,« v 
šali doda Ana in pojasni, za-
kaj je glavna junakinja stri-
pa muha. »Želela sem ne-
kaj odštekanega, nenavad-
nega, ne pa kake mucke, ki 
se potepa skozi mesto. Obi-
čajno take ideje dobivam, ko 
pripravljam mizo za družin-
sko kosilo.« In je narisala, od 
bube do prave žuželčje dru-
ščine in mušjega plesa. Na 
začetku je več skicirala in si 
zastavljala okvirno zgodbo, 
bolj pa je šel strip proti kon-
cu, bolj spontano in sproti je 
nastajal. Da so doma skrb-
no pobrskali po spletu, za 
kakšno žuželko gre, kako je 
ta videti, kako živi, se spo-
minja Andrej. »Ribe, ki sem 
jih uporabila v stripu, pa so 
tiste s sličic za album Ocea-
nomanija, ki so ga ponujali 
v enem od supermarketov. 
»No, muha le nima takih 
prstkov,« doda Andrej, Ana 
pa mi z: »Vidite, to je ta star-
ševski prav, ki ga je nemogo-
če prepričati, da sem se pač 
jaz odločila za take mušje 
prstke in pika,« ponudi od-
govor o tem, ali se je oče kaj 

dosti »vtikal«v njeno delo. 
Ana sicer riše sama, seve-
da pa ji je Andrej kot izkuše-
ni stripar vedno v oporo kot 
svetovalec.

Mini strip je tako izšel letos 
pomladi v nakladi kar šeststo 
izvodov – in ob domačih je 
Ana pohvale prejela tudi od 

več že izkušenih stripovskih 
avtorjev. »Na sejmu stripa v 
kranjski knjižnici sem celo 
dobila svojo mizico, na ka-
teri sem predstavljala takrat 
še čisto svež strip. Imela sem 
deset izvodov, če bi koga za-
nimalo, pa mi jih je kaj hitro 
zmanjkalo,« o zadovoljstvu 

nad stripom pove Ana. Da so 
ji sošolci rekli, naj čim prej 
nariše nadaljevanje. »Ok-
rog poslušam, da riše bolje 
kot jaz, predvsem pa je uspe-
šnejša pri prodaji,« doda An-
drej Štular in poudari, da je 
Ana za risanje stripov nav-
dušila tudi že mlajšo sestri-
co Nežo. 

Ana se razvija v dobro ri-
sarko, ne manjka ji domi-
šljije. Domislice si zapisu-
je, prav tako tudi pesmice. 
Ker s sestrico in staršema, ki 
nastopata z lutkami, potuje 
tudi v oddaljene države in ce-
line, s seboj vedno vzame po-
potniški dnevnik, v katere-
ga ne piše, ampak riše. »Ne 
da se mi toliko pisati, imam 
hitreje narisano. Sama jim 
pravim ''zariski'', ker pač 
niso zapiski,« je vedno zno-
va tudi v govoru razposaje-
na Ana. »Moji prvi stripi so 
pravzaprav nastali iz ''zari-
skov''.« Poleg šole jo te dni 
čakata tudi glasbena šola in 
klavir, veseli pa se spet ur iz-
raznega plesa v Kulturnem 
društvu Qulenium. Očitno 
je Ani šola malo za zraven, 
pomislim. Na vprašanje, kaj 
bo, ko bo velika, pa Ana v 
svojem slogu odgovori: »Se-
veda bom risala stripe. Av-
torica zgodb bom in ilustra-
torka ter pesnica v eni osebi. 
Želim biti tudi plesna men-
torica, pa slaščičarno bi od-
prla. No, kar se te tiče, malo 
dvomim, da bo kaj iz tega.«

Anini zapiski so »zariski«
Odkar hodi v šolo, Ana Štular riše stripe in zanje dobiva nagrade. Pri rosnih desetih letih je letos pri reviji Stripburger izdala svoj 
prvi strip z naslovom Enodnevnica, ki govori o življenju muhe enodnevnice. 

Risbe iz stripa Enodnevnica desetletne avtorice Ane Štular 
so ta čas na ogled v Kulturnem centru Krice krace v Kranju. 
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Tomaž Rotar je znani 
zobozdravnik, ki ima že sko-
raj petnajst let svojo ordina-
cijo v Radovljici. Mož in oče 
dveh hčera z družino živi v 
Lescah, njegovo življenje pa 
je polno avantur. Slednje be-
leži na svojem blogu, kjer 
lahko beremo o popotova-
njih po Skandinaviji, Indiji, 
Grenlandiji … kot zadnji pa 
navduši zapis Moj Everest, 
v katerem opiše svoj letošnji 
največji podvig. Šestnajste-
ga maja se je kot osemnajsti 
Slovenec povzpel na najvišjo 
goro sveta.

»Jutro petnajstega maja je 
bilo rahlo oblačno, iz smeta-
naste odeje so bodli le osem-
tisočaki, nad nami pa jasni-
na, skoraj črne barve in lah-
ko bi se reklo, da sem videl 
zvezde pri dnevni svetlobi. 
Čaka nas cona smrti, svet 
nad osem tisoč metrov, prip-
ravil sem si regulator kisika 
in jeklenko. Zavedal sem se, 
da moram nalogo opravi-
ti čim hitreje, brez obotav-
ljanja in z vnaprej priprav-
ljenim planom, tudi tistim 
rezervnim, če ne bo šlo vse 
dobro, kajti racionalnega od-
ločanja na tej višini ni nih-

če sposoben. Pobočje proti 
taboru tri je nagnjeno prib-
ližno petdeset stopinj, pre-
težno skalnato in mestoma 
ledeno. Snega je z višino na 
severni strani vedno manj, 
saj orkanskim vetrovom ne 
kljubuje prav nič. Štiristo 
višinskih metrov do trojke 
mi je pobralo precej moči, 
predvsem zato, ker se je ve-
ter skoraj popolnoma umi-
ril, znotraj lunarne obleke 
pa tako postane precej vro-
če. Dopustil sem si dva lit-
ra kisika na minuto, pri če-
mer jeklenka zadostuje za 
osem ur hoje. Misli so posta-
jale vse bolj tope,« se napeto 
bere odlomek iz njegovega 

zapisa, kjer je razvidno tudi, 
da bi se njegov podvig sko-
rajda končal neuspešno, saj 
jih je na gori dosegel ukaz o 
predčasni vrnitvi zaradi na-
povedi slabega vremena.

»Novico in posledično od-
ločitev, da se bom ne glede na 
posledice podal na vrh, sem 
sporočil šefu, ugasnil sem 
radio in prerezal popkovni-
co: sedaj sem sam.«

Za vami je že ogromno naj-
različnejših avantur. Kdaj pa 
ste se začeli »spogledovati« 
z Everestom? Kdaj je želja 
postala realna?

»Vsaka tura počasi preras-
te tudi v avanturo, če je sre-
ča mila, v tako, ki se dobro 
konča. Gorenjci živimo pod 
hribi in med njimi in po mo-
jem se vsak od nas vsake to-
liko odloči povzpeti na vrh 
katerega od čudovitih vrša-
cev. Majhen hrib vedno pos-
tavi nekoliko višji  izziv, in če 
človek ne obupa, se bo spog-
ledal tudi z idejo Everesta 
kot najvišjega. Sreča mora 
biti vedno zraven – pa še kdo 
drug, ki ga morda ne pozna-
mo ali ne priznamo, da do-
živimo pravi trenutek, ko se 
vse ujame. In tako sem na 
vrh prišel tudi sam. Everest 

nikoli ni popolnoma realna 
želja, saj je le malo takih, ki 
se imajo možnost povzpeti 
večkrat in tako vedo, kaj jih 
čaka. Everest ne more biti 
realna želja, saj je okolje na 
gori tako kruto, da življenja 
za živa bitja zgoraj ni. Eve-
rest je lahko le želja in nič 
več. Kdor se odloči, da se bo 
spopadel s tako goro, ni rea-
len, najbrž tudi popolnoma 
trezen ne, mora biti le otro-
čje zagnan in upati, da se vse 
srečno konča.«

Kakšne so sicer vaše izku-
šnje z alpinizmom?

»Pred Everestom sem 
se povzpel na skoraj vse 

evropske visoke hribe, pole-
ti in pozimi, pa tudi na Acon-
caguo, Leninov vrh, obredel 
nekaj vrhov po Skandina-
viji … Najlepši je bil Mont 
Vinson na Antarktiki. Pozi-
mi skoraj ne mine konec te-
dna brez Kredarice, Trigla-
va ali Kanjavca. Po hribih se 
vozim s kolesom, potujem s 
smučmi, plezam, hodim … 
Tudi ko se odločim za cestno 
kolesarsko turo, jo mahnem 
na Mangart, Vršič, Učjo, 
Ljubelj, Korensko sedlo …«

Kakšne so bile vaše priprave 
pred odhodom?

»Najbrž sem se že vse živ-
ljenje po malem pripravljal 
na neko veliko turo, vede ali 
nevede. Gorništvo in alpini-
zem nista le šport, ampak 
način življenja. Zadnje leto 
ali dve sem nekoliko pojačal 
kondicijski trening in si pos-
tavil za normo od štiri do pet 
tisoč višinskih metrov na ko-
nec tedna, poleti s kolesom 
pozimi pa s turnimi smu-
čmi. Čez teden za trening 
ni časa, in če je volja ali ne, 
se prisilim pešačiti do služ-
be, kar pomeni pol ure hitre 
hoje na dan.«

 
Everest je znan po odpravah 
zasebnih agencij. S katero 
ste sodelovali vi in ali lah-
ko razbijete predsodke, ki se 
porajajo v zvezi s turizmom 
na najvišji gori sveta?

»Odločil sem se za Adven-
ture Peaks, angleško agenci-
jo, ki me je peljala že na Mt. 
Vinson na Antarktiki. Nobe-
nega drugega načina osvaja-
nja najvišjih ali najbolj zašči-
tenih področij sveta ne poz-
nam. V vsakem primeru se 
mora odprava pridružiti vsaj 
lokalni agenciji, ki se ukvar-
ja z dovoljenji in logistiko. 
Tudi temu se lahko reče turi-
zem, konec koncev to tudi je 
in ne razumem, zakaj bi kdo 
imel predsodke glede tega. 
Razlika med ljudmi, ki so se 
pred tridesetimi leti podaja-
li v take hribe, in današnji-
mi ''turisti'' je le v načinu 
plačila in logistiki. Včasih 
so si ljudje nabrali sponzor-
je in se pač podali v hribe, ki 
v tistem času še zdaleč niso 
bili tako birokratsko zaščite-
ni kot danes. Gora je danes 
prav tako visoka, mrzla in 
nevarna kot pred petdeseti-
mi leti, ko tako imenovanih 
turistov še ni bilo. Razlika je 
v opremi, ki je danes bistve-
no boljša, in globok poklon 
tistim, ki so se v volnenih no-
gavicah in babičinem pulo-
verju podali v tak svet. Agen-
cije ne peljejo na Everest 
vsakogar. Pogoj za vzpon na 

Everest so predhodni vzponi 
na najmanj sedem tisoč me-
trov ali najvišji vrh Antarkti-
ke ali Mt. Denali na Aljaski, 
ki velja za najbolj mrzlega. 
Poleg tega zahtevajo od kli-
entov zdravstvene kartone, 
EKG in lahko še kopico dru-
gih preiskav. Vsakogar pre-
izkusijo na zimskih vzponih 
v Alpah. Svojci morajo pod-
pisati izjavo, da v primeru 
najhujšega ne bodo zahte-
vali transporta trupla z gore, 
kar bi okolje dodatno obre-
menjevalo. Vodiči so najiz-
kušenejši alpinisti na sve-
tu. Vsaka odprava počisti za 
sabo, kolikor je to mogoče, 
ostalo čistilno funkcijo na 
gori opravita veter in sneg. 
Mislim, da so glede na dej-
stva predsodki glede turiz-
ma popolnoma odveč.«

Na Everest ste se povzpeli 
že maja. Kako na vse skupaj 
gledate tri mesece kasneje?

»Odkar sem prišel domov, 
ne mine dan, da ne bi po-
mislil na Everest. Ko priha-
jam zvečer utrujen domov, 
se vedno vprašam, kako sem 
sploh vse skupaj zdržal, saj 
me že celodnevni delavnik 
kar dobro podre. Na vsakda-
nje probleme sedaj gledam 
nekoliko drugače kot pred 
vzponom, sem bolj umir-
jen, kot bi bil zastrupljen s 
spominom in ponosom, da 
sem že dosegel, kar sem si 
dolgo želel, in da se naglica 
in nestrpnost v življenju ne 
izplačata več. Mislim, da to 
čutijo tudi moji pacienti in 
so na zobozdravniškem sto-
lu manj prestrašeni in nape-
ti kot nekoč. S časom in prav 
počasi srkam radost vrnitve 
domov, spet čutim vse prste, 
na oba palca na nogi sem 
moral počakati malo dlje.«

Odločitev, da ne upošteva-
te ukaza o vrnitvi, je bila 
zelo tvegana. Razpletlo se je 

srečno, a vseeno ... V življe-
nju vedno tako tvegate?

»Neupoštevanje ukaza iz 
angleške pisarne je dogodek, 
ki se sicer ne bi smel zgoditi, 
vendar je celo skupino pope-
ljal do vrha. Na odločitev ni-
sem ponosen, vendar je za-
radi navedenega dejstva ne 
morem obžalovati. Tudi Stu 
Peackok, šef agencije in naj-
bolj izkušen angleški alpi-
nist, človek, ki je bil dejansko 
posredno odgovoren za naša 
življenja, ni bil užaljen zara-
di ignorance, saj je bil na kon-
cu poplačan s skupinskim 
uspehom in je zabeležil tri 
nove vzpone na sam vrh. Le-
tos so bile vremenske napo-
vedi iz različnih agencij vča-
sih popolnoma nasprotujo-
če, tako da so se šefi izred-
no težko odločali o datumu 
končnega vzpona. Sam sem 
takoj po ukazu poklical ženo 
Melito domov v Slovenijo, ki 
je bila v stalnem kontaktu z 
vremenoslovci, ki se ukvar-
jajo s specifičnimi napoved-
mi vremena za Everest. V 
dveh urah sem dobil še dru-
go mnenje od ameriškega 
vremenoslovca, seveda proti 
mastnemu plačilu, ki je pri-
hod vremenske fronte napo-
vedoval osem ur kasneje, kar 
je bil tudi razlog, da sem se 
odločil drugače kot šef v An-
gliji. Ne verjamem, da sem 
tvegal več, kot bi sicer, saj de-
jansko nihče ni ravno prepri-
čan o katerikoli vremenski 
napovedi. V življenju tve-
gam samo takrat, ko sem na 
vrvi sam in nikogar ne ogro-
žam. Strah pred smrtjo izvira 
iz strahu pred življenjem, je 
nekoč dejal Mark Twain. Za-
kaj bi se bali življenja, saj je 
največji privilegij, ki nam je 
kadarkoli dan.«

Bi danes v zvezi z vzponom 
karkoli naredili drugače?

