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Zazijala je bančna luknja
Slovensko javnost je decembra leta 2013
zdramilo kar nekaj dogodkov, ki so veči
noma opozarjali na resnost položaja v
državi. Politiki in običajni ljudje so ugi
bali o vzrokih za odstop vodstva Komi
sije za preprečevanje korupcije, ki jo je
vodil predsednik Goran Klemenčič. V
Ljubljani je protestnik poškodoval ljub
ljanskega župana Zorana Jankoviča in
policista. V 75. letu starosti je umrl aka
demik dr. Jože Trontelj, predsednik Slo
venske akademije znanosti in umetnosti,
za katerega pravijo, da je bil človek etike
in vrednot. Policisti in kriminalisti so
opravili več hišnih preiskav v povezavi z
gradnjo športnega in trgovskega središča
Stožice v Ljubljani. Zaradi suma korup
cije so preiskovali nekatere lekarne in
bolnišnice. Športni novinarji so za naj
boljše športnike v letu 2013 izbrali alp
sko smučarko Tino Maze, smučarskega
skakalca Petra Prevca in člane slovenske
hokejske reprezentance.
Ekonoma mariborske nadškofije kanoni
ka Mirka Krašovca so zaradi nezakonitih
dejanj v poslovanju mariborske nadško
fije obsodili na dve leti zapora, Vatikan
pa ga je napotil na tuje in mu odvzel
kanoniške časti. Partizanska bolnišnica
Franja v Novakih pri Cerknem je praz
novala 70. obletnico ustanovitve. V njej
se je med drugo svetovno vojno zdravilo
578 težje in 300 lažje ranjenih partiza
nov in zavezniških vojakov. Osrednji
domači dogodek je bilo dolgo pričako
vano razkritje tako imenovane bančne
luknje po opravljenih stresnih testih. V
osmih slovenskih bankah je zazijala 4,7
milijarde evrov velika luknja. Največji
delež pri njej imajo Nova Ljubljanska
banka, Nova kreditna banka Maribor in
Abanka. Gorenjska banka naj bi imela
za 320 milijonov evrov slabih terjatev. V
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V Kemični industriji Kamnik so odstranjevali nevarna eksplozivna sredstva.

Ena zadnjih protestnih cestnih zapor v Škofji Loki
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preteklosti izstavljene račune bomo še
nekaj let plačevali državljani. Država je
banke dokapitalizirala s 3,4 milijarde
evrov. Mesec december je sklenilo za ta
čas nenormalno toplo in južno vreme.

Zbirali pomoč za Liana
Da smo Gorenjci dobrega srca, smo
dokazali z zbiranjem pomoči za hudo
bolnega jeseniškega dečka Liana Alilo
va, ki so mu ameriški zdravniki pomaga
li, da bi shodil. Prav tako nismo bili glu
hi za odličnega športnika invalida Darka
Đuriča, ki potrebuje nove proteze. V
akcijo se je z dobrodelnim plavanjem
vključil tudi predsednik republike Borut
Pahor. Sava je blejsko igrišče za golf
prodala srbskemu telekomunikacijske
mu poslovnežu in navdušenemu golfistu
Draganu Šolaku, ki naj bi imel za Bled
še druge načrte. Kranjska Gora je prejela
nagrado Best Ski Resort, ki jo uvršča
med najboljša smučarska središča na
svetu. Nagrada velja za turističnega
oskarja. Na Voglu so znova odprli Ski
hotel, kar je velika pridobitev za Vogel
in celoten Bohinj. Na kamniškem koncu
so inšpektorji prepovedali obratovanje
dvosedežnici Šimnovec na Veliki plani
ni, kjer bosta lahko delovali dve vlečni
ci. Škofjeloški center za socialno delo je
zaradi zaščite otrok odvzel zakoncema
Šavli sedem otrok. Za nekatere je bil ta
ukrep sporen. Protestna zapora ceste
zaradi zavlačevanja gradnje obvoznice
se je spremenila v veselje, saj je revizij

Lian Alilov s staršema

Kristina Tarman z domačimi in prijatelji

ska komisija zavrnila pritožbo neizbra
nega izvajalca in tako omogočila nadal
jevanje gradnje! Manj veseli so bili
zaposleni v Tehniku, ki so ostali brez
oktobrskih in novembrskih plač.