»V športu in naravi uži-
vam, kar je po mojem 

smisel vsega. Včasih je si-
cer težko vstati ob treh zjut-
raj in se pri minus desetih 
odpraviti proti Kanjavcu, 
vendar so jutra okoli Tri-
glava nekaj najlepšega, kar 
se vam lahko zgodi. Smisel 
priprav je prepričati same-
ga sebe, da je telo najboljši 
instrument, ki ga imamo, 
vendar je kljub temu samo 
orodje za dosego cilja, ki so 
si ga izbrali možgani. Miši-
ce so v primerjavi z duhov-
no stabilnostjo veliko moč-
nejše in vzdržljivejše. Dok-
ler jih misel priganja in ne 
obupa, bo telo delovalo, po-
pustilo bo šele, ko prekora-
čimo skrajne meje, do tam 
pa je še dovolj rezerve. Naj-
težji del vsega je zapustiti 
vsakdanjik, službo, pacien-
te, tempo, družino, stresne 
misli, ki človeka dejansko 
držijo pokonci in hkrati uni-
čujejo. Kar dolgo časa sem 
potreboval, da sem prebil 
led in začel razmišljati dru-
gače in se prepričal, da sem 
pogrešljiv in da se bo življe-
nje odvijalo normalno nap-
rej tudi brez mene – in to je 
hkrati tudi ena najboljših 
posledic, ki sem jih prine-
sel domov.«

Kakšne želje (avanturistič-
ne) še ostanejo človeku, ki je 
že stal na najvišji gori sveta?

»Everest je najvišji, ni pa 
rečeno, da je največja avan-
tura. Vsaka tura lahko pre-
raste v nepozabno avantu-
ro. Tudi delo in spreminja-
nje delovnega okolja v ne-
skončno rigidni slovenski 
birokraciji je izziv, če ne celo 
največji.«

Se boste povzpeli še na kak-
šen osemtisočak?

»Potihem razmišljam o 
Everestu brez dodatnega ki-
sika in o K2. Bomo videli, 
kako se bo odvijalo leto pred 
mano.«

Everest je lahko le želja in nič več
Tomaž Rotar iz Lesc se je sredi maja kot osemnajsti Slovenec doslej uspel povzpeti na najvišjo goro sveta. Tudi tri mesece kasneje njegovi vtisi ne pojenjajo, 
zaupal pa nam je tudi, kakšne so bile njegove priprave in zakaj se je na vrh podal kljub ukazu o vrnitvi iz baznega tabora …

Podelitev certifikata Kitajske alpinistične zveze za osvojen 
vrh / Foto: osebni arhiv Tomaža Rotarja

Jutro na vrhu najvišje gore sveta / Foto: osebni arhiv Tomaža Rotarja
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Urša Peternel

Štirinajsti avgust 1917

Štirinajsti avgust 1917. Bil 
je torek, »silno vroč dan«, 
je zapisal takratni župnik 
Franc Košir v svojih spo-
minskih zapisih. »Ravno se 
zjutraj ob pol osmih priprav-
ljam na sv. mašo, ki je bila 
oznanjena v grajski kape-
li na Javorniku. Slišim na-
enkrat močno bobnenje v 
zraku. Hitro stopim iz žu-
pnišča in ugledam ravno 
nad našo vasjo plavati oko-
li deset aeroplanov ... Takoj 
sem spoznal, da so italijan-
ski. Hitro tečem skozi vas in 
ljudi silim venkaj pod Lebni-
če, češ, ko bi le kaka bomba 
padla v vas, da ne bi ubila ka-
kega človeka. Aeroplani so 
plavali dalje in kmalu zasli-
šimo močan pok, ki se je po-
navljal ...« piše v kroniki žu-
pnik Košir. Kmalu je prišla 
novica, da sta bila ubita dva 
človeka, enajstletni Alojzij 
Mencinger in 36-letni Ivan 
Pesjak ... A groze še ni bilo 
konec. Ob pol dveh, ko je 
bila »solnčna vročina nezno-
sna«, se je v zraku znova zas-
lišalo močno tuljenje. Nad 
vasjo so se spet pojavila ita-
lijanska letala. Začele so pa-
dati bombe in prve hiše so 
bile takoj v ognju. Požar se 
je hipoma razplamtel, zajel 
več hiš in tudi cerkev. Zara-
di močnega južnega vetra 
in neznosne vročine požar-
ne brambe niso mogle več 

pomagati. Pogorelo je 46 hiš 
z gospodarskimi poslopji in 
domača cerkev ... Domači-
ni so v nekaj urah ostali brez 
vsega, domov, oblek, živeža, 
denarja ... Mnogi so nasled-
nje dni spali kar na prostem 
in v gozdu. Obnova vasi je 
trajala več let ...

Štirinajsti avgust 2017

Štirinajsti avgust 2017. Bil 
je ponedeljek, vroč dan. Jut-
ro. Marija Palovšnik, pred-
sednica Farnega kulturnega 
društva Koroška Bela, in Pe-
tra Alič, domačinka z Bele, 
raziskovalka in zagovornica 
ohranitve kulturne dedišči-
ne, v Spominskem parku na 
Plavžu položita šopek k spo-
minski plošči ene od obeh 
žrtev bombardiranja Aloj-
zija Mencingerja. Italijan-
ske bombe so ga ubile, ko 
je imel samo enajst let. Po-
poldne. Vas preleti letalo. 
Na robu vasi fantje s priž-
ganimi plamenicami nekaj-
krat ustrelijo z možnarji. Ve-
čer. Domačini in drugi obi-
skovalci se zberejo pri farni 
cerkvi. S spominsko slove-
snostjo obudijo spomin na 
dan pred stotimi leti, ko je 
bila vas razdejana ...

Stekle so raziskave

Po besedah Marije Palov-
šnik, predsednice Farnega 
kulturnega društva Koroška 
Bela, so, da bi se tragični do-
godek bombardiranja pri-
merno obeležil in ohranil v 
spominu, stekle raziskave, 

začeli so iskati pisne infor-
macije in slikovno gradivo. 
Pripravili so sklop dogod-
kov, s katerim so želeli pri-
merno obeležiti obletnico. V 
kulturni projekt so vključili 
posameznike, društva, jav-
ne zavode in zunanje stro-
kovne sodelavce. Tako so 
med drugim uprizorili gle-
dališko predstavo Piknik na 
bojišču v produkciji gledali-
ške skupine Teater, prof., ki 
jo sestavljajo profesorji Gi-
mnazije Jesenice. V Kultur-
nem hramu na Koroški Beli 
so 25. avgusta odprli razsta-
vo z naslovom Po sledeh raz-
dejanja Koroške Bele. Kot 
je povedala avtorica razsta-
ve Petra Alič, je to prva pre-
gledna razstava gradiva, ki 
se nanaša na bombardiranje 
Koroške Bele med prvo sve-
tovno vojno. Gradivo zanjo 
je našla v različnih arhivih 
in muzejih, predstavljene pa 
so tudi fotografije in likovna 
dela iz osebnih zbirk doma-
činov. Na razstavi je posebej 

predstavljena vloga dr. Mat-
ka (Matevža) Potočnika, šol-
nika in zgodovinarja, ki je za 
vse, kar je storil za vas, leta 
1933 prejel naziv častni ob-
čan takratne občine Koroška 
Bela. Po bombardiranju je 
priskrbel denarno pomoč 77 
domačinom »pogorelcem« 
in s tem pomagal pri obno-
vi vasi. Leta 1922 je sodelo-
val tudi pri razmejitvi držav-
ne meje z Avstrijo in Koro-
ški Beli ohranil planino Sve-
čico. Leta 1968 so mu na roj-
stni hiši na Cesti Ivana Can-
karja 12 postavili spominsko 
ploščo.

Petra je pripravila tudi 
izvrsten katalog k razstavi, 
v katerem je objavljen tudi 
prvi obsežnejši zapis o bom-
bardiranju Koroške Bele, 
v katerem vzroke in ozad-
ja dogodka razjasnjuje viš-
ji kustos iz Vojaškega mu-
zeja Slovenske vojske Ma-
tjaž Ravbar. Zanimiv je tudi 
zapis takratnega župnika 
Franca Koširja, ki je v kroni-
ki natančno opisal tisti tra-
gični dan, okoliščine in po-
sledice razdejanja, ki so jih 
doživeli domačini. 

Odslikave preteklosti 
v sedanjosti

Razstavo pa je Petra prese-
lila tudi v zunanji prostor, na 
rob pogorišča. Za okenski-
mi odprtinami stavb, ki jih 
avgusta 1917 ognjeni zublji 
niso zajeli, so umeščene re-
produkcije starih fotografij z 
žanrskimi prizori, ki jih na 
tej cesti danes več ni in ods-
likavajo nekdanje vaško živ-
ljenje.

»Kot domačinka sem v 
času projekta kraj in pre-
bivalce v njem še dodat-
no spoznala. Koroška Bela 
je najstarejše naselje v ob-
čini Jesenice. Starost kraja, 

zgodovinska dejstva, pest-
rost zgodovinskih dogod-
kov, etnološko izročilo ter 
posledično kulturna de-
diščina ponujajo možnos-
ti za vključitev v celostno 

ponudbo občine Jesenice,« 
je še povedala Petra Alič in 
dodala, da bi ob ustreznih 
razpisnih pogojih na podro-
čju kulture v občini Jeseni-
ce lahko vsako leto pripravili 
kulturni večer oziroma spo-
minski dan na 14. avgust, 
ko je bilo pred stotimi leti 
povzročeno razdejanje Ko-
roške Bele.

Po sledeh razdejanja Koroške Bele
Štirinajstega avgusta 1917 so italijanski bombniki razdejali vas Koroška Bela. Dogodek tudi po stotih letih še ni natančno raziskan. To je bil najbolj žalosten in 
najstrašnejši dan v zgodovini vasi, ki je ostal v kolektivnem spominu domačinov vse do danes ...

Na razstavi so na ogled tudi fotografije hiš po požaru leta 1917 in obnovljenih hiš, ujetih v 
objektiv leta 2017. / Foto: Gorazd Kavčič

Fotografije posadk italijanskih letal, ki so letela nad 
Koroško Belo. Njihov cilj je bil sicer Assling, kot so se takrat 
imenovale Jesenice.

Seznami z imeni »pogorelcev« in višino pomoči, ki so jo 
prejeli od kranjske deželne vlade

V vasi, na hišah na robu pogorišča, so na ogled reprodukcije starih fotografij z žanrskimi 
prizori, tudi na hiši Novakovih, kjer deluje najstarejši brivec in frizer v vasi, skoraj 84-letni 
Janez Novak.

O razdejanju Koroške Bele so pisali vsi takratni 
časniki. V Slovencu 16. avgusta 1917 pišejo: »Včeraj je 
bil pravi sodni dan posebno za prijazno, mično lepo 
vas Koroško Belo na Gorenjskem. Italijanski letalci so 
ta prijazni, gosto obljudeni kraj izpremenili v pravo 
grobljo ...«

A zakaj sploh so 
italijanska letala 
bombardirala vas? Kot 
piše Matjaž Ravbar, so 
bile glavni cilj napada 
(z 21 letal caproni je 
bilo odvrženih šest 
ton bomb in pol) 
Jesenice z železniško 
postajo, skladiščem in 
železarno, medtem ko 
je bila Koroška Bela z 
Javornikom »postranska« 
škoda napada.
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Na Gorenjskem v deželi Kranjski

Ivan Tavčar kot oče slovenskega naroda?
Na Gorenjskem sta se ro-

dila najmanj dva »očeta na-
roda«. Za Janeza Bleiweisa 
(sedaj) vsi vemo, ko pa preg-
ledujemo življenje in delo 
Ivana Tavčarja, se nam hit-
ro vsili vprašanje, zakaj pa 
naj bi bil to manj pomem-
ben Slovenec. Na eni stra-
ni Bleiweis s svojimi Novi-
cami, na drugi pa Tavčar s 
svojim političnim, gospo-
darskim in literarnim de-
lom, Cvetjem v jeseni in Vi-
soško kroniko … Ne zaide-
mo v tisto včasih »potreb-
no«, da je treba ob pozitiv-
nem liku vedno postaviti 
tudi negativca?

Pisatelj in politik Ivan 
Tavčar se je rodil 28. avgu-
sta 1851 v Poljanah »pri Kos-
mu« četrtgruntarju Jane-
zu in Neži, rojeni Perko. Ob 
podpori očetovih bratov du-
hovnikov Antona in Igna-
ca se je šolal v Poljanah, 

Ljubljani, Novem mestu in 
postal pravnik na Dunaju. 
Vseskozi je bil odličnjak. 
Leta 1875 se je vrnil v domo-
vino in bil odvetniški pri-
pravnik pri Schreyu v Lju-
bljani, kasneje pa tudi pri 
Janezu Mencingerju v Kra-
nju. Odvetniški izpit je na-
redil v Trstu, nato pa 19. ja-
nuarja 1884 kot šesti sloven-
ski odvetnik odprl svojo pi-
sarno v Ljubljani, ki jo je vo-
dil do smrti.

Po Jurčičevi smrti je prev-
zel uredništvo Slovenskega 
naroda. Odločil se je za po-
litiko, čeprav leposlovja še 
ni zanemarjal. Vključil se je 
v protinemški in protinem-
škutarski boj. Zavzel se je za 
nacionalizem in pristopil k 
»radikalnemu« Ivanu Hri-
barju. Poroka s 17 let mlaj-
šo narodno zavedno bogato 
dedinjo Franjo, rojeno Ko-
šenini, ga je naravnavala na 

življenjsko in delovno pot. 
Opredelila ga je v ugledne-
ga meščana s številnimi 
družabnimi in družbenimi 
funkcijami. Postal je odbor-
nik ljubljanskega mestnega 
sveta, leta 1909 podžupan 
in leta 1911 župan, ki je žu-
panoval do leta 1921 ter nato 
delal skoraj štiri desetletja 
kot vplivni pravnik in go-
spodarstvenik v mestnem 
svetu. V kranjskem dežel-
nem zboru je sodeloval če-
trt stoletja, v državnem 
zboru pa je bil poslanec od 
1901 do 1907. Visoko se je 
povzpel kot soustanovitelj 
Ljubljanske kreditne ban-
ke. Leta 1916 je bil izvoljen 
za predsednika, kar je ostal 
do smrti. Od leta 1887 je bil 
v Narodni tiskarni član nad-
zornega sveta in podpredse-
dnik, v letih 1888–1923 pa 
predsednik upravnega od-
bora. Kot član in odbornik 

številnih društev ter usta-
nov, govornik na naprednih 
domoljubnih prireditvah, 
mecen kulturnih in naro-
dnih humanih organizacij 
pa tudi posameznikov si je 
pridobil ugled osrednjega 
meščansko-liberalnega ve-
ljaka. Kot politik, dolgoletni 

načelnik Narodne napre-
dne stranke, je moralno in 
gmotno podpiral številna 
društva ter ustanove. Leta 
1921 je bil izvoljen za ča-
stnega meščana Ljubljane, 
pred tem pa že tudi Celja, 
Kamnika, Kranja, Krškega 
in Šoštanja.

Zanimivi Gorenjci tedna iz dežele Kranjske:
   V Ljubljani se je 2. 9. 1895 rodil očetu Franu in 

Elizi, rojeni Wallner, alpinist Stanko Tominšek. 
Številne obiskovalce Triglava najbolj spominja 
nanj izredno lepa Tominškova pot. 

   V Kropi se je 3. 9. 1693 rodil ladjar in trgovec Franc 
Grošelj. V Trstu je po letu 1730 postal ugleden 
trgovec in lastnik trgovske jadrnice.

   V Trstu se je 3. 9. 1879 rodil Rihard Svetoslav 
Premrou. Od leta 1928 je bil ravnatelj tovarne Peko 
v Tržiču. 

   V Škofji Loki se je 3. 9. 1897 rodil čebelar Jože 
Okorn.

Peter Colnar

Milena Miklavčič

Najpomembnejši sloven-
ski filozof med obema voj-
nama, dr. France Veber, je 
nekoč menda v šali dejal: 
»Ženskam razlagati filozofi-
jo je, kot da bi žabe futral z 
rozinami.« Na njegove bese-
de sem si spomnila, ko sem 
včeraj začela pisati Jožičino 
zgodbo. Tiste ženske, ki so v 
življenju doživele marsikate-
ro preizkušnjo, s filozofom 
niti ne bi polemizirale, zave-
dale pa bi se, da obvladajo »fi-
lozofijo preživetja« bolje kot 
marsikateri moški.

»Če bi želeli spremeniti 
svet, bi morali najprej zače-
ti pri sebi,« pravi Jožica, ki je 
malodane vsak dan precej za-
poslena s pobiranjem polen, 
ki ji še zmeraj, kljub izkuš-
njam, letijo pod noge. 

»Sodim med tako imeno-
vane ''produkte udarniške 

generacije''. Moj oče je po-
gosto sedel na čardaku (most 
čez potok, ki je tekel pod 
hišo) in s steklenico piva v 
roki obujal spomine na leta, 
ko je zmogel praktično vse: 
hodil je v službo, delal hišo, 
šel v delovno brigado, se 
vrnil, v domačem kraju po-
magal graditi gasilni dom, 
našel čas za dekleta in za op-
loditev treh hčera. Vmes je 
obiskoval veselice, kjer so se 
ga fantje napili in razgrajali 
ter nato bežali pred milični-
ki, ki so bili v civilu enaki, če 
ne še slabši. Mama ga je pos-
lušala, medtem ko je plela na 
vrtu. Kimala je, da je bilo toč-
no tako, le še slabše, ker ni 
nikoli pozabila povedati, da 
sta bila večkrat lačna kot sita, 
slabo oblečena in obuta, brez 
kopalnice v hiši in podobno. 
Njune mantre so me zjutraj 
zbudile in z njimi sem šla 
spat. Z njimi sta mi dala ve-
deti, kako zanikrna sem, da 
nimam početi drugega, kot 
da se učim, pa še to mi gre 
strašno slabo od rok. Očit-
ki, očitki, kar naprej očitki. 
Ko sem dobila nove čevlje, 
noga mi je čez leto zrasla za 
eno številko, mi je bilo zra-
ven podrobljeno, koliko ur 
sta morala zanje garati, da 
jima je teklo od glave. Stisni-
la sem zobe in zasovražila če-
vlje, še preden sem jih sploh 
obula. Med obujanjem spo-
minov na garaško in revolu-
cionarno preteklost ni bilo 
časa za čustva, za ljubezen, 

za vprašanja o tem, kaj si 
želim, kaj razmišljam, kaj 
imam rada. Zanimalo ju je 
le, kolikšna je količina moje 
hvaležnosti, ki jo pokažem, 
ko si zame trgata od ust, da 
lahko živim kot kraljica.

Je bilo kaj čudnega, da sem 
komaj čakala, da uidem iz 
te garaške popolnosti, pol-
ne očitkov? Pri sedemnaj-
stih sem se kot najbolj tra-
pasta avša na svetu zaljubila 
v luštkanega frajerja, v kate-
rega smo bile takrat zaljublje-
ne skoraj vse iz našega letni-
ka. Me smo bile piflarke, gi-
mnazijke, on je končeval me-
hanično poklicno šolo. Imel 
je velike načrte o tem, kaj bo 
počel v življenju, da bo dobro 
živel in mu ne bo treba delati. 
Besede so bile za mojo dušo 
kot balzam, saj sem bila na-
vajena, da se le z garanjem 
nekam pride. Namesto da bi 
se učila, sem sanjarila o naji-
ni skupni prihodnosti, občas-
no me je povabil na kakšen 
zmenek, za katerega si je utr-
gal čas med druženji s prija-
telji. Počutila sem se odraslo 
in zelo odgovorno, niti slišati 
nisem hotela, ko so me prija-
teljice svarile, da so ga videle 
tudi z drugimi. Bila sem na-
ivno prepričana, da so mi ga 
nevoščljive. Nekoč me je po-
vabil na fantovščino enega od 
prijateljev. Doma sem se zla-
gala, da grem zgodaj spat, v 
resnici pa sem se izmuznila 
skozi okno, ker mi mama ni 
dovolila, da bi ponočevala. Pa 

bi bilo bolje, če bi me oče pri-
vezal za vrata ali me dal čez 
koleno! Fantje so se ga ves ve-
čer nalivali, tri dekleta, ki smo 
jim delala družbo, pa smo se 
dolgočasila, saj so nas ignori-
rali, kot da nas ne bi bilo tam. 
Že proti jutru je postalo Ev-
genu slabo, odvlekli smo ga 
na stranišče, kjer nas je vse 
pobruhal, postajal vedno bolj 
zelen in mlahav, tako da smo 
morali poklicati urgenco. Kot 
vdano, zvesto in zaljubljeno 
dekle sem ga pospremila v 
bolnišnico na izpiranje že-
lodca. Tam sem imela malo 
kasneje dve soočenji: najprej 
z njegovo mamo, ki me je oz-
merjala s prasico, ker sem si-
lila njenega Evgena z alko-
holom, kmalu zatem pa še z 
očetom, ki me je vpričo vseh 
oklofutal in me odvlekel do-
mov. Žal pa klofute norosti, 
v kateri sem se z obilo trme 
znašla, niso mogle zajeziti. 

Z Evgenom sva se spet 
začela shajati. Obema se je 
zdelo, da naju starši ne ma-
rajo, če ne celo sovražijo, in 
zgodilo se je, da sva šla do 
konca. Zanosila sem. Tis-
ti trenutek, ko mi je gine-
kologinja povedala, da bom 
čez šest mesecev rodila, 
se je zgodil čudež: kar na-
enkrat so se moje misli kot 
karte med seboj pomeša-
le, nato ponovno poravnale 
in po nekem razsvetljenju 
ali čudežu, pojma nimam, 
kako naj temu rečem, sem 
videla svojo prihodnost v 

povsem drugi luči kot še tre-
nutek pred tem. Nosečnost 
me je prizemljila. Vpraša-
nja, kako in od česa bom ži-
vela, kje bom stanovala, kje 
bom kot dijakinja zadnje-
ga letnika gimnazije dobila 
denar za vsakdanje potrebe, 
me bo Evgen debelo sploh 
še maral, kaj bodo rekli do-
mači, moji, njegovi? Noge so 
se mi tresle kot šiba na vodi, 
ko sem sedla na stol in mi je 
brezosebni glas ženske v be-
lem, ki mi je sedela naspro-
ti, začel razlagati, da je še ena 
možnost, da lahko naredim 
splav, da je še čas. O, ne, ne, 
morilka pa nočem biti! Bo 
že, kar bo! Zdi se mi, da sem 
ta ''bo že kako'' v tistem tre-
nutku izustila prvič, do da-
nes pa sem ga neštetokrat.

Ko sem povedala Evge-
nu, je rekel ''sranje'' in me 
nahrulil, kaj še čakam, zakaj 
ne grem delat splava. Plani-
la sem v jok, a ga moje sol-
ze niso ganile. Bil je prepri-
čan, da mu bova jaz in otrok 
uničila življenje. Potrta in 
poklapana sem se vrnila do-
mov. Ne vem, ali mi je bilo 
kdaj tako težko kot v tistem 
trenutku. Kako naj povem 
mami? Nič mi ni šlo na roko. 
Potem pa se le ojunačim: 
mama najprej sploh ni dou-
mela, kaj govorim. Nakar so 
se ji oči na široko razprle. Se-
sedla se je na kavč in se zajo-
kala. ''A to si nama naredi-
la? Pa toliko upov sva pola-
gala vate! Da bo nekoč nekaj 
iz tebe, da ti ne bo treba dela-
ti kot nama.'' Mamino reak-
cijo sem še lahko pogoltni-
la, očetove pa nisem mogla. 
Prvič sem ga videla potrte-
ga in s solzami v očeh. Rada 
bi mu stekla v objem in ga 
prosila odpuščanja, a nisem 

mogla. Dotikanje nam v dru-
žini ni šlo najbolje od rok.

Pošteno mi je odleglo, ko je 
oče vzel vajeti v roke. Šel je do 
Evgenovih staršev in po zače-
tnem vpitju in zmerjanju so 
se dogovorili, da bo poroka. 
Ati je pristal, da jo plača on, 
ker njegovi niso imeli denar-
ja. Evgen se z menoj ni želel 
niti pogovarjati. Bil je brez 
službe, brez volje, brez idej, 
kaj bi v prihodnje počel. Po 
sili razmer se je moral zapo-
sliti, kar mu je sploh smrde-
lo. Obenem pa je moral po-
kopati sanje o motorju, ki si 
ga je že leta in leta želel kupi-
ti. V zakon sva stopila osem-
najstletna. Ko danes gledam 
fotografije, sva bila zelo lep 
par: oba črnolasa, nasmeja-
na, držala sva se za roke, oko-
li naju pa so stali svatje in hi-
navsko ploskali najini sreči, 
v resnici pa so naju opravlja-
li, da bolj niso mogli. Pri nje-
govih smo na hitrico uredili 
malo večjo sobo, mama je na 
kredit kupila spalnico, nje-
govi pa so plačali okno ter zi-
darska dela. S stisnjenimi 
zobmi seveda. Moža je naj-
bolj osrečila novica, da bo 
spomladi vpoklican k voja-
kom. Od veselja se ga je napil 
in v službi naredil tri ''plave''. 
Če sem iskrena, sem tudi jaz 
komaj čakala, da gre. Med 
nama ni bilo nič, kot bi mo-
ralo biti. Ves čas sva se prepi-
rala, jaz sem se učila za ma-
turo, on pa mi je nagajal tako, 
da je na ves glas poslušal glas-
bo. Zvečer je zahteval, da spi-
va skupaj, kar mi sploh ni 
bilo všeč, saj me je ogromen 
trebuh, ki sem ga prenašala 
s seboj, zelo motil. A je dose-
gel svoje. Če ne zlepa, pa na 
silo.«

Konec prihodnjič

Otrok je na poti, 1. del

Norosti neke mladosti
usode
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Razgledi

Kranj nekoč in danes 

Miha Naglič

»2. novembra 2016 je 
minilo natanko 250 let od 
rojstva enega najznameni-
tejših vojskovodij avstrijske 
vojske – feldmaršala Josefa 
Radetzkega. Veliki zmago-
valec bitk pri Custozi (1848) 
in Novari (1849) je bil po-
jem zmagovitega poveljni-
ka, v Habsburški monar-
hiji pa je njegov lik prera-
sel v legendo. Podoba osta-
relega Radetzkega je prese-
gala deželne meje in naro-
dne okvire, njegovo ime je 
postalo prispodoba častne-
ga avstrijskega domolju-
bja. Tudi Slovenci pri obču-
dovanju njegove osebnosti 
nismo bili nobena izjema. 
Radetzkega smo slavili po 
eni strani kot očetovski lik, 

ki naj bi bil kot Slovan pose-
bej naklonjen slovenskim 
vojakom, po drugi strani pa 
tudi zaradi njegove osebne 
prisotnosti v slovenskem 
prostoru, ki je bila posledica 
družinskih povezav. Njego-
va žena je bila namreč Fran-
čiška Romana grofica Stras-
soldo iz Furlanije, po mate-
rini strani članica rodbine 
grofov Auerspergov s Tur-
jaka. Prav preko tašče je Ra-
detzky prišel do lastništva 
gradu Neuhaus v Tržiču, ki 
ga je dal po požaru leta 1811 
zgraditi na novo. Nekaj let 
je bil tudi lastnik Tivolske-
ga gradu v Ljubljani, ki mu 
ga je cesar podelil v zahva-
lo za njegove vojaške uspe-
he. Ne nazadnje o veliki 
Radetzkyjevi priljubljeno-
sti med Slovenci priča tudi 

dejstvo, da je imel v Ljublja-
ni kar dva spomenika. Že 
kmalu po njegovi smrti so 
mu Ljubljančani v parku 
Zvezda postavili doprsni 
kip (1860), ki mu je dve de-
setletji pozneje (1880) sle-
dil še celopostavni spome-
nik pred Tivolskim gradom. 
Gre za prva javna spomeni-
ka zgodovinski osebnosti v 
Ljubljani. Tako je imel Ra-
detzky na Slovenskem kar 
dva spomenika, kar je bilo 
res izjemno, zlasti če upo-
števamo dejstvo, da je imel 
v celotni monarhiji ''le'' šti-
ri spomenike: po enega na 
Dunaju in v Pragi ter dva 
v Ljubljani. Dobro desetle-
tje za postavitvijo drugega 
kipa je Ljubljana dobila še 
ulico, poimenovano po Ra-
detzkem – Radeckega cesta. 

Vendar pa so takoj po koncu 
prve svetovne vojne oz. raz-
padu monarhije Ljubljan-
čani zatrli vsakršen spomin 
na Radetzkega. Oba njego-
va spomenika so odstrani-
li, Radeckega cesto pa pre-
imenovali v Vidovdansko 
cesto.« (Miha Preinfalk, 
str. 7–8)

Ta knjiga prinaša prispev-
ke z lanskega simpozija o 
Radetzkem, priredil ga je 
Zgodovinski inštitut Milka 
Kosa ZRC SAZU. Slovenski 
odnos do Radetzkega priča 
po eni strani o minljivosti 
slave, po drugi pa je dej-
stvo, da legendarnega voj-
skovodjo po naši vrnitvi v 
Evropo znova spoznavamo 
in priznavamo. Kar štirje 
prispevki govorijo o njegovi 
tesni povezavi s Tržičem …

Nove knjige (397)

Feldmaršal Radetzky in Slovenci

Feldmaršal Radetzky in Slovenci, zbornik, uredil Miha 
Preinfalk, Založba ZRC, Ljubljana, 2017, 186 strani

V preteklosti je bilo glede lokacij za avtobusno postajo dokaj pestro in zgodba še danes 
ni zaključena. Če pogledamo v preteklost, je bila prva avtobusna postaja na mestu, kjer 
je sedaj restavracija Park. Ko so začeli z gradnjo občinske avle v letih 1958–1960, za 
katero je načrte izdelal arhitekt Edo Ravnikar, so avtobusno postajo preselili na lokacijo 
ob nekdanjem predvojnem kinu Talija nasproti Delavskega doma oziroma Kina Storžič. 
Del stavbe je bil preurejen v prostore za osebje in prodajo vstopnic, pred stavbo pa so 
zgradili nadstrešek za parkirane avtobuse. Izdelan je bil iz lesenih nosilcev, sidranih v tla. 
Na vertikalnih nosilcih so bili pritrjeni prečni leseni nosilci v naklonu, ki so nosili enokapno 
streho. Streha je bila krita s salonitom. V stavbi je bila tudi čakalnica za potnike, ob stavbi 
pa so bile postavljene klopi. Ta avtobusna postaja je služila svojemu namenu vse do leta 
1970, ko se je zaradi gradnje Globusa morala preseliti na današnjo lokacijo. / Avtor: Alojz Premrov

Alenka Bole Vrabec

Pred desetletjem nam 
je na razvalinah Tenotchi-
tlána, danes arheoloških os-
talin mogočnega mesta v 
središču Ciudada de Mexica, 
imeniten vodnik razlagal, 
kakšno je bilo azteško šol-
stvo. Azteško ljudstvo se je 
naselilo na tleh mehiške pla-
note, na obali (zdaj izsušene-
ga) jezera Texcoco v 14. sto-
letju. Še danes ga bije mrka 
slava, vezana na žrtvovanja 
ljudi, s katerimi so pomirja-
li boga sonca, da je vsako jut-
ro znova prinesel dan. Z vi-
sokih tempeljskih piramid 
je v obredju visokih svečeni-
kov tekla človeška kri. Spri-
čo te okrutnosti zbledijo ne-
katere druge azteške odlike, 

na primer šolstvo. Azteki so 
imeli obvezne šole, tudi za 
deklice. Za otroke prepros-
tih ljudi je bila šola telpoch-
calli, kjer so se učili za živ-
ljenje in bojevništvo. Učite-
lji so bili stari preskušeni vo-
jaki, mladci pa bodoči bojev-
niki orla in jaguarja. Strogo 
ločene deklice so se priprav-
ljale za domača opravila, za-
kon in rojevanje otrok, uči-
teljice so bile ženske visoke-
ga rodu. Šola calcemac je de-
lovala po strogih asketskih 
pravilih odrekanja in bila 
namenjena potomcem vla-
darjev, ki so živeli v razkoš-
ju, plemstva, oficirjev in vi-
sokih uradnikov. V njej so 
bili učitelji samo svečeniki. 
Poleg branja in pisanja v sli-
čicah in simbolih je bilo tre-
ba obvladati retoriko, spoz-
navati skrivnosti astronomi-
je pa tudi astrologije, medi-
cine in stroga pravila zaple-
tenih verskih obredij, celo 
razlage sanj … Sanj za naše 
otroke je bolj malo, a jim pri-
voščimo vsaj prijazen in do-
ber nedeljski zajtrk v družbi 
staršev.