Prešernova vrtnica
V Vrbi so na Prešernov praznik posadili
prvo v Volčjem Potoku vzgojeno Prešer
novo vrtnico. V Prirodoslovnem muzeju
v Ljubljani so pokazali Jezerski meteo
rit, ki ga je leta 1992 našel Božidar Jer
nej Malovrh. V Dupljah in v Podbrezjah
so obnovili podružnični šoli, v Mengšu
so mladi sami obnovili svoj center, na
Bledu pa so pekli potico. Miha Klinar iz
Podhoma, Andrej Markun iz Bašlja in
Matevž Treven iz Žirov so bili izbrani za
najbolj skrbne lastnike gozdov. Kristina
Tarman iz Podmežakle je bila stara 104
leta. V medvoški knjižnici so odprli raz
stavo starih zemljevidov. Veliko jih je
posodil znani mednarodni pravnik Jer
nej Sokolec. V Kamniku so uspešno
končali prvo fazo sanacije Kemične
industrije Kamnik v stečaju. V Šolskem
centru Škofja Loka so odprli Medpodjet
niški izobraževalni center in končali
sanacijo objektov. Na brniškem letališču
je pred 50 leti pristalo prvo letalo. V pol
stoletja je šlo prek letališča 35 milijonov
potnikov, opravljenih pa je bilo 935.000

premikov letal. Podjetje Mebor v Želez
nikih je uredilo nove prostore, v radov
ljiški občini pa so bila vseljiva nova sta
novanja. Smučarski skakalec Peter Prevc
je s tretjim mestom na prvi tekmi novo
letne turneje v Oberstdorfu polepšal
novoletno praznovanje.

• Slovenska vojaška ladja Triglav
je odplula na italijanski otok Lam
pedusa, da bi pomagala reševati
begunce, ki preko morja bežijo iz
Afrike v Evropo.
• Umrl je prvi demokratično izvol
jen predsednik Južnoafriške repu
blike Nelson Mandela, po ljudsko
Madibo, ki je bil v zaporu 27 let.
Izpustili so ga leta 1990. Prejel je
Nobelovo nagrado za mir.
• V Rusiji je v 94. letu starosti umrl
izumitelj jurišne puške AK–47
kalašnikov Mihail Kalašnikov.
Od leta 1949 naprej so jih v najraz
ličnejših izvedbah izdelali okrog
100 milijonov.
• V Škofji Loki so podelili Severjeve
nagrade. Prejeli so jih poklicna
igralca Pia Zemljič in Primož
Pirnat, študent Benjamin Krnetič
in amaterski igralec Matej Čujo
vič iz Škofje Loke.
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Tehnik dokončno pokopan
uspehov slovenskih zimskih športnikov.
Od »slovenske politične atomske bom
be«, ki je odnesla Janeza Janšo in Zora
na Jankoviča, je minilo eno leto. Tudi
prepirali smo se, med drugim o tem, ali
film Jožeta Možine o misijonarju Pedru
Opeki zasluži Prešernovo nagrado. Na
proslavi v Dražgošah se je zbralo blizu
10.000 ljudi. Na Dunaju so se nadaljeva
la naporna pogajanja o prodaji Merca
torja hrvaškemu Agrokorju. Njegov last
nik Ivica Todorič je želel spremeniti že
dogovorjeno pogodbo. Jure Zdovc je
znova prevzel vodenje slovenske košar
karske reprezentance, ki je bila pod nje
govim vodstvom leta 2009 četrta na

Delavci škofjeloškega Tehnika so ostali brez službe.

Vreme ni bilo vredno imena meseca.
Preživeli smo enega od najtoplejših
januarjev v zgodovini!. S 1. januarjem je
vodenje Evropske unije prevzela Grčija,
v Sloveniji pa je začel veljati nov zakon
o davku na nepremičnine, ki je dvignil
državljane na noge, Ustavno sodišče je
bilo zasuto z zahtevami za njegovo zadr
žanje. V Logarski dolini je predsednik

italijanske vlade Enrico Letta praznoval
novo leto. Med gosti in domačini je bil
prepoznan, a ne izdan! Dirkaški as Mi
chael Schumacher je bil mesec po nesre
či v švicarskem Meribelu še vedno v
globoki komi. Novoletno skakalno tur
nejo je dobil mladi Nemec Thomas
Diethart, naš Peter Prevc pa je bil skup
no četrti in je s tem napovedal zimo

Jure Lipar z lesenim kolesom

Januš z mamico Natašo Kern
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evropskem prvenstvu na Poljskem. Zara
di toplega in deževnega vremena so
nekatere dele Slovenije ogrozile popla
ve. V Ukrajini so se nadaljevali spopadi
policije in Rusiji naklonjenih protestni
kov. Konec meseca je začelo snežiti.
Ohladilo se je. Slovenijo je začel stiskati
oklep žleda. Začela se je ena največjih
naravnih nesreč v zgodovini, ko je ostalo
na tisoče ljudi brez dostopa do doma,
vode in elektrike.
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Matej Markun z lesenim okvirom za očala