Domači hrustljavček brez 
sladkorja 

Za nekaj zajtrkov potre-
bujemo: 325 g finih ovse-
nih kosmičev, 75 g nareza-
nih mandljev (najdemo jih 
na polici z dodatki za sladko 
peko), 1 velik ščep cimeta, tri 
četrt žličke soli, 100 g koko-
sovega olja, 125 g medu.

Pečico ogrejemo na 180 
°C. Primeren pekač oblo-
žimo s papirjem za peko. 
Zmešamo kosmiče, man-
dlje, sol in cimet. Dodamo 

stopljeno kokosovo olje in 
med. Premešamo. Pečemo 
10 minut. Nato zmes obrne-
mo in pečemo še 10–12 mi-
nut. Paziti moramo, da je 
zmes hrustljava, a se ne zaž-
ge. Brž ko se pozlati, jo vza-
memo iz pečice. Ohladimo 
v pekaču in nato napolnimo 
kozarčke z navojem. Doma-
či hrustljavček porabimo v 
desetih dneh. 

Lahko ga ponudimo z 
mlekom, jogurtom ali ki-
slim mlekom, z dodatki kan-
diranega sadja, čokoladnih 
drobtinic, z rozinami in se-
veda s svežim sadjem, med 
katerim je nadvse slastno ja-
godičje.

Češpljev namaz za 
palačinke iz pečice

Potrebujemo: 1,5 kg če-
špelj, 150 g sladkorja, 1 žlico 
cimeta, 1 noževo konico kli-
nčkov, 2 žlici dobrega sadne-
ga kisa. 

Češplje operemo, prepo-
lovimo, odstranimo koščice. 
Potresemo jih s sladkorjem 
in počakamo eno uro, da od-
dajo sok. Nato jih damo v 
nepregorno posodo in pri-
mešamo preostale sestavi-
ne. V pečici, ogreti na 180 
°C, naj se cmarijo približno 
tri ure in pol, a jih ne meša-
mo. Pekač vzamemo iz peči-
ce, češplje stremo s tlačilko 
za pire krompir, premešamo 
in jih še za 10 minut postavi-
mo v pečico. Nato z zmesjo 
napolnimo vroče sterilizira-
ne kozarčke in zapremo. Če 
bodo češpljev namaz uživali 
samo odrasli, kanemo v po-
krovček pol žličke ruma. 

Pa dober tek!

Pouk se je začel
mizica,
pogrni se



Alenka Brun

P
ogovarjali smo se 
z vodjem Folklor-
ne skupine (FS) 
Sava Kranj Zvone-
tom Ga ntarjem. 

Naj prej nam je razložil, da je 
bilo središče dogajanja festi-
vala v Sremski Mitrovici pod 
okriljem svetovne organiza-
cije CIOFF – njih je na fes-
tival povabil slovenski, a ker 
festival želi priključiti še dru-
ga mesta, je zraven tudi Obre-
novac s svojim že sedmim 
mednarodnim srečanjem fol-
klornih skupin (Medjunarod-
ni susret folklora), letos pa so 
dogajanju priključili še Bečaj 
s prvim Bečaj folk festom. 
Medtem ko je Srem folk fest 
potekal že štirinajstič.

Festival je tokrat gostil 12 
skupin iz tujine, vsak večer 
pa sta nastopili še ena ali celo 

dve domači, srbski. »Pestra 
in raznolika druščina,« pravi 
Gantar. Sodelovale so skupi-
ne iz Turčije, Grčije, Romu-
nije, Slovaške, Peruja, Make-
donije, Bolgarije, Bosne in 
Hercegovine, Čila, Hrvaš-
ke ... »Resnično je zanimi-
vo nastopati s toliko različni-
mi folklornimi skupinami, 
s katerimi se slikaš ob vsaki 
priložnosti in se pogovarjaš 
o načinu življenja in delova-
nja, jasno kot folklorist, ter o 
nastopih. Ustvarjenih je bilo 
veliko prijateljstev in nekaj 
tudi takih, ki imajo potenci-
al za sodelovanje na prihod-
njih festivalih. Ja, tudi v Peru 
bi lahko šli, a se bo verjetno 
ustavilo pri denarju in novo-
letni čestitki, da obdržimo 
stik. Povsem normalno pa 
je, da si skupine, s katerimi 
se pogovarjaš, na neki način 
želijo nastopiti tudi v Slove-
niji.«

Na prvi pogled je obisk 
festivala lahko naporen, celo 
utrujajoč. Šaljivo: »Kufre 
gor, kufre dol, ponovno ure-
janje frizur deklet za nastop, 
upevanje postave, tonska 
vaja na odru … Čakanje, da 
predstaviš prvo točko, imaš 
nato deset minut za zame-
njavo kostuma ter ponov-
no na oder … A vse to ple-
salci hitro pozabijo, ko pred 
seboj zagledajo veliko mno-
žico radovedne publike. Ni 
manjkalo gromkih aplav-
zov. Veselili pa smo se tudi 
skupnih večerij in druženja 
z nastopajočimi.«

V Srbijo se je letos odpra-
vilo okoli trideset savčanov, 
od tega je bilo kar osem god-
cev. »Za različne točke so 
različne zasedbe z različni-
mi instrumenti. Recimo za 
rezijanske plese sta dovolj 
dva godca, za gorenjske jih 
potrebujemo pet. Bili smo 

kar pestra in utečena skupi-
na.«

Prvi in zadnji dan je FS 
Sava Kranj nastopala prav v 
Obrenovcu, na velikem odru 
sredi mesta. Občinstvu so 
predstavili raznolik in bogat 
program. S seboj so imeli 
različne noše oziroma fol-
klorne kostume in s pomoč-
jo godcev so lahko predstavi-
li rezijanske, gorenjske, pre-
kmurske, belokranjske in 
štajerske plese. Bili so edi-
ni na festivalu, ki so se pre-
oblačili, tako da so bili vese-
li, da jim je organizator to 
omogočil. Na račun pestro-
sti pa so prejeli številne čes-
titke in tudi povabila na gos-
tovanja. Gantar je še omenil, 
da so jih z navdušenjem gle-
dali tam živeči Slovenci. In 
tudi ko so nastopali v ostalih 
dveh mestih, so imeli mož-
nost, da so predstavili raz-
lične plese in s tem seveda 

SAVČANI NAVDUŠILI V SRBIJI
Folklorna skupina Sava Kranj se je avgusta udeležila petdnevnega Mednarodnega folklornega  
festivala Srem folk fest v Srbiji. To je bilo njihovo že deseto gostovanje v Srbiji in 158. na  
CIOFF-ovih velikih festivalih.

V garderobi pred nastopom v Obrenovcu: člani FS Sava Kranj in domači folklorniki / Foto: arhiv skupine

oblačilno kulturo, čeprav 
plesalcem preoblačenje ni 
bilo ravno v veselje: tempe-
ratura je bila namreč več kot 
štirideset stopinj Celzija ... 

»Najbolj smo navdušili z 
gorenjskimi poskočnimi ple-
si. S prekmurskimi in belo-
kranjskimi smo dokazali, da 
je slovenska folklora zelo raz-
nolika in bogata, k čemur so 
prispevali tudi arhaični plesi 
slovenske manjšine iz Rezi-
je. A tudi razigranih štajer-
skih plesov nismo puščali ob 
strani.« 

Gantar zaključi, da gosto-
vanje na srbskem festivalu 
ni bilo njihovo edino letos, 
a zagotovo edino tako veli-
ko. FS Sava Kranj je namreč 
letos spomladi gostovala že v 
Zagrebu na mednarodnem 
folklornem srečanju, odpr-
to je še vabilo za gostovan-
je v Veliki Kladuši v Bosni in 
Hercegovini. Se pa žal niso 
mogli odzvati vabilu iz avs-
trijske Koroške in zaradi pre-
velikega denarnega vložka 
tudi niso mogli sprejeti gos-
tovanja v italijanski Gorici.

Pred tednom dni se je v Novi Gorici – na drugače običaj-
nem parkirišču hotela Park, tokrat preurejenem v pravo 
gurmansko zabavišče – zgodila vinska zabava Park Wine 
Party. Obiskovalci so se tako družili že tretjič, bila pa je to 
poletna različica, ki je uspela več kot odlično. Predstavilo 
se je 18 primorskih vinskih kleti, hiš in vinarjev s kulina-
ričnimi kreacijami šestih Hitovih kuharjev, obiskovalci so 
izbrali tudi vino večera, večina pa se je vračala po dodatno 
porcijo ječmena s travniško koprivino kremo in jagnječjim 
ragujem. Za glasbeno spremljavo je skrbel novogoriški 
Big band Nova z gostjama Tinkaro Kovač in Paolo Ros-
sato, kantavtorico iz sosednje Gorice, za DJ-evski »šti-
mung« pa Martin Bone.

Primorska vinska zabava uspela 

Tinkara Kovač 

Tomaž in Andrejka Prinčič iz Kozane v družbi svojega 
vinskega Mihaela

Ječmen s travniško koprivino kremo, jagnječji ragu s 
starano kobariško skuto in hrustljavček iz orehov
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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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3 5 7 6

1 3 7 9
9 5 6 3
6 7 3 4

5 1 2
8 2 6 7 9
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REŠITEV

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

LAŽJI 
SUDOKU
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8 9 2
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6 1

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

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.                        
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Rešitev:

TA JE DOBRA

Oven (21. 3.–21. 4.) 
Veselili se boste nepričakovanega denarja, ki vam bo prišel 
zelo prav. Prijateljem boste pomagali reševati težave. Na 
delovnem področju vam bodo končno prišle prav vaše dol-
goletne izkušnje. Kljub skromnosti boste ponosni nase.

Bik (22. 4.–20. 5.)
Odnos v ljubezni se vam bo zapletel, zato ne boste verjeli 
v svoje odločitve. Prišel je čas, ko se boste morali ljubljeni 
osebi bolj posvetiti, če boste hoteli obdržati tisto, kar ima-
te. Malce vam bo nagajalo zdravje, a bo samo prehodno. 

Dvojčka (21. 5.–21. 6.)
V tem tednu boste imeli na različnih področjih dobre mož-
nosti. Odvisno bo le od vas, ali jih boste izkoristili in se 
seveda tudi primerno potrudili. V ljubezenskem odnosu 
ste veliko gradili in kmalu se bodo pokazali lepi rezultati. 

Rak (22. 6.–22. 7.)
Veliko truda boste vložili v neki projekt in na koncu boste 
uspešni in zadovoljni. Brez premora se boste takoj angaži-
rali na drugem področju. Pričakujte pa, da vam bo zaradi 
tega zmanjkalo časa za druge stvari. Torek bo vaš dober 
dan.

Lev (23. 7.–23. 8.)
Pred vami so živahni dnevi. Poslovno boste veliko pre-
mišljevali o novih izzivih in v precepu boste vsaj pri treh 
zadevah. V ljubezni boste precej nihali med preteklostjo in 
prihodnostjo ter iskali odgovore na napačnih mestih. 

Devica (24. 8.–23. 9.)
Zapadli boste v konflikte z različnimi ljudmi, vendar se 
temu ne boste mogli izogniti. Hude besede so včasih 
potrebne, le glejte, da ne boste pretiravali. Finance se vam 
bodo precej popravile, saj boste prejeli večji denar. 

Tehtnica (24. 9.–23. 10.) 
Konec tedna boste namenili nabiranju novih moči v kom-
binaciji z veliko počitka in zelo malo razmišljanja. Zavest, 
da vam je še ostalo nekaj dni dopusta, vam bo dobro dela, 
a kaj, ko še niste pripravljeni na intenzivno delo. 

Škorpijon (24. 10.–22. 11.)
Pri financah boste občutili tako varnost kot že dolgo ne. 
Zopet boste na višku razmišljanja in domišljija vas popelje 
do popolne rešitve. V krogu prijateljev se raje ugriznite v 
jezik, saj ni potrebe, da slišijo vaše misli. Vsak zakaj ima 
svoj zato.

Strelec (23. 11.–21. 12.)
Prišel je čas, ko si boste priznali, da morate v svojem živ-
ljenju nekaj stvari nujno spremeniti. Nikar ne računajte, 
da se vam vse reši v enem dnevu. Hitite počasi in s trezno 
glavo, da se ne spotaknete. Velike misli boste imeli glede 
neke naložbe.

Kozorog (22. 12.–20. 1.)
Na čustvenem področju se boste prav kmalu znašli med 
dvema ognjema. Takemu preobratu boste kar težko sledi-
li. Enkrat nič, drugič preveč. Rešita vas vaša razsodnost in 
modrost. V družbi sorodnikov se boste prijetno počutili.

Vodnar (21. 1.–19. 2.) 
Uradna pošta vam bo prinesla dobre novice. S tem se vam 
bo odprlo kar nekaj poslovnih poti. Bodite malo potrpežlji-
vi, kmalu se boste zelo veselili svojih uspehov. Razmišljali 
boste o spremembah pri ljubezni, a vseeno boste še malo 
počakali.

Ribi (20. 2.–20. 3.)
Vsak je svoje sreče kovač. To pomeni, da boste morali 
stvari postaviti na svoje mesto. Odločitve, ki so pred vami, 
vam bodo precej spremenile potek dogodkov. V kratkem 
boste imeli opravka z uradno osebo, a vse se dobro konča.

Pred svetim Petrom
Dekle pride v nebesa in na vratih jo pričaka sveti Peter in 
jo vpraša: »Ali si kdaj grešila?«
»Samo včasih, ampak čisto malo.«
»Dobro. Pojdi po hodniku, druga vrata levo.«
Ni minilo dolgo, ko pride drugo dekle in Peter jo vpraša: 
»Ali si kdaj grešila?«
»Sem. Kdaj pa kdaj, če je le priložnost nanesla.«
»Dobro. Pojdi po hodniku, četrta vrata desno.«
Pride tretje dekle v nebesa in na vratih jo pričaka Peter z 
vprašanjem: »Ali si kdaj grešila?«
»Ne, prav nikoli nisem grešila.«
»Pa si res prepričana, da nisi nikoli grešila?«
»Res, prav nikoli, prisežem.«
»Prav, pojdi po hodniku naravnost, dobila boš krila.«
»Kaj, a res? Ali bom potem angel?«
»Ne. Kokoš!« 

Pogreša ga
Dva prijatelja se pogovarjata o tretjem: »Si že slišal, da je 
Marku žena pobegnila z najboljšim prijateljem?«
»Verjetno je zdaj zelo osamljen!«
»Res je. Pravi, da prijatelja zelo pogreša.«

Brez strahu 
Moški je stal ob cesti in lulal po zidu. Mimo je prišlo mlado 
dekle in se zdrznilo, moški pa ji je rekel:
»Nič se ne boj, saj ga držim!«

Oba sta iskala 
Ponoči je po moji hiši lopov iskal denar.
Prebudil sem se in šel iskat z njim.

Blondinkine superge
Zakaj svetlolaska shranjuje superge v kletki?
Zato, ker na njih piše Puma.
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Trije nagrajenci bodo prejeli vsak po en redni 
abonma za sezono 2017/2018.

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, 13. septembra 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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Igralka Sandra Bullock (53) je darovala 
milijon dolarjev Rdečemu križu, ki skrbi za 
ljudi na območju Teksasa, ki jih je prizadel 
orkan Harvey. »Dobrodelnost Sandre Bul-
lock ne pomeni zgolj ogromne denarne 
pomoči, temveč združuje ljudi, jih vabi, da 
odprejo svoja srca in pomagajo pomoči 

potrebnim,« je povedal predsednik organizacije. »Vesela 
sem, da lahko pomagam, vsi moramo po svojih močeh,« 
je dodala igralka, ki je tudi sama doma v Teksasu.

Dobrodelna Sandra darovala žrtvam orkana

Kontroverzni komik Russell Brand 
(42) je obljubil večno zvestobo dol-
goletni spremljevalki  Lauri Galla-
cher (30). Intimna slovesnost proč 
od oči javnosti je potekala v zgodo-
vinskem mestu Henley-On-Thames 
v bližini njunega doma. Za majhno 

poročno slavje, kjer so bili prisotni le najbližji, naj bi Brand 
zapravil le dva tisoč tristo funtov. Med svati so bili Noel 
Gallagher, Jonathan Ross in David Baddiel. Igralec je bil 
pred tem poročen s Katy Perry.

Russell Brand spet v zakonskem jarmu

Selena Gomez (25) je zadnja žrtev heker-
skega napada. Na njenem profilu na 
Instagramu so se namreč v začetku ted-
na znašle gole fotografije njenega nekda-
njega fanta Justina Bieberja. Gomezova, 
ki ji zaradi rekordnega števila sledilcev 
pravijo tudi kraljica Instagrama, inciden-

ta ni komentirala. Njena ekipa je v nekaj urah poskrbela 
za blokiranje strani in odstranitev fotografij.

Hekerji objavili gole fotografije Bieberja

Jack Osbourne (31) bo kmalu tretjič 
postal očka. Bo po dveh hčerkah 
v svojo hišo končno dobil moško 
družbo? Otrokovega spola zakonca 
Osbourne še nista razkrila. »Poje-
dla sem največji burito na svetu,« je 
pod fotografijo, na kateri se drži za 

nosečniški trebuh, zapisala Lisa Osbourne in tako celemu 
svetu oznanila, da pričakuje. Zakonca imata že petletno 
Pearl in dveletno Andy Rose.

Pri Osbournovih bo spet živahno

VRTIMO GLOBUS

M. Likosar, S. Lesjak

T
radicionalni ama-
terski turnir Kra-
nja je gostilo igri-
šče Diners Golf 
Smlednik. Tek-

movalci, ki jih je bilo 92 in 
so prišli iz različnih sloven-
skih golfskih klubov, so odi-
grali 18 lukenj. Po turnirju 
so se udeleženci družili na 
Brdu na Račjem otoku. 

Metka Zabret nam je zau-
pala, da je velik poudarek 
turnirja tudi gurmanska 
izkušnja. Predsednik Golf 
& Country kluba Kranj Sla-
vko Erzar pravi, da je turnir 
v celoti izpadel »perfektno«, 

udeležba je bila nadpovpre-
čna, ovirala jih je le vročina. 

Skupni zmagovalec tur-
nirja Luka Zaplotnik je 
letos pokal odnesel že četr-
tič. Novost letošnjega turnir-
ja pa je bila denarna nagra-
da v višini petsto evrov sku-
pnemu zmagovalcu. Luka je 
denar vrnil klubu in ga dob-
rodelno namenil za Projekt 
botrstvo. Igral je dva čez par. 
Povedal je, da je igral pov-
prečno, saj gre bolj za dru-
ženje kot tekmovalnost in 
zmago. 

Pokal je podelil župan 
občine Kranj Boštjan Trilar 
in dodal, da tovrstni dogod-
ki v sebi združujejo šport, 
gospodarstvo in turizem ter 

so velika promocija Kran-
ja. Občina Kranj turnir pod-
pre tudi finančno. Pri sed-
mi luknji je Anika Vrho-
vec iz Golf klub Celje zade-
la v prvem udarcu, osvojila je 
tudi prvo mesto v skupini B. 
Pravi, da je šlo predvsem za 
srečo, malo znanja in izku-
šenj. Mladinska prvakinja je 
postala Kaja Teran.

Vse od Prešernovega gaja 
pa do Klubara, kjer je tudi 
potekala večerna tombola s 
privlačnimi nagradami ter 
koncert indie-rok zasedbe 
Koala Voice, pa je enodnev-
ni ulični dogodek skaterske 
urbane kulture znova doka-
zal, da je kranjska mladi-
na še vedno polna energije. 

Tekmovalni spored štirih 
disciplin – paralelni slalom, 
tapkanje, mini ramp in rol-
ka limbo, kjer so tekmovalci 
(zaman) poskusili preskočiti 
več kot meter in pol ter s tem 
podreti Guinnessov rekord, 
je povezoval že usklajen dvo-
jec: glasbenik Dalaj Eegol in 
režiser Toni Cahunek. S pre-
verjeno uspešno formulo 
prepletanja elementov mul-
timedije, urbane kulture in 
športne tekmovalnosti, ki je 
v center Kranja doslej priva-
bila že več tisoč obiskovalcev 
iz Slovenije in tujine, je tako 
tudi letošnji dogodek pod 
taktirko ekipe Hude Sho-
ezz pripeljal v mesto živah-
no dogajanje.

GOLF IN KRANJSKA ROLKA
Odvil se je enajsti tradicionalni golfski turnir v organizaciji Golf & Country kluba Kranj, po kranjskih 
ulicah pa se je v vroči poletni soboti v svojem značilnem retro kalifornijskem stilu že šesto leto zapored 
zapeljal festival Rolka.

Anika Vrhovec, ki je zadela »hole in one« / Foto: Primož PičulinMladinska prvakinja Kaja Teran in skupni zmagovalec Luka 
Zaplotnik / Foto: Primož Pičulin

Predsednik Golf & Country kluba Kranj Slavko Erzar (desno) 
in podpredsednik Iztok Kraševec / Foto: Primož Pičulin

Legendarni skejtarski duo je dočakal svojo priložnost: Dalaj 
Eegol in Toni Cahunek / Foto: Primož Pičulin

Karizmatični Mehtab Singh se je odlično znašel v družbi 
simpatičnih rolark. / Foto: Primož Pičulin

Lov za rekordom: na mladih svet stoji, mladi pa na  
rolki. / Foto: Primož Pičulin

Na odprtju zanimive slikarske razstave Vrata v 
Preddvoru je z nastopom s prečno flavto navdušila 
simpatična Živa Klemenčič iz Nemilj. Odlična in 
vsestranska dijakinja športne gimnazije v Šiški s 
šolskimi obveznostmi zelo uspešno usklajuje glasbene 
in športne aktivnosti, kar dokazujejo tudi njeni izvrstni 
uspehi v biatlonu, ki obetajo njeno svetlo prihodnost v 
svetovnem merilu. / Foto: Matic Zorman
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1. nagrada: 3 buteljke vina
2. nagrada: 2 buteljki vina
3. nagrada: 1 buteljka vina

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 š lji te do srede, 13. septembra 
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.

Dobra   domača  malica   

pred delom

Okusno kosilo po trgatvi

CENA JE 16  EUR. 

     Cena vključuje: avtobusni prevoz, malico, 

    kosilo, nezgodno zavarovanje. 

TOREK, 26. SEPTEMBER 2017

Pokličite 

031/228 766 
od 11. do 17. ure,
 

041/935 586

IP
AV

E
C

 D
A

N
IL

O
, V

IT
O

V
LJ

E
 1

9
, Š

E
M

P
A

S

Turistična kmetija Ipavec organizira trgatev v Vitovljah. Na avtobusni postaji pred 
Mercator centrom na Primskovem vas bo čakal avtobus ob 7.30. Pot vas bo vodila 
naravnost v Vitovlje, naselje nad Šempasom pri Novi Gorici. Tam vas bo gospodar 
Mitja pričakal z narezkom, sledila bo razlaga o pravilnem obiranju grozdja, nato pa 
se boste nekaj uric preizkušali ob obiranju in polnjenju košaric z grozdjem. Po trga
tvi vas bo čakalo okusno domače kosilo, med katerim bo za dobro voljo poskrbel 
harmonikar, ki bo tudi po kosilu poskrbel za dobro zabavo in ples. Če boste hoteli, 
se boste lahko peš odpravili do bližnje vrtnarije ali do romarske cerkvice, od koder 
pogled seže vse do morja. Domače dobrote  lahko tudi kupite. Odhod proti domu 
je načrtovan okoli 18. ure. Ne pozabite na udob no obutev in veliko dobre volje!

                   Ugoden nakup domačih,  
     na zraku sušenih mesnin

TRGATEV VITOVLJE,
26. SEPTEMBRA 2017
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041/ 915 955 ORGANIZATOR: KD SIMBA

Šentjakobsko gledališče: TI NORI TENORJI
Smejmo se in Kosovelov dom Sežana: BUH POMAGEJ
Gledališče Koper:TOTALNO KATASTROFALNA VEČERJA
Siti Teater: ŠE VEDNO MAME
SLG Celje: MOŠKI BRLOG

Abonma plus
Špas teater: POŠTAR 
Špas teater: NORA DEKLIŠČINA 

                                   Vpis abonmajev 6. 9. 2017

GLEDALIŠKI ABONMA
KOMEDIJA 2017/18

KULTURNI DOM SV. DUH
www.sv-duh.si
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Prispevajo lahko uporabniki Telekoma 
Slovenije, A1, Telemacha, Izimobila in T2. 

s poslanim  SMS s ključno besedo  

AFRIKA5 na 1919  

boste prispevali  5 EUR
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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

KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sobota, 2. 9.
18.40, 20.50 KRIJ MI HRBET
13.40, 15.20, 17.00 TRD OREH 2, sinhro.
18.00 MARIE-FRANCINE
21.20 BARRY SEAL: TIHOTAPEC
14.40, 16.20, 19.40 
PARIZ LAHKO POČAKA
21.00 DUNKIRK
19.20 JAZ, BARABA 3
14.20, 16.00, 17.40 
JAZ, BARABA 3, sinhro.

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sobota, 2. 9.
15.30, 17.50, 20.10, 22.30 
KRIJ MI HRBET
14.30, 16.30, 18.30 TRD OREH 2, sinhro.

18.50, 21.10 BARRY SEAL: TIHOTAPEC
18.20, 20.00, 22.15 VOZNIK
20.40 ATOMSKA BLONDINKA
16.20 FILM O EMOJIJIH
20.30, 22.40 ANNABELLE: STVARJENJE
14.00, 16.00, 18.00 
JAZ, BARABA 3, sinhro.
15.00, 17.00 JAZ, BARABA 3, 3D, sinhro.
14.10 AVTOMOBILI 3, sinhro.

KINO SORA, ŠKOFJA LOKA

Petek, 1. 9, in sobota, 2. 9.
18.00 TRD OREH 2, sinhro.
20.30 DUNKIRK

Nedelja, 3. 9.
18.00 TRD OREH 2, sinhro.
20.00 DUNKIRK
Organizatorji filmskih predstav si pridr-
žujejo pravico do spremembe programa.

KINOSPORED

 IZLET // 7. septembra 2017

www.gorenjskiglas.si

NA BIZELJSKO NA TRGATEV
Vabimo vas na trgatev na Bizeljsko. Ta izlet je nekaj posebnega, saj je namenjen 
gostom (pridnim delavcem), ki si želijo dan preživeti v naravi in v vinogradu, ob tem 
pa še kaj koristnega narediti zase in pomagati vinogradniku pri trgatvi. Zjutraj se 
bomo odpeljali na Bizeljsko, kjer nam bodo pokazali, kako naj trgamo grozdje in 
kakšen je red v vinogradu. Med trgatvijo bosta organizirana malica in kosilo. Po 
trgatvi bo vsak priden obiralec dobil še deset litrov vina. S seboj prinesite tudi 
vrtnarske škarje in kanister za vino.

Cena izleta: 18 EUR
Cena vključuje: prevoz na trgatev, malico, toplo kosilo, deset litrov vina, vodenje in DDV.

Odhodi avtobusa:  
z AP Radovljica ob 6.00,  
z AP Creina Kranj ob 6.25,  
z AP Mercator Primskovo ob 6.35,  
z AP Škofja Loka ob 6.55.  
Vrnitev v Kranj predvidevamo  
okrog 21.30.

Za rezervacijo čim prej pokličite na 
tel. št.: 04 201 42 41, se oglasite oseb-
no na Bleiweisovi cesti 4 v Kranju 
ali pišite na: narocnine@g-glas.si.  
Za odjave, ki prispejo kasneje kot v 
torek, 5. septembra 2017, ob 10. uri, 
zaračunamo potne stroške. 

Maja Bertoncelj

Kranj – Zavarovalnica Triglav 
z že tradicionalnim Triglav te-
kom tekače in navdušene re-
kreativne športnike vseh ge-
neracij spodbuja k aktivnemu 
načinu preživljanja prostega 
časa. Pri tem ji pomagajo tudi 
najboljši slovenski športniki, 
ki so se jim v torek na Brdu 
pri Kranju pridružili na enem 
od tekaških treningov. 

Prišli so biatlonca Jakov 
Fak in Teja Gregorin, smu-
čarski skakalci Peter Prevc, 
Cene Prevc in Špela Rogelj, 
paraolimpijci Anja Drev, 
Darko Đurić in Lena Ga-
beršček, smučarska tekači-
ca Vesna Fabjan, triatlonec 
Miro Kregar, ultramaraton-
ka Nataša Robnik, deskar 

na snegu Rok Marguč in 
profesionalni skejter Timo-
tej Lampe Ignjić. Tekaški 
trener Klemen Dolenc, ki 
vodi treninge na Brdu, ki 
so brezplačni, je imel tok-
rat stransko vlogo, v ospred-
ju pa so bili znani slovenski 
športniki. Trening se je za-
čel z ogrevanjem, ki sta ga 
vodila Teja Gregorin in Pe-
ter Prevc, nato je sledil teka-
ški del z Mirom Kregarjem 
in Natašo Robnik v ospred-
ju. »Vesel sem, da je priš-
lo toliko rekreativcev različ-
nih generacij. Uživali bomo 
v druženju in teku, kar je 
tudi namen. Tudi sam rad 
tečem, raje kot grem na kak-
šen sprehod. Kadar se mi 
zahoče, rad tečem tudi hit-
ro, čeprav hitrih tekaških 

treningov skakalci nimamo 
v programu,« je pred začet-
kom ogrevanja povedal Pe-
ter Prevc. Znani slovenski 

športniki so rekreativcem 
dali dodatne energije, ti pa 
so športnikom namenili ve-
liko vzpodbudnih besed. 