Zemeljski plaz v Podporeznu

Nevaren plaz v Smolevi
V jeseniški porodnišnici se je v letu
2014 prva rodila Sara, v kranjski pa
Januš. Po zavrnjenih pritožbah so znova
začeli graditi poljansko obvoznico. To je
dobra novica. Veliko usodnejša pa je
odločitev sodišča za stečaj škofjeloškega
podjetja Tehnik. Blizu 170 zaposlenih je
ostalo brez službe. Tehnik je pod tem
imenom delal od leta 1954 naprej.
Zemeljski plaz je Petrovo Brdo odrezal
od sveta. V Smolevi v Železnikih pa je
drseča zemlja ogrozila Torkarjevo hišo.
Sedežnica Šimnovec na Veliki Planini
bo še obratovala. Med nominirankami

za Slovenko leta 2013 je bila tudi direk
torica in odgovorna urednica Gorenjske
ga glasa Marija Volčjak. Omeniti je tre
ba dosežka dveh mladih Gorenjcev: Jure
Lipar iz Lahovč je izdelal lesen okvir za
cestno kolo, Matej Markun s Srednje
Bele v občini Preddvor pa je izdelal
lesen okvir za očala. Na Jesenicah so v
igri lota prodali listek, ki je zadel 3 mili
jone evrov. Inšpektorji so tudi na Gorenj
skem odkrili oporečno mleko in primere
nelegalnega zakola in predelave mesa.
Nekdanji evropski poslanec Zoran Tha
ler je priznal krivdo, na prestajanje
zaporne kazni pa bo moral le ob koncih
tedna.

• Za novega generalnega direktorja
jeseniškega Acronija so imenovali
Blaža Jasniča. Dosedanji direktor
Slavko Kanalec je postal izvršni
direktor za tehnologijo v Slovenski
industriji jekla SIJ.
• Menjava se je zgodila tudi v vod
stvu Gorenjske banke. Gorazda
Trčka je zamenjal Andrej Andol
jšek.
• V Kranjski Gori so proslavili 130.
obletnico rojstva pisatelja Josipa
Vandota, Turnovega Joža, ki je
napisal znamenitega Kekca.
• Župan občine Šenčur Miro Kozelj
je prejel priznanje Rdečega križa
za 50kratno darovanje krvi in za
humanitarno delo.
• V Tel Avivu je po osmih letih
kome umrl 89letni nekdanji izra
elski premier, general Ariel Šaron.
• Naši športniki so bili fantastični.
Peter Prevc je bil 4. na novoletni
skakalni turneji. Na prvi tekmi na
Kulmu je bil Prevc 2., Kranjec 5.
in Tepeš 7., na drugi pa je Prevc
zmagal in dosegel prvo zmago v
svetovnem pokalu. V Zakopanih
so naši skakalci ekipno zmagali,
Prevc pa je bil drugi. Skakalci so
bili med najboljšimi tudi v japon
skem Saporu. Odlični so bili tudi
biatlonca Teja Gregorin in Jakov
Fak, tekačica Vesna Fabjan in
deskar Žan Košir.

Gorenjske kandidatke za Slovenko leta: Marija Volčjak, Juta Krulc in Mateja Korošec
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Slovenija v ledenem objemu
bila vedno bližje vojaškemu posredova
nju Rusije, še posebej na Krimu in na
vzhodu države, kjer živijo Rusi.

Slovenska olimpijska pravljica

Gorenjska se je znašla v ledenem oklepu.

V začetku februarja se je vse hudo zgrni
lo na nas. Žled, les, sneg in kasneje
poplave so povzročile eno najhujših
katastrof v Sloveniji v zadnjih stoletjih.
Drevesa so se lomila pod težo žleda in
snega in padala na ceste, na železniške
proge, električne vode in tudi hiše. Posa
mezni deli Slovenije so bili brez povezave
s svetom, poplavljeni z vodo, še posebej
Planinsko polje, in dostopni le s čolni,
brez elektrike in vode. Zaradi pomanjka
nja elektrike in prekinjenih prometnih
povezav je bila povzročena tudi velika
gospodarska škoda. Ljudje so pomagali
sebi in sosedom, tako kot vedno v takih
primerih pa so se izkazali gasilci in drugi
pripadniki Civilne zaščite ter vojaki.
Katastrofa tisočletja, kot so nekateri ime
novali to naravno nesrečo, je terjala dve
življenji. Pomagali so nam tudi sosedje,
še posebej Avstrijci, z električnimi agre
gati. Škoda se je povzpela na več sto mili
jonov evrov. Za pomoč smo prosili tudi
Evropsko unijo.
Februarski slovenski politični utrip je
zaznamovalo krpanje vlade, ki so jo ses
tavljali DeSUS, Državljanska lista, Pozi
tivna Slovenija in Socialni demokrati in
naj bi vladala do volitev leta 2015. Vlada
je dopolnjevala nepremičninski zakon,
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vendar je ustavno sodišče vseeno zadr
žalo njegovo uresničevanje. Svet je bil
najbolj zaskrbljen zaradi naraščajoče
krize v Ukrajini. Odstavljeni predsednik
Janukovič je zbežal v Rusijo. Ukrajina je

Otroci so se vrnili v obnovljeno šolo na Sovodnju.