Trenirali z znanimi športniki
Rekreativcem, ki se pripravljajo na Triglav tek, so se na torkovem treningu na Brdu pri Kranju pridružili 
nekateri znani slovenski športniki. 

Na torkovem treningu za Triglav tek, ki bo 9. septembra, 
sta ogrevanje vodila Teja Gregorin in Peter Prevc.

Urša Peternel

Jesenice – Na ginekološko-
-porodniškem oddelku Splo-
šne bolnišnice Jesenice so 
se v sredo razveselili dona-
cije Nove Ljubljanske ban-
ke (NLB) v višini 9.585 evrov. 
Ček je iz rok Andreja Novaka 
iz NLB prevzel direktor bolni-
šnice Janez Poklukar, ki se je 
tudi zahvalil za donacijo. Kot 
je ob tem dejala predstojni-
ca ginekološko-porodniške 
službe v bolnišnici Eva Ma-
cun, bodo z denarjem kupili 

sodoben CTG-aparat, to je na-
pravo, ki meri srčni utrip plo-
da in napetost maternice med 
popadki. Ker merjenje z na-
pravo poteka telemetrično, 
bo porodnicam omogočala 
več gibanja; bodoče mame se 
bodo tako s sondami na trebu-
hu lahko gibale in jim ne bo 
treba več zgolj ležati. 

V jeseniški bolnišnici so le-
tos (do srede opoldne) našte-
li že 567 porodov, kar je nekaj 
deset več kot lani v tem obdob-
ju. Spomnimo, lani so našteli 
rekordnih 867 porodov.

Donacija NLB sodi pod 
okrilje njihove dobrodelne 
akcije Z majhnimi koraki 
spreminjamo svet na bolje, 
v kateri že tretje leto zapored 
zbirajo sredstva za slovenske 
porodnišnice. Doslej so tako 
zbrali že 136 tisoč evrov.

Donacija NLB za novorojenčke
Nova Ljubljanska banka je jeseniški bolnišnici podarila 9.585 evrov za nakup 
sodobnega CTG-aparata.

V jeseniški bolnišnici so se razveselili donacije  
NLB. / Foto: Gorazd Kavčič
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13:00 - ŠPORTNE IGRE
13:00 - ANIMACIJA ZA OTROKE*
16:00 - ŠPORT INVALIDOV - ZŠIS-POK
18:00 - OTVORITEV NOVEGA 
            ŠPORTNEGA OBJEKTA
18:30 - PREDSTAVITEV SMUČARJA 
            IN            INVALIDA JERNEJA SLIVNIKA
19:30 - VESELICA Z ANSAMBLOM

HRUŠICA, 2.9.2017
ŠPORTNO IGRIŠČE “PLAC”

ŠPORT ZA VSE
Kulturno športno društvo Hrušica

*Animacija za otroke
– Vesele pande
– Magic Brane
– napihljiva igrala
– poslikave obrazov
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HALO-HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 201 42 00

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

ROZMAN BUS, T: 04/531 52 49, 041/855 630 
TRST: 29. 9.; BANOVCI: 1.–5. 10.; MEDŽUGORJE: 28.–30. 10.; 
MANDARINE: 6.–8. 10., 13.–15. 10.; BERNARDIN: 12.–15. 11.. 
www.rozmanbus.si.

Rezultati 70. kroga – 30. avgusta 2017
1, 9, 15, 18, 21, 26, 28 in 34

Loto PLUS: 3, 10, 21, 23, 27, 30, 31 in 22
Lotko: 3 9 4 9 5 9

Sklad 71. kroga za Sedmico: 1.795.000 EUR
Sklad 71. kroga za PLUS: 1.660.000 EUR
Sklad 71. kroga za Lotka: 150.000 EUR

LOTO

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

PRIREDITVE
Medgeneracijske prireditve
Kranj, Cerklje, Preddvor – V Medgeneracijskem centru Kranj 
se bodo odvijale naslednje brezplačne aktivnosti: v torek, 5. 
septembra, bodo ob 17. uri vesele urice za vse, ki si želijo po-
govora v angleškem jeziku, ob 18. uri pa bodo vaje za dame. 
V ponedeljek, 4. septembra, bo ob 19. uri v Domu Taber 
v Cerkljah potekala telovadba za vse generacije. V torek, 5. 
septembra, bo ob 18. uri v prostorih DU Preddvor potekala 
tombola. Za prijavo na dogodke pokličite na tel. 041 724 134 

ali pišite na e-naslov mck-prijava@luniverza.si.

Šesti Krekov večer
Selca – Kulturno društvo dr. Janez Evangelist Krek Selca ob 
100. obletnici smrti dr. Janeza Evangelista Kreka vabi na 6. 
Krekov večer, ki bo v soboto, 2. septembra, ob 20. uri v Kre-
kovi dvorani v župnišču v Selcih.

Šuštarska nedelja
Tržič – V nedeljo, 3. septembra, bo v Tržiču potekala Šuštarska 
nedelja, v okviru katere se bo tudi letos odvijal Festival tržiških 
bržol. Vabljeni v staro mestno jedru Tržiča od 8. ure dalje. Več 

informacij o programu na spletni strani: www.trzic.info.

Tek po Poti treh zvonov
Sebenje – Krajevna skupnost Sebenje in Športno-kulturno 
društvo Žiganja vabita v soboto, 2. septembra, ob 10. uri na 
tek po Poti treh zvonov. V okviru teka bo v ciljnem prostoru 
potekal Vaški sejem z izdelki lokalnih kmetov in obrtnikov. 

Spomini na Poldeta Bibiča
Brezje pri Tržiču – Krajevna skupnost Brezje pri Tržiču v so-
delovanju z Zvezo kulturnih organizacij Tržič – Območno 
izpostavo JSKO Tržič, v soboto, 2. septembra, ob 19. uri vabi 
v Dom Krajanov na Brezje pri Tržiču na 6. Spominjarije na 
gledališkega in filmskega velikana Poldeta Bibiča.

Bralna urica
Preddvor – V soboto, 2. septembra, bo ob 10. uri v prostorih 
TIC Preddvor potekala bralna urica za otroke. Tokrat bo na 
sporedu zgodbica z naslovom Medvedkova knjižnica.

IZLETI

Pohod na planino Konjščica
Preddvor – Društvo upokojencev Preddvor – pohodniška 
skupina vabi svoje člane, da se udeležijo pohoda na planino 
Konjščica nad Pokljuko, in sicer v torek, 5. septembra. Zbor 
ob 7. uri na grajskem dvorišču v Preddvoru. Prevoz z oseb-
nimi avtomobili.

Kolesarski izlet: Kranj–Zgornja Luša–Kranj
Kranj – Društvo upokojencev Kranj vabi v torek, 5. sep-
tembra, na kolesarski izlet Kranj–Zgornja Luša–Kranj z 
lastnim kolesom ob 8. uri izpred nekdanje trgovske šole na 
Župančičevi ulici.

Pohodniški izlet po Halozah
Kranj – Društvo upokojencev Kranj vabi v četrtek, 14. sep-
tembra, na pohodniški izlet po Halozah. Odhod bo ob 7. uri 
s posebnim avtobusom izpred Globusa; 10 km lahke poti z 
višinsko razliko 150 m, hoje 3 ure in pol, vrnitev v Kranj do 
19. ure. Prijave z vplačili v pisarni DU Kranj do ponedeljka, 
11. septembra.

Po poteh Jezerskega
Cerklje – Društvo upokojencev Cerklje vabi svoje člane na 
pohodni izlet po peš poteh Jezerskega v torek, 5. septembra. 
Zbor pred AMD Cerklje ob 8 uri. Prevoz po dogovoru. Pripo-
ročajo pohodno opremo in pohodne palice.

PREDAVANJA

O ukrepih za preprečitev naraščanja slepote  
in slabovidnosti
Škofja Loka – Društvo diabetikov Škofja Loka vabi na preda-
vanje O ukrepih za preprečitev naraščanja slepote in slabo-
vidnosti, ki bo v torek, 5. septembra, ob 16. uri v predavalnici 
OŠ Škofja Loka Mesto. Predavala bo oftalmologinja Mojca 
Globočnik Petrovič. Predavanje ni namenjeno samo članom 
društva, pač pa vsem, ki bi želeli izvedeti nekaj o tej temi.

Proučevanje Svetega pisma 
Kranj – Krščanska adventistična cerkev Kranj vabi v soboto, 
2. septembra, ob 9. uri v Dom krajanov Primskovo, Jezerska 
c. 41, Kranj, na proučevanje Svetega pisma s temo: Če se 
pravični komaj reši. Pogovor bo povezoval John Pedley iz 
Anglije.

OBVESTILA

Prestavljen izlet na Piz Boe
Kranj – PD Iskra Kranj obvešča, da bo zaradi napovedanih 
padavin planinski izlet na Piz Boe prestavljen za en teden, 
na soboto, 9. septembra. Odhod bo ob isti uri: ob 3. uri 
izpred Globusa. Od petka, 1. septembra, sprejemajo doda-
tne prijave do zapolnitve razpoložljivih mest. 

Odprta vrata hiše Ignacija Borštnika
Cerklje – V nedeljo, 3. septembra, od 10. do 18. ure ponov-
no odpira svoja vrata rojstna hiša igralca Ignacija Borštnika 
v Cerkljah. Tokrat obiskovalce vabi z dokončno prenovljeno 
zunanjo podobo.

KONCERTI
Koncert Pera Lovšina
Tržič – V soboto, 2. septembra, bo ob 21. uri na Gorenjski 
plaži koncert Pera Lovšina s Španskimi borci in Queen Real 
Tribute Banda. Vstopnine ni.

Koncert Maje Horvat
Radovljica – Kulturno društvo Sotočje vabi v soboto, 2. sep-
tembra, ob 19.30 v Baročno dvorano graščine v Radovljici 
na koncert violinistke Maje Horvat ob spremljavi pianista 
Craiga Whita. Vstop je prost.

Koncert Komornega orkestra iz Furlanije -  
Julijske krajine
Kamna Gorica – V petek, 1. septembra, ob 18. uri bo v cerkvi 
Svete trojice v Kamni Gorici koncert Komornega orkestra iz 
Furlanije - Julijske krajine. 

RAZSTAVE

Razglednice s poti
Šenčur – V torek, 5. septembra, ob 19. uri bo v Muzeju Obči-
ne Šenčur odprtje razstave razglednic s fotografijami narav-
ne in kulturne dediščine s poti od štajerskih goric do strme 
tržaške obale, ki jo je pripravil Ciril Velkovrh.

PREDSTAVE
Sodobna drama Kos
Medvode – V četrtek, 7. septembra, ob 20. uri bo v Kultur-
nem domu Medvode na ogled sodobna drama Davida Har-
rowerja Kos v režiji Braneta Kraljeviča. Več o predstavi v 
članku Odličen igralski duet (I. Kavčič, GG, 20. junij 2017). 
Število sedežev je omejeno, zato priporočamo rezervacijo 
(tel. 041 654 031). Predstava ni primerna za mlajše od 15 
let.

Danica Zavrl Žlebir

Preddvor – Občina Preddvor 
je uspešno navezala stik z 
dvema prijateljskima obči-
nama, Vodnjanom na Hr-
vaškem in Blacami v Srbi-
ji. Kot je dejal preddvorski 
župan Miran Zadnikar, sta 
preddvorski delegaciji v av-
gustu občini tudi obiska-
li, na folklornem festiva-
lu v Vodnjanu pa so se že 
drugič po vrsti mudili tudi 
člani Folklornega društva 
Preddvor.

»Z vodjem občinske upra-
ve Markom Bohincem sva se 
v Vodnjanu udeležila slav-
nostne seje ob njihovem ob-
činskem prazniku, ob tej pri-
ložnosti pa je tamkajšnji žu-
pan Klaudio Vitasović pod-
pisal tudi listino o sodelova-
nju. To so sicer predstavni-
ki občin Vodnjan, Blace in 
Preddvor uradno podpisali 

že ob srečanju v Preddvo-
ru marca letos, a vodnjan-
skega župana takrat ni bilo 
tukaj in je svoj podpis pri-
speval sedaj,« je o srečanju 
v Vodnjanu povedal Zadni-
kar. »Štiričlanska delegaci-
ja iz Preddvora pa je obiska-
la tudi srbsko občino Blace 
ob njihovem Dnevu sliv. To 
je mednarodni sejem z ve-
černimi zabavnimi prire-
ditvami. Ob tej priložnos-
ti so odprli športno letali-
šče, razkazali so nam tam-
kajšnjo destilarno slivovke 

in mlin. Navzoči so bili tudi 
predstavniki Vodnjana, tako 
da smo imele tri prijateljske 
občine ob tem dogodku tudi 
skupno medijsko predstavi-
tev. Vse tri občine se dogo-
varjamo o možnostih sode-
lovanja na več področjih, za 
skupno sodelovanje na sej-
mih in izmenjavo kulturnih 
in športnih društev.« 

Pri prijateljih na 
Hrvaškem in v Srbiji

S prijatelji iz srbske občine Blace ob Dnevu sliv / Foto: Občina Preddvor
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MALI OGLASI
T: 201 42 47, F: 201 42 13 
E: malioglasi@g-glas.si

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

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

NEPREMIČNINE
STANOVANJA
PRODAM

GARSONJERO, 22,30 m2 na naslo-
vu Kropa 3 D, Kropa, z zavezujočim 
zbiranjem ponudb. Rok za oddajo po-
nudb je 30.9.2017. Izhodiščna cena: 
12.600,00 EUR. Upraviteljica Anita 
Kodba s.p., Oplotniška 1a, Slov. Konji-
ce  03 757 27 72. 17002820

DVOSOBNO stanovanje na Planini v 
Kranju, tel.: 040/224-348 17002795

KUPIM

STANOVANJE v Žireh ali Gorenji vasi, 
eno ali dvosobno, tel.: 04/51-95-182  
 17002848

ODDAM

DVOSOBNO stanovanje, 64 m2, Dru-
lovka, pritličje z atrijem, tel.: 070/714-
105 17002816

HIŠE
PRODAM

STAREJŠO hišo z večjo parcelo na 
deželi in skuter Honda 400 ccm, tel.: 
041/209-066 17002854

GARAŽE
ODDAM

GARAŽO, Šorlijevo naselje, Kranj in 
prodam šivalni stroj, Ružo Step, tel.: 
031/734-103 17002813

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.