Ko so 6. februarja v ruskem mestu Soči
odprli zimske olimpijske igre, so le naj
drznejši napovedovali, da bo Slovenija
osvojila več kot tri kolajne. Tja je pod
vodstvom nekdanje odlične tekačice Pe
tre Majdič odpotovalo 66 športnic in
športnikov. Kolajn je bilo kar osem, naj
več v zgodovini slovenskega sodelovan
ja na olimpijskih igrah. Začel je Peter
Prevc s srebrno kolajno v skokih na
srednji skakalnici. Dva dni kasneje sta
smučarska tekačica Vesna Fabjan in bia
tlonka Teja Gregorin osvojili bron, nas
lednji dan pa je bila Tina Maze zlata v
ženskem smuku. Ker so kolajne za oba
dneva podeljevali skupaj, se še ni zgodi
lo, da bi tri Slovenke na isti dan prejele
kolajne. Peter Prevc je bil nato bronasti
na veliki skakalnici in Tina Maze zlata v
veleslalomu. Slovensko olimpijsko
zgodbo iz Sočija je sklenil deskar Žan
Košir s srebrno in bronasto kolajno. Na
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olimpijskih igrah, ki so bile končane 23.
februarja, so navduševali tudi hokejisti,
ki so med drugim premagali Slovake,
biatlonec Jakov Fak, ki mu je strel pre
več odnesel srebro, če ne zlato, ekipa
skakalcev, ki je na veliki skakalnici s
poškodovanim Kranjcem osvojila peto
mesto, Tina Maze s četrtim mestom v
kombinaciji in petim mestom v superve
leslalomu ter ekipa biatloncev s šestim
mestom.

Spomenik dr. Viktorju Kocjančiču v Škofji Loki

• Prešernovo nagrado je prejel plo
dovit pisatelj Vladimir Kavčič,
rojen v Podgori v Poljanski dolini,
ki je letos umrl.
• Smučarski skakalec Robert Kra
njec na olimpijskih igrah v Sočiju
ni imel sreče. Na kvalifikacijah za
tekmo na srednji skakalnici je
hudo padel in se poškodoval, tako
da je tekmoval le na ekipni tekmi.
• V Sočiju so tri Slovenke na isti dan
prejele kolajne. Slovenskim šport
nikom se je pred tem to zgodilo že
23. septembra leta 2000 na igrah v
Sidneyju, ko so na isti dan osvojili
zlato strelec Rajmond Debevec in
veslača Iztok Čop in Luka Špik.
• Zadnji dan februarja so mednaro
dni finančni trgi objavili, da je v
Sloveniji konec recesije in da je
družbeni proizvod po dveh letih
padanja začel rasti.

Nesreča zbliža sosede
Na Gorenjskem je bila večina februar
skih dogodkov povezanih z žledom in
njegovimi posledicami. Najhujše je bilo
v Kokri in na Jezerskem, kjer so z elek
triko in agregati pomagali sosedje iz
Železne Kaple. Hudo je bilo na Sovod
nju in v Bohinju, kjer je pod težo snega
klecnila Karadžordževičeva vila v Rib
čevem Lazu. V nekaterih krajih so bile
zaprte tovarne, šole in vrtci. V Hlavčih
Njivah je požar uničil stanovanjsko
hišo. Na Jesenicah so zadovoljni ugo
tavljali, da se kupi odložene žlindre
zaradi predelovanja v tovarni Harsco
zmanjšujejo. Na Prešernov dan so v
Škofji Loki ponatisnili Prešernovo
Zdravljico, izdano v partizanih leta
1944, v Vrbi je govoril minister za kul
turo Uroš Grilc, v Kranju pa so se spo
mnili 50letnice Prešernovega spomin
skega muzeja. Odprli so ga 8. februarja
leta 1964. V Aleji zaslužnih občanov v
Škofji Loki so odkrili kip dr. Viktorja
Kocjančiča, zdravnika in domoljuba, ki
so ga Nemci ustrelili leta 1944. . Sovo
denjska šola je po obnovi znova spreje
la učence. V Kamniku so odprli novo
osnovno šolo Toma Brejca za 450
otrok, ki jih bo poučevalo 53 učiteljic in
učiteljev. Turistično društvo Besnica je
praznovalo 60 let delovanja, na Kara
vankah pa so cariniki v tovornjaku,
naloženem z jogurti, odkrili 16 afgani

Letališče Ljubljana je praznovalo petdeset
let delovanja.
stanskih beguncev, med katerimi je bil
tudi 9letni otrok. Vodstvo občine Žirov
nica se je preselilo v novo stavbo. Kranj
ski občinski svet je odpoklical direktori
co Gorenjskega muzeja Kranj Marijo
Ogrin.