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

FIAT Uno 1,0, letnik 1996, prev. 
83.000 km, tel.: 041/847-500 
 17002799

KUPIM

AVTO R Clio, 5 vrat, zimske gume, tel.: 
059/960-577  
 17002851

KARAMBOLIRANA  
VOZILA
KUPIM

KARAMBOLIRANO vozilo ali vozilo 
v okvari, od let. 2000 dalje. Ugrica 
Blaž, s.p., Drulovka 38, Kranj, tel.: 
041/349-857 
 17002223

GRADBENI  
MATERIAL
PRODAM

SMREKOVE deske colarice, suše-
ne na zraku 4 leta, cca 2 m3, tel.: 
040/216-258 17002852

KUPIM

BUKOVE goli, okolica Kranja oz. Go-
renjska, tel.: 040/201-295 
 17002803

ODKUPUJEMO kostanjeve drogove 
(za elektrogospodarstvo), dolžine 9-11 
m (tudi neobeljene), 031/33-99-28, 
pisarna 02/61-31-583; SES d.o.o., 
Opekarska ul. 22, Maribor 17002858

KURIVO
PRODAM

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

BUKOVA in hrastova drva, suha, tel.: 
04/23-11-964, 041/481-588 17002817

SUHA bukova in mešana drva, lahko 
razžagana in z dostavo, tel.: 031/826-
621 17002578

SUHA hrastova drva, možna dostava, 
tel.: 031/330-425 17002734

SUHA bukova in mešana drva, možna 
dostava, tel.: 031/676-235 17002739

SUHA bukova ter hrastova drva, možna 
dostava, tel.: 041/756-449  
 17002751

SUHA bukova drva, razžagana, možna 
dostava, tel.: 041/758-958  
 17002801

SUHA bukova drva, ugodno in kra-
vo Holstein, tel.: 04/53-36-448, 
051/794-235 
 17002802

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

Po dveh 

razprodanih 

delih planinskega 

vodnika 

Pozdravljene, gore 

je Jelena Justin 

najlepše vzpone 

zbrala v tretji 

knjigi. Vzpone je 

razporedila od 

nezahtevnih do 

zelo zahtevnih, da 

si bo vsak lahko 

sam zase izbral 

najprimernejšo pot.

                      + p oštnina

15 
EUR

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

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

www.gorenjskiglas.si

12  50
EUR

218 strani, 140 x 200 mm,  
spiralna vezava

V knjigi Moje 
najboljše pecivo se 
nahajajo recepti, 
ki ne temeljijo na 
znanju in ustvarjal-
nosti, ampak največ 
na izkušnjah bralk. 
Dvesto dokazanih 
ter na enostaven 
in dostopen 
način napisanih 
receptov z barvnimi 
fotografijami, bo 
našlo pot do vsake 
gospodinje z več 
ali manj izkušenj, ki 
bi rada presenetila 
in razveselila svojo 
družino ali goste z 
novimi in domisel-
nimi pecivi.

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

Sponzor nagradne križanke 47. DNEVI NARODNIH NOŠ, ki je 
bila objavljena v časopisu Gorenjski glas, v petek 18. 8. 2017 je 
bil Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik. Nagrade: 1. nag-
rado:  ogled nedeljske povorke narodnih noš iz VIP tribune za 
2 osebi prejme Alojz Kokalj iz Selce, 2. nagrado: 2 vstopnici za 
vstop v Union Experience Pivovarne Union prejme Irena Bab-
nik iz Kranja in 3. nagrada: knjižno nagrado prejme Jan Burja 
iz Bleda. Nagrajencem iskreno čestitamo. 

Sponzor nagradne križanke Dance Amor, ki je bila objavljena v 
časopisu Gorenjski glas, v petek 18. 8. 2017 je bilo podjetje Ale-
mana d.o.o. iz Kranja.  Nagrade: dve vstopnici za ogled pred-
stave Dance Amor 9. 9. 2017 ob 17.30 v Gallusovi dvorani Can-
karjevega doma v Ljubljani prejmejo: Minja Žnidar iz Kranja, 
Alenka Mijović iz Škofje Loke in Antonija Pogačar iz Bohinj-
ske Bele. Nagrajencem iskreno čestitamo.

Sponzor nagradne križanke, ki je bila objavljena v Gorenjskem 
glasu dne, 25. avgusta 2017 je bil Zavod za turizem in kulturo 
Kranj. Geslo križanke je bilo: LETNO GLEDALIŠČE KHISLSTEIN.
Nagrajenci: 1. nagrada: 4 vstopnice za koncert Carmen Manet 6. 
9. na Letnem gledališču Khislstein prejme Viktor Pungartnik, 
Cerklje 2. nagrada: 2 vstopnice za koncert Carmen Manet 6. 9. 
na Letnem gledališču Khislstein prejme Stanka Bohinc, Polja-
ne in 3. nagrada: 2 vstopnice za koncert Carmen Manet 6. 9. na 
Letnem gledališču Khislstein prejme Mateja Vrtačnik, Šenčur. 
Nagrajencem čestitamo!

SUHA bukova drva, 1 klasa, tel.: 
041/378-812 
 17002849

SUHE trske za podkurit, primerne za 
kamin ali centralno peč, tel.: 041/986-
986  
 17002808

UGODNO prodam lesne brikete in pe-
lete za kurjavo, tel.: 040/887-425  
 17002748

STANOVANJSKA 
 OPREMA
POHIŠTVO
PRODAM

KOVINSKA vrata, nevgrajena, mere 2 
x 1,3 m, rabljeno spalnico in sedežno, 
tel.: 041/229-159  
 17002796

GOSPODINJSKI  
APARATI
PRODAM

CENA simbolična - nova vgradna plo-
šča za štedilnik, 2 plin 4 elektrika, tel.: 
04/59-61-169, 031/262-046  
 17002860

PODARIM

APARAT za smutije, tel.: 031/292-
060 17002815

HOBI
PRODAM

DVA albuma slovenskih znamk od 
1991 do 2015 in star album znamk od 
1918 do 1945, tel.: 04/53-18-664  
 17002804

UMETNINE, NAKIT
PRODAM

TAPISERIJE, unikati, tema tarot, višji 
cenovni razred. Odlična naložba, tel.: 
040/567-544 
 17002857

STARINE
KUPIM

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

OTROŠKA OPREMA
PRODAM

OTROŠKI avto sedež, od 15 - 35 kg in 
kotalke, štev. od 30 - 33, tel.: 04/23-
58-200, 031/272-632  
 17002844

ŽIVALI IN RASTLINE
PRODAM

MLADIČI Jack R. terier, pasemsko 
tipični, potomci odličnih prednikov, z 
rodovnikom, tel.: 031/669-039 
 17002807

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

ČELNI nakladač Sip Težak, tel.: 
051/349-068 17002855

GOZDARSKO jekleno vrv, valjano, 
jeklene vrvi za pehala,  gurtne in več 
vrst agregatov, Zajla center, d.o.o., 
Mengeška c. 15, Trzin, tel.: 041/764-
966 17002863

ROTACIJSKO kosilnico Vicon-188, 
cepilec na sveder, nakladalko Sip-
25/6, tel.: 04/23-11-964, 041/481-
588 17002818

SILOKOMBAJN enoredni, Mengele in 
dvoredno sejalnico za koruzo Olt, tel.: 
031/585-345 17002810

SILOS poliestrski, 60 m3, silokombajn 
Mengele 220, trosilec hlevskega gnoja 
SIP in traktor IMT 539, tel.: 041/356-
157 17002814

TROSILEC Tehnostroj  s poviški za si-
lažo Torpedo Deutz 75, tel.: 040/334-
733 17002850

KUPIM

TRAKTOR IMT, Ursus, Deutz, Zetor ali 
podobno, tel.: 041/235-349 17002809

PRIDELKI
PRODAM

40 AR silažne koruze v Voklem, tel.: 
041/659-955 17002811

JUŠNO zemenjavo za v skrinjo, tel.: 
040/804-336 17002847

KORUZO za silažo, tel.: 031/850-
370 17002830

KROMPIR za krmo, tel.: 041/347-
243 17002853

RDEČO peso, tel.: 041/558-711  
 17002806

SILAŽNO koruzo, tel.: 070/180-159  
 17002824

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

15 TEDNOV stare jarčke, opravlje-
na cepljenja. Drinovec, Strahinj 38, 
Naklo 17002861

BIKCA simentalca, težkega 170 kg, 
tel.: 041/756-022 17002859

ČB bikca in teličko simentalko, stara 3 
tedne, tel.: 041/937-640 17002805

ČB bikca, starega 1 teden, tel.: 
041/962-860 17002845

JAGENJČKE in mlade ovne, za rejo ali 
zakol, cena 2,5 EUR/kg žive teže, tel.: 
031/541-767 17002825

JARKICE rjave, na voljo bodo po 8.9., 
zbiram naročila, Novak, Jama 34, tel.: 
041/820-594 17002819

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

KRAVO ciko s 3 tedne starim bikcem, 
tel.: 031/220-367 17002842

KRAVO simentalko, brejo 9 mesecev, 
stara 5 let, tel.: 041/231-305 17002846

KRŠKO poljske prašiče, težke cca. 30 
kg, tel.: 040/222-436 17002797

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 
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POČITNICE V OREBIĆU
Vabimo vas na jesenske počitnice v Amines Grand Azur hotel 4* v 
Orebiću, na polotoku Pelješac.  Z avtobusom boste potovali do ho-
tela in nazaj, bivali 5 noči v lepem hotelu 4*, tik ob morju, v obje-
mu borovega gozda, po sistemu vse vključeno (lahki all inclusive).  
Lahko se boste sončili, kopali, se sprehajali ali se za doplačilo odpra-
vili na lepe izlete po polotoku Pelješac, na Korčulo ali v Dubrovnik. 
Pohitite s prijavo. 

Termin: od 21. do 26. septembra 2017
Cena: 360 EUR na osebo

Cena vključuje:  avtobusni prevoz z udobnim turističnim avtobusom, bivanje v lepem 
Aminess Grand Azur hotelu Orebić s štirimi zvezdicami – lahki all inclusive (vse vključeno) 
po programu: samopostrežni zajtrki, kosila in večerje s pijačo (točeno belo in rdeče vino, 
pivo, brezalkoholne pijače, mineralna voda pri kosilu in večerji), stroške vodenja in organi-
zacije potovanja ter DDV.
Popust: otrok do 14. leta v sobi z 2 odraslima – 40 EUR popusta, otrok do 14. leta v sobi z 1 
odraslim – 25 EUR popusta. Doplačila ob prijavi: za sobo s pogledom na morje – 20 EUR, za 
enoposteljno sobo – 40 EUR. Doplačilo vodnikom na poti: za dodatne izlete.

          POČITNICE // OREBIĆ / OD 21. DO 26. SEPTEMBRA 2017

Organizator izleta je Kompas, d. d. Prijave in rezervacije zbirajo v Kompasu 
Kranj, Slovenski trg 6, tel.: 04/201 42 61, in v Kompasu Škofja Loka, Kapucinski 
trg 8, tel.: 04/511 17 70.  Ne zamudite tega nepozabnega doživetja!



KUNCE, orjaški lisec, odrasle in mladi-
če, tel.: 041/724-123 17002794

KUNCE, pasme orjak, samice stare 5 
mesecev in pol, tel.: 051/800-860  
 17002823

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

OVNA za pleme in brejo ovco, tel.: 
051/303-294 17002831

SANSKEGA kozla, starega 1 leto, 
odličnega plemenjaka, tel.: 040/874-
015 17002798

TELICO simentalko, brejo 6 mesecev, 
tel.: 041/214-500 17002800

TELIČKO, mesne pasme, staro 14 dni, 
tel.: 041/744-502 17002829

KUPIM

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

PODARIM

STARE kokoši nesnice, tel.: 041/337-
678 17002862

OSTALO
PRODAM

KVALITETNO seme enoletne trave, 
tel.: 064/253-700 17002827

SILAŽNO koruzo 0,5 ha, tel.: 04/23-
16-333 17002856

ZEMLJO, tel.: 031/489-341 17002826

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

ZAPOSLIMO natakarja/-ico. Gostišče 
Klub Kovač, Andrej Marinšek, s.p., 
Glavna c. 1, Naklo, tel.: 031/339-
003 17002822

ZAPOSLIMO natakarico za delo v 
strežbi, nedelje prosto. Gostilna pri 
Slavki, Viktor Marinšek s.p., Podbrezje 
36, Naklo, tel.: 041/740-691 17002828

MEGALES d.o.o., Strahinj 120, Naklo 
- zaposlimo gozdarja sekača z ustrezno 
izobrazbo ter NPK gozdni sekač. Po-
nudbo pošljite na e-naslov info@mega-
les.si 17002773

MEGALES d.o.o., Strahinj 120, Nak-
lo - zaposlimo skladiščnika na lesnem 
skladišču s poznavanjem GLS in izpi-
tom za motorno žago. Ponudbo pošljite 
na e-naslov info@megales.si 17002774

MEGALES d.o.o., Strahinj 120, Naklo 
- zaposlimo voznika gozdarskega tovor-
njaka z izpiti C, E  kategorije. Ponudbo 
pošljite na e-naslov info@megales.si  
 17002775

ZAPOSLIMO voznika tovornega vo-
zila, na področju držav EU, voznika E 
kategorije, Stare, d.o.o., Lahovče 97, 
Cerklje, tel.: 041/755-266 17002650

MLADINSKA knjiga za prodajo težko 
pričakovane biografije o Avseniku in 
Slaku zaposli nove sodelavce, Posredni-
štvo Zdene Brovč s.p., Zminec 127, Šk. 
Loka, tel.: 040/304-270 17002812

ZA DOLOČEN čas zaposlimo delav-
ca-ko za brušenje in dela v mizarski la-
kirnici. Zaželjene so izkušnje. Prošnje 
pošljite na: info@pohistvoiskra.si ali po 
pošti, Pohištvo Iskra d.o.o., Barletova 
3, Medvode 17002821
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ZAHVALA  

Ob slovesu od dragega moža, očeta in tasta, starega očeta, brata, 
bratranca, strica in prijatelja

Jožeta Debeljaka 
upokojenega zdravnika iz Hotovlje

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom in prijateljem, 
Jožetovim nekdanjim sodelavcem in sedanjim zaposlenim v ZD 
Škofja Loka, še posebej osebnemu zdravniku Andreju Šubicu, re-
ševalni službi ter kolektivu Polycoma za izraze sožalja, molitve, 
spremstvo pri pogrebni sveti maši in pokopu, denarne in mašne 
darove, cvetje, sveče, za pecivo in strežbo.
Hvala domačemu župniku g. Jožetu Stržaju, ki ga je obiskoval 
na domu v času bolezni in župniku na Črnem vrhu nad Idrijo g. 
Srečku Vončini, ki mu je v bolnici podelil poslednje zakramente.
Posebno zahvalo pa namenjamo duhovnikom pri pogrebu: g. Jo-
žetu Dolencu, g. Simonu Fortuni in br. Juriju Štravsu ter pevcem: 
Ireni in Marjanu Debeljaku, Tadeji in Boštjanu Kaduncu, Mileni 
in Franciju Osredkarju, Majdi Irt in Jožetu Dolencu.
Hvaležni smo vsem, ki ste Žagarjevega dohtarja spoštovali, se 
mu v tako velikem številu poklonili in ga pospremili k večnemu 
počitku.

Vsi njegovi
Hotovlja, avgust 2017

ZAHVALA

Sporočamo vam, da nas je v 87. letu zapustil naš dragi mož, oče, 
dedek, praded, stric in brat

Marjan Šegula
Iskrena hvala vsem sorodnikom, prijateljem in znancem za izka-
zano sožalje, vse darove, cvetje, sveče, svete maše in tolažilne be-
sede. Hvala pogrebni službi Kranj za lep obred, g. župniku Eriku 
Šviglju, pevcem in prijatelju Eriku Bertonclju za poslovilni govor. 
Vsem, ki so mu pomagali, še enkrat iskrena hvala. Posebna zah-
vala vsem negovalkam in patronažnim sestram. 

Žalujoči vsi njegovi
Kranj, 27. julija 2017

ZAHVALA

Poslovila se je draga mama

Marija Kovačič
Mežnarjeva Minka iz Sv. Duha
8. 4. 1933 – 25. 8. 2017

Iskrena hvala sorodnikom, sosedom, prijateljem, sodelavcem in 
znancem za darovano cvetje, sveče in sv. maše. Hvala župniku 
Franciju Aliču in župniku Simonu Fortuni za spodbudne besede 
in darovano mašo ter sestram Uršulinkam za vse molitve. Hva-
la tudi cerkvenemu pevskemu zboru za prelepe zapete pesmi ter 
pogrebni službi Akris. Posebno se zahvaljujemo sosedi Jelki Se-
lak za nesebično pomoč pri oskrbi mame na domu. Hvala tudi 
vsem tistim neimenovanim, ki sočustvujete z nami in jo boste 
ohranili v lepem spominu. 

Vsi njeni
Sv. Duh, avgust 2017

ZAHVALA
Sama se zariše neka pot prej ali slej
v  tvoje življenje, podobno kot črta v dlan. 
In tudi če nočeš, moraš po njej
z njo in sam s sabo zaznamovan.
(Tone Pavček) 

Tiho se je v dvainpetdesetem letu  poslovil 

Iztok Vrabec
iz Radovljice 

Vsem, ki ste ga spremili na zadnji poti na Mestnem pokopališču v Kranju, nam v teh  
bridkih dneh namenili besede tolažbe in sočutja, darovali cvetje in sveče, iskrena hvala. 

Družina Vrabec 

ZAHVALA

Ob boleči in nenadni izgubi drage mami, hčerke, stare mame, 
sestre, tete, tašče in sestrične

Antonije Fras
roj. Fortuna iz Gorenje vasi

se iz vsega srca zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, sosedom, 
znancem ter sovaščanom za izrečena sožalja in besede tolažbe.  
Hvala za darovane sveče, cvetje in svete maše. Zahvala velja sošol-
cem in sošolkam osnovne in tekstilne šole, Društvu upokojencev 
Gorenja vas in praporščaku g. Pavletu Čadežu. Hvala župniku  
g. Gregorju Luštreku za lep pogrebni obred ter bratrancu župniku 
g. Simonu Fortuni za somaševanje. Hvala domačemu cerkvene-
mu zboru pod vodstvom g. Romana Ažbeta za lepo petje pri sve-
ti maši in poslovilnih pesmi na pokopališču ter pogrebni službi 
Hipnos. Hvala tudi kolektivu podjetja Kofra za darovane sveče in 
prispevke. Iskrena zahvala velja vsem, ki ste našo drago Tonko 
imeli radi, jo pospremili na njeni zadnji poti in nam v težkih tre-
nutkih stali ob strani.

Žalujoči: sinovi Gregor z Ireno, Miha s Tino, Blaž z Majo, vnuki 
in vnukinje, mama Pavla, sestre Marjanca, Andrejka, Elica, brat 
Roman z družinami ter ostalo sorodstvo.
Gorenja vas, avgust 2017

Je tudi življenje minljivo, a večno,
na koncu telo se v prah spremeni.
A duša pa ostaja in čaka telo,
da znova prebrodi življenja čeri.
(Klemen Šifrar)

MALI OGLASI, ZAHVALE malioglasi@g-glas.si

VAN – DEN, d.o.o., TRGOVSKO,
UVOZNO IZVOZNO PODJETJE
Mlakarjeva ulica 74
4208 ŠENČUR

objavlja  prosta delovna mesta v trgovini z materialom  
za centralno ogrevanje in vodovod:

1. TRGOVEC m/ž
Pogoji:
–       izobrazba IV.ali V. stopnja trgovske ali tehnične smeri
–       obvladanje dela z računalnikom
–       komunikativnost, odgovornost, poštenost, urejenost
–        zaželjene izkušnje v trgovini s tehničnim blagom in znanje 

tujega jezika ( nemško / angleško )
–       vozniški izpit B kategorije

2. SKLADIŠČNIK – VOZNIK m/ž
Pogoji:
–       izobrazba IV. stopnje
–       vozniški izpit B kategorije (zaželjena C kategorija)
–       odgovornost, poštenost, urejenost

Ponujamo: urejeno delovno okolje, dinamično delo, stimula-
tivni osebni dohodek.

Poskusno delo 3 mesece. Zaposlitev za določen čas 6 mesecev, 
z možnostjo kasnejše zaposlitve za nedoločen čas.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne ponudbe z dokazili o iz-
polnjevanju pogojev v  8 dneh od objave  na naslov:  
VAN – DEN d.o.o., Mlakarjeva ulica 74, 4208 ŠENČUR

IŠČEM

DUO Rolo išče delo na zabavah, oble-
tnicah z domačo in zabavno glasbo, 
tel.: 041/741-355 
 17002659

STORITVE
NUDIM

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

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

ADAPTACIJE vsa gradbena dela, not-
ranje omete, strojne omete, fasade, 
adaptacije, tlakovanje dvorišča, ogra-
je, kamnite škarpe in dimnike, kvalite-
tno, hitro in poceni. SGP Beni, d. o. 
o., Struževo 7, Kranj, tel.: 041/561-
838  
 17002743

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

BELJENJE, glajenje sten, barvanje 
ograj, vrat, fasad in napuščev, antigli-
vični premazi prosti plesni ter dekora-
tivni ometi in opleski vam nudi Pavec 
Ivan, s. p., Podbrezje 179, Naklo, tel.: 
031/392-909  
 17002483

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

SANACIJE, obnove dimnikov z inox 
cevmi, povrtavanje, rušenje, pozida-
va, montažni dimniki, dimniške kape. 
Garancija 10 let. Aleš Avsenek d.o.o., 
Kranjska 2, Radovljica, tel.: 041/229-
246 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 17002832

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

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

RAZNO
PRODAM

OSTREŠJE komplet, velikost 6 x 12 
m, staro 12 let, ugodno, tel.: 040/641-
188 17002864

IŠČEM

STARE računalnike, varilne aparate, 
pralne stroje, železo .... Odpeljem 
brezplačno, tel.: 070/385-956 
 17002843
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Anketa

Franc Kolman iz Škofje 
Loke:

»Na morje smo hodili še z 
otroki in vnuki, zdaj sem pa 
raje po hribih. Vsako sobo-
to in nedeljo grem kam. Za 
dušo si pa privoščim nekaj 
dni toplic.«

Lidija Bitežnik s 
Slovenskega Javornika:

»Pokojnina je za dopust 
prenizka! Življenje mi dajejo 
vnuki, oni so mi vse. Moja 
sprostitev je hoja v Završni-
ci, rada grem tudi na srečanja 
invalidov, upokojencev ...«

Terezija Žaberl iz Krope:

»Na morju nisem bila že ne-
kaj let. Varujem vnučke, tako 
da sem čez poletje kar doma. 
Za kakšno daljše potovanje 
tudi ni ''špage'' ... S petsto 
evri pokojnine pač ne gre!«

Tone Hafner iz Škofje Loke:

»Morje me preveč ne mika, 
letos sem bil na enodnev-
nem izletu na Debelem rtiču. 
Raje imam hribe, slovensko 
sredogorje, bil sem tudi v 
Avstriji. Hodim s pohodniki 
upokojenci.«

Urša Peternel

Žirovnica – Si upokojenci 
med poletjem lahko privo-
ščijo kaj oddiha in sprostitve? 
Gredo vsaj za kak teden dni 
na morje, morda na izlet, 
potovanje? O tem smo jih 
spraševali na srečanju go-
renjskih upokojencev včeraj 
v Žirovnici.
Foto: Gorazd Kavčič

Hribi, toplice, 
vnuki 

Marjeta Žaberl iz Krope:

»Na morje ne grem, ker mi 
je že tako prevroče. Veliko 
hodim, najraje na ''kroparski 
Triglav'', proti Jamniku. Pog-
ledam za gobami, borovni-
cami, rožicami. Pa kakšne 
toplice si privoščim.«

info@g-glas.si

vre men ska na po ved

PETEK SOBOTA NEDELJA
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Do nedelje bo oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami, 
danes in jutri tudi nevihtami. Pihal bo jugozahodni, v nedeljo 
pa severni veter. Ohladilo se bo. Danes zjutraj bo še toplo, 
nato pa vsak dan hladneje. V gorah se bo meja sneženja v noči 
na nedeljo spustila na okrog 2000 metrov nadmorske višine.

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

Danica Zavrl Žlebir

Šenčur – Trgovina s tehnič-
nim blagom je na tem ob-
močju delovala tri leta, po-
tem so jo lastniki zaradi ne-
rentabilnosti zaprli in od 
tedaj ostaja stavba prazna. 
Največje pozornosti je bila 
deležna v času velikega mi-
grantskega vala skozi Slove-
nijo leta 2015, ko je država 
nameravala prazni objekt 
najeti za migrantski center, 
takrat so namreč nasprot-
niki pripravili odmeven 
protest zoper to namero. 
Do migrantskega centra ni 
prišlo, a v prazni stavbi se ni 
naselila tudi nobena druga 
dejavnost, čeprav je za to ob-
stajalo in še naprej obstaja 
kar nekaj zanimanja. Tudi v interesu Občine Šenčur, ki 

je pred leti Strabagu za trgo-
vski center prodala zemlji-
šče ob avtocestnem uvozu, 
je, da bi objekt slednjič na-
selila neka dejavnost. V so-
delovanju s Strabagom so 
želeli v svojih prostorskih 
aktih namembnost objekta 
razširiti, da bi lahko v njem 
delovala trgovina z živili ali 
kaka druga dejavnost. Kot 
je že večkrat poudaril žu-
pan Ciril Kozjek, so Stra-
bagu vseskozi pripravljeni 

pomagati pri iskanju na-
jemnikov in na občino se 
tudi obračajo interesenti, 
ki bi bili pripravljeni najeti 
objekt. Tako so se zanj že na 
začetku zanimali tudi proi-
zvajalci plovil in država, ki 
je tu videla dobro lokacijo za 
arhivsko dejavnost, sicer pa 
so po Kozjekovih besedah 
samo letos dobili od sedem 
do deset ponudb.

»Odločitev, komu bodo 
pri Strabagu oddali svo-
jo lastnino v najem, pa je 

njihova – in interes kapita-
la tu igra pomembno vlo-
go. Strabag ima obvezno-
sti do banke, ki ji trenu-
tno plačuje le obresti, če pa 
dobi najemnika, bo odpla-
čeval tudi glavnico,« razmi-
šlja župan občine Šenčur. 
Za stavbo na območju obči-
ne sicer regularno prejema-
jo nadomestilo za uporabo 
stavbnih zemljišč, še doda-
ja, vendar si vseeno želijo, 
da bi stavba končno dobila 
vsebino in dušo.

Baumax še vedno prazen
Dve leti sta že minili, odkar je zaprla vrata trgovina Baumax v Šenčurju, poldrugo leto pa je od 
protestnega shoda, ko so domačini nasprotovali, da bi v praznem objektu nastanili migrante. Stavba še 
naprej ostaja prazna, čeprav je sicer veliko zanimanja za najem teh prostorov. 

Še naprej prazna stavba Baumaxa v Šenčurju / Foto: Gorazd Kavčič

Samo letos se je za 
najem prostorov v 
prazni trgovini Baumax 
v Šenčurju zanimalo 
od sedem do deset 
ponudnikov. Postopek za 
spremembo prostorskih 
načrtov, ki bi razširil 
namembnost objekta, se 
še ni začel.

Danica Zavrl Žlebir

Kranj – Dijaki in študenti si-
cer lahko kadar koli med le-
tom oddajo vlogo za uvelja-
vljanje pravice do državne 
štipendije. Ob izpolnjeva-
nju pogojev jim štipendija 
pripada od prvega dne pri-
hodnjega meseca po vložitvi 
vloge. Dijaki so morali vlo-
go za štipendijo oddati av-
gusta, če jo želijo prejemati 
od 1. septembra naprej, štu-
denti pa septembra, da bodo 
do štipendije upravičeni že 
1. oktobra. Štipendijo dobi-
vajo eno šolsko (študijsko) 
leto, vlogo pa oddajo na cen-
tru za socialno delo.

V tem času se dijaki in štu-
denti potegujejo tudi za Zo-
isovo štipendijo. Rok za do-
delitev in za nadaljnje pre-
jemanje te štipendije po sta-
rem zakonu o štipendiranju 
za dijake je 6. september, za 
študente pa 6. oktober. Di-
jaki, ki so štipendijo prido-
bili že po novem zakonu, to-
rej po 1. januarju 2014, so 

morali vloge oddati do 31. 
avgusta, študenti pa do 30. 
septembra, če želijo štipen-
dijo prejemati neprekinje-
no. Vloge sprejema Javni 
štipendijski, razvojni, inva-
lidski in preživninski sklad. 
Izteka pa se rok za štipendi-
je za deficitarne poklice, ki 
jih bodo to šolsko leto pre-
jemali dijaki prvega letnika 
programov srednjega po-
klicnega izobraževanja. Po 
novem jo bodo lahko preje-
mali tudi bodoči tesarji, sla-
ščičarji, tapetniki, mehatro-
niki, operaterji in inštala-
terji strojnih inštalacij. Vlo-
ge od 15. junija do 20. sep-
tembra sprejema javni šti-
pendijski sklad.

Zadnji avgust pa je bil rok 
za oddajo vlog za znižano 
plačilo vrtca za starše tistih 
otrok, ki gredo prvič v vrtec, 
in za starše otrok, ki jim je 
ta mesec potekla subvencija. 
Konec avgusta je ta pravica 
pretekla kaki tretjini upravi-
čencev, preostali pa jo imajo 
priznano še naprej. 

Roki za oddajo 
vlog za štipendije
Dijaki in študentje naj bodo pozorni na roke, do 
katerih je treba oddati vloge za štipendije. 

Danica Zavrl Žlebir

Strmica – Jutri popoldne 
bodo slovesno odprli obnov-
ljen odsek lokalne ceste Še-
vlje–Stražišče. Gradnja ces-
te Strmica–Čepulje je pote-
kala od leta 2012, šlo je za ši-
ritev ceste, odvodnjavanje, 
gradnjo opornih zidov, as-
faltiranje ... Vrednost na-
ložbe je bila okoli tristo ti-
soč evrov, ocenjuje Zdrav-
ko Markelj, predsednik KS 
Bukovica - Bukovščica, kjer 
so bili pobudniki in koordi-
natorji obnove te povezoval-
ne ceste med občinama Ško-
fja Loka in Kranj. Gradnjo 

je skoraj v celoti financirala 
Občina Škofja Loka. 

Ureditev tega kilometer 
dolgega cestnega odseka je 
pomembna tako za domači-
ne tukajšnjih vasi kot za tis-
te, ki si želijo skrajšati pot 
v Selško dolino ali iz nje. 
»Obstajala je bojazen, da se 
bo promet po tej cesti po ob-
novi občutno povečal, a se to 
po opažanju domačinov ni 
zgodilo. Pač pa je več kole-
sarjev,« pravi Zdravko Mar-
kelj in vabi na jutrišnje od-
prtje obnovljene ceste, ki ga 
bodo popestrili s kulturnim 
programom, blagoslovom 
in druženjem. 

Odpirajo cesto skozi Strmico