Ustvarjalci razstave ob petdesetletnici Prešernovega muzeja v Prešernovi hiši v Kranju
15
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Polom nepremičninskega davka
Kar je veliko Slovenk in Slovencev pri
čakovalo, se je v petek, 28. marca, zgo
dilo: Ustavno sodišče je soglasno razve
ljavilo zakon o davku na nepremičnine
in dele zakona o množičnem vrednoten
ju nepremičnin, ki se nanaša na obdav
čenje. Zaradi manj denarja v proračunu
je vlada napovedala višji davek na doda
no vrednost. Brez velikega slavja smo
praznovali deseto obletnico članstva v
Natu. Policija je izsledila slovenske navi
jače, ki so na Tepanjah po tekmi v Mari
boru napadli španske. V Ljubljani je bil
kongres Združene levice, ki se je na
kasnejših volitvah uvrstila v državni
zbor. V Hrastniku in v Velenju so zaradi
nižjih plač in negotove prihodnosti stav
kali rudarji. Hrastničani so se odločili za
stavko v jami, v kateri jih je obiskala
predsednica vlade Alenka Bratušek.
Pogajanja so bila uspešna in po 80 urah
bivanja pod zemljo je 127 rudarjev pri
šlo na plano. Policisti so v obsežni akci
ji tudi na Gorenjskem iskali preprodajal
ce mamil in orožja, v Srbiji pa so ujeli
pomembnega organizatorja te dejavnosti
Darka Šarića. Predsednik republike
Borut Pahor je za novega predsednika

Župani občin Domžale, Mengeš in Trzin so se dogovorili za samostojno oskrbo z vodo.

Komisije za preprečevanje korupcije
(KPK) imenoval pravnika Borisa Štefa
neca, za namestnika pa Jurija Fermeta in
Darka Stareta. Na Štefaneca se je vsul
plaz kritik, da je zamolčal članstvo v
stranki Pozitivna Slovenija. Namestnika

sta odstopila, predsednik pa tega ni sto
ril. Skrivnostno izginulega malezijskega
letala z 239 potniki še niso našli. Mir v
Evropi je vedno huje ogrožala ukrajin
ska kriza. Na Krimu je Rusiji naklonjena
politika razpisala referendum o avtono
miji in priključitvi Krima Rusiji. Refe
rendum je bil v nedeljo, 16. marca, in 95
odstotkov glasovalcev se je odločilo za
Rusijo. Evropa je zagrozila Rusiji z go
spodarskimi sankcijami. Padle so prve
žrtve. Marca je minilo leto od izvolitve
papeža Frančiška in 15 let od letalskega
napada Nata na tedanjo Jugoslavijo.

Prevčeva zmaga v Planici

Policisti peljejo enega od osumljenih na sodišče.
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Tekma smučarjev skakalcev v Planici je
vsako leto eden od najbolj obiskanih
dogodkov. Tudi letos je bilo tako, čeprav
so tekmovali na manjši obnovljeni Bloud
kovi napravi. Zvezda je bil Peter Prevc, ki
je bil na petkovi tekmi tretji, v nedeljo pa
je z novim rekordom skakalnice 142 me
trov zmagal in osvojil drugo mesto v sve
tovnem pokalu skakalcev. Pred njim je bil
le Poljak Kamil Stoch. Po občinah so
začeli zbirati podatke o škodi. Največ je
je v gozdovih, kjer so se na Gorenjskem
pri spravilu lesa pripetile že tri nesreče.
Na Jamniku pod Jelovico je bila po 30
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letih znova svečanost v spomin na požig
vasi. Na Bledu so podelili nad 300 priz
nanj Civilne zaščite, od katerih jih je 46
ostalo na Gorenjskem. Ministrstvo za
delo, družino in socialne zadeve je druži
ni Šavli iz Škofje Loke vrnilo sedem mla
doletnih otrok, ki so ji bili lani decembra
odvzeti. Krajani Primskovega so bili na
zboru proti predlaganem poteku severne
kranjske obvoznice, v Stražišču pa so bili
proti načrtovani gradnji predelovalnice
odpadkov v Lazah. V Škofji Loki so
nadaljevali obnovo mesta in prejeli priz
nanje zlati kamen za najbolj prodorno
slovensko občino. V Radovljici so del
novega poslovnega objekta namenili
delovanju društev, še posebej slovesno
pa so se spomnili 500letnice radovljiške
ga grba. Prvič je bil viden na pečatu listi
ne z 10. marca leta 1514! Radovljiška šola
Antona Janše je prejela Kumerdejevo
priznanje. Na Jesenicah bodo na območju
Integrala gradili garažno hišo. Generaci
jam športnikov so podelili priznanja,
občinski svet pa je listino častnega obča
na podelil nekdanjemu direktorju Žele
zarne Petru Kuncu. V jezeru Črnava v
Preddvoru se je pojavila nadležna račja
zel in težave zaradi odtekanja vode iz leta
1959 zgrajenega jezera. V Cerkljah so
zbirali denar za gasilce, v Vodicah, kjer
so našli arheološke ostanke iz rimskih
časov, so se odločili za energetsko sanaci
jo osnovne šole. V Lomu pod Storžičem

Protestni zbor krajanov v Stražišču proti gradnji obrata za predelavo odpadkov v Lazah

so se spomnili 60letnice organiziranja
prve smučarske tekme, ki je bila konec
januarja leta 1954. Smučišče Španov vrh
je bilo staro 50 let. Zaradi zadržanja
evropskega denarja je bilo precej strahu,
kako bo z nadaljevanjem projektov. Za
odvajanje in čiščenje voda naj bi prejeli
142,3 milijona evrov, za kar so podpisali

Peter Kunc (sedi) je bil izbran za časnega občana občine Jesenice.

ustrezno pogodbo. V občinah Domžale,
Mengeš in Trzin so se odločili, da bodo z
vrtino na Mengeškem polju in s šestimi
kilometri cevovoda sami poskrbeli za pit
no vodo. Marec pa je bil še posebej sre
čen mesec za Anton Sokliča iz Zgornje
ga Podjelja, ki so ga sosedje rešili izpod
prevrnjenega traktorja!
• Na smučarski tekmi v Kranjski
Gori se je od 17letnega aktivnega
tekmovanja poslovil slalomist Mi
tja Valenčič.
• Justina Vreček iz Lahovč je bila
stara 100 let in je najstarejša v
občini Cerklje.
• V nekdanjem hotelu TTG v Pod
ljubelju so policisti odkrili 1300
sadik prepovedane konoplje.
• Predsednik republike Borut
Pahor je na Jesenicah skupaj
drsal deset ur. Obljubil je, da bo
drsal toliko ur, kolikor golov bodo
zabili naši hokejisti v Sočiju. Bilo
jih je deset!
• Ani Klemenčič je bila imenovana
za novo direktorico Radia Kranj.
• Marec je bil srečen za biatlonca
Jakova Faka. Po smoli v Sočiju in
6. mestu na Pokljuki je zmagal na
tekmi v Oslu. To je bila prva zma
ga po Pokljuki leta 2012.
17
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Konec prijateljstva Alenke in Zorana
Janez, Tone in Ivan morali v zapor
Odločitev ljubljanskega višjega sodišča,
ki je v zadevi Patria potrdilo zaporne kaz
ni Janezu Janši, Tonetu Krkoviču in Ivanu
Črnkoviču, je razdelila slovensko politiko
in deloma tudi javnost. Ena stran je bila
zadovoljna in je trdila, da morajo obsoje
ni končno za rešetke, druga stran na čelu
s Slovensko demokratsko stranko pa je
ocenila proces kot političen in začela pro
teste pred sodišči. Zaradi očitanih nepra
vilnosti v zadevi Patria sta bila na kazen
zapora štirih let in štirih mesecev ter dveh
let in pol obsojena slikar Jure Cekuta in
brigadir Peter Zupan. Svetovna javnost pa
je bila najbolj pozorna na grozeče rastočo
krizo v Ukrajini, ki je terjala vedno več
življenj.
Postavljanje vojaške bolnišnice na Jesenicah, ki bo delovala med gradnjo novega urgentnega centra.

Največ škode v gozdovih

Napoved ljubljanskega župana in
odstop ljenega predsednika Pozitivne
Slovenije Zorana Jankoviča, da bo na
kongresu stranke ob Alenki Bratušek
tudi sam kandidiral za predsednika, je
naznanjala buren politični april. Tudi
prepričevanje Milana Kučana, naj ne
počenja tega in povzroča politične kri
ze, ni zaleglo. Na kongresu na Brdu je
Zoran Jankovič prejel 55 odstotkov gla
sov navzočih, Alenka Bratušek pa 45
odstotkov. To je bil začetek vladne krize
in napoved, da mora Slovenija na pred
časne volitve, čeprav je vladna koalicija
še v začetku meseca napovedovala, da
bo zdržala do konca mandata. Odprlo se
je vprašanje, kdaj naj bodo volitve. Čim
prej, kot je zagovarjal predsednik repu
blike Borut Pahor, ali po poletju, kar je
menil del politike. Bratuškovi naklonje
ni poslanci so zapustili Jankoviča, pora
ženka v predsedniški tekmi pa je zadnji
dan aprila ustanovila svojo poslansko
skupino.
Policisti so preverjali sume korupcije pri
nakupu operacijskih miz v ljubljanskem
Kliničnem centru. Minister za notranje
zadeve Gregor Virant je prestal interpe
lacijo, čeprav je bil izid tesen. Z njego
vim delom niso bili zadovoljni tudi
nekateri poslanci vladajoče koalicije.

Po prvih ocenah je žled na Gorenjskem
povzročil veliko škodo. Samo v gozdo
vih je je blizu 25 milijonov evrov. S cest
so morali odstraniti 3400 dreves! Vode
nje Doma Petra Uzarja v Tržiču je pre
vzela Zvonka Hočevar. Planinski muzej
v Mojstrani je postal del Narodnega
muzeja Slovenije. Krajevna skupnost
Planina pod Golico je dobila nove pros
tore. V Kovorju so začeli graditi novo
dvorano. Jeseniška Policijska postaja se
je iz mesta, kjer bo ostala le še policijska
pisarna, preselila na mejni plato. V Kra
nju je bil tradicionalni že 44. Teden slo
venske drame. Družba Goričane, tovar
na papirja Medvode, je terjala vrnitev
naložb v škofijski dvorec Goričane.
Založba Učila Internacional iz Križev je
za 5,4 milijona evrov kupila 51odstotni
delež Mladinske knjige. Posel je kasneje
padel v vodo. Kapelo na Blejskem gradu
so znova namenili za bogoslužne name
ne. To sta z blagoslovom storila škof
Andrej Glavan in bolzanskobriksenški
škof Ivo Muser. Radovljica je živela v
znamenju festivala čokolade, Škofja
Loka pa se je začela pripravljati na novi
pasijon in je slavila 125 let poklicnega in
strokovnega izobraževanja. Vesela vest
je bilo tudi prevrtanje tunela pod Ste
nom na poljanski obvoznici. Do doline
Završnice so zgradili moderno cesto.
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Sodiščem je zmanjkovalo denarja za
normalno delovanje. Koprskega župana
Borisa Popoviča je sodišče obsodilo na
tri leta zapora in mu za dve leti prepove
dalo opravljanje županske funkcije.
Sodba še ni bila pravnomočna.

Alenka Bratušek, poraženka na kongresu
Pozitivne Slovenije

LJUDJE IN DOGODKI / GORENJSKA 2014

Dobrodelna akcija za nakup novih pro
tez za športnika Darka Džuriča se je
nadaljevala. V Ribnem je bilo srečanje
podružničnih osnovnih šol, ki kraje, v
katerih so, ohranjajo pri življenju. Ob
jeseniški bolnišnici so začeli postavljati
mobilno vojaško bolnišnico Role 2, ki
bo delovala med gradnjo novega urgen
tnega centra. V Mojstrani so uredili nove
prostore za mlade. Gasilci na brniškem
letališču so dobili novo sodobno vozilo,
vredno 880.000 evrov! Železniki so bili
sredi meseca praznični, saj so v Domelu
praznovali 40 let izdelovanja sesalnih
enot, proizvodnjo 100milijontega kosa
in 68. obletnico nastanka Kovinarske
zadruge Niko, začetnice kovinarstva v
Selški dolini. V Šenčurju so za častnega
občana imenovali generalnega vikarja
ljubljanske nadškofije Antona Slabeta,
ki je bil 28 let župnik v Šenčurju. Zgo
dile pa so se tudi nekatere manj prijetne
reči. Kmetje iz Šenčurja, Vogelj in
Voklega so zaradi oviranega dovoza do
polj in gozdov zaprli avtocestni priklju
ček Brnik. Na Visokem v Poljanski
dolini so iz Tavčarjeve grobnice ukradli
pisateljev doprsni kip, v Blejskem jeze
ru pa je utonil domačin. In še vesela
vest. Francka in Blaž Kožuh iz Breznice
pod Lubnikom sta se vselila v novo
hišo. Staro je novembra leta 2012 uničil
plaz. Cestarji so začeli plužiti vršiško
cesto.

Praznik v Domelu. Od leve: Jožica Rejec, edini še živeči ustanovitelj kovinarske zadruge Niko Peter Polajnar,
Metod Dragonja in Štefan Bertoncelj

Francka in Blaž Kožuh pred novo hišo v Breznici pod Lubnikom. Staro je uničil plaz.

• Hokejisti Telemacha Olimpije so z zmago nad amaterskim moštvom Jesenic
postali državni hokejski prvaki.
• Zaradi vtikanja politike v poslovanje bank je protestno odstopil predsednik
nadzornega sveta Nove Ljubljanske banke France Arhar.
• Angela Frlic, rojena v Volaki v Poljanski dolini, je v Kranju praznovala sto
letnico. Sto let je bila stara tudi Katarina Pintar z Breznice. Marta Polak,
najstarejša Kranjčanka, pa je bila stara 104 leta!
• Na vatikanskem Trgu sv. Petra so v svetniški stan povzdignili dva papeža:
Janeza XXIII. in Janeza Pavla II. Prisotna sta bila dva papeža: nekdanji Bene
dikt VI. in sedanji Frančišek.
Pluženje ceste na Vršič
19
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Izvolili osem evropskih poslancev
dat. Bratuškova je zadnji dan maja usta
novila novo stranko: Zavezništvo Alenke
Bratušek. Vanjo so prestopili nekateri
znani člani Jankovičeve Pozitivne Slove
nije. Slovenija je bila tako pred predčas
nimi volitvami. Slovenija je nesebično
zbirala pomoč za prizadete v hudih
poplavah v Srbiji in Bosni in Hercegovi
ni. Tja so odšle tudi naše izurjene reše
valne ekipe. Za novega predsednika Slo
venske akademije znanosti in umetnosti
je bil izvoljen dr. Tadej Bajd, profesor na
Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani.
Na pohodih in tekih okrog Ljubljane je
sodelovalo 35.000 pohodnikov in teka
čev. Maratona v Radencih se je udeležilo
6000 tekačic in tekačev. Na tekmovanju

Nad 150 kilogramov razstreliva je bilo potrebnega za rušenje dimnika na Stari Savi v Kranju.

Dva dogodka sta zaznamovala majsko
dogajanje v Sloveniji. V nedeljo, 25.
maja, smo volili osem poslank in po
slancev v Evropski parlament. Vanj so
bili na listi Slovenske demokratske
stranke izvoljeni Milan Zver, Romana
Tomc in Patricija Šulin in na listi Nove
Slovenije in Slovenske ljudske stranke
Lojze Peterle in Franc Bogovič. V
evropski parlament so bili izvoljeni še
Ivo Vajgl (DeSUS), Igor Šoltes (Verja

mem) in Tanja Fajon (Socialni demokra
ti). Neuspeh na evropskih volitvah je
odpihnil predsednike treh strank: Gre
gorja Viranta (Državljanska lista), Pavla
Gantarja (Zares) in Igorja Lukšiča
(Socialni demokrati). Volilna udeležba
je bila nizka: le nekaj nad 24 odstotkov.
Maja smo ostali tudi brez vlade. V četr
tek, 8. maja, se je državni zbor seznanil
z odstopom predsednice Alenke Bratu
šek, s tem pa je tudi vladi prenehal man

Svečanost na Brezjah

Nekdanji in sedanji direktor bolnišnice na Golniku Mitja Košnik in Matjaž Fležar sta odprla nov prizidek.
20

za Pesem Evrovizije na Danskem nas je
zastopala Tinkara Kovač. Bila je 25.
Zmagala je Avstrijka Conchita Wurst,
rojena kot Thomas Neuwirth. Poslanec
Pozitivne Slovenije in nekdanji odlični
košarkar Peter Vilfan je zaradi domnev
ne vožnje pod vplivom alkohola in pov
zročitve manjše prometne nesreče odsto
pil. Kasneje se je izkazalo, da sploh ni
vozil opit. Še vedno ni bilo rešitve za
finančno propadlo mariborsko nadškofi
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Posledice požara v Kamniku

jo. V javnost so prišle napovedi, da naj
bi ji pomagale avstrijske škofije iz
Celovca, Salzburga in Gradca.

Požar v Kamniku
Na Stari Savi v Kranju se je sesedel eden
od nekdanjih petih visokih dimnikov v
mestu, dimnik nekdanje Save, ki je obra
tovala v tem delu Kranja. Za rušenje so
namestili 150 kilogramov eksploziva.
Gradnjo nordijskega središča v Planici so
še naprej spremljale težave. Gradnjo je
prevzelo podjetje Javna razsvetljava iz
Ljubljane. V Cerkljah so počastili spomin
na 100. obletnico smrti skladatelja Davo
rina Jenka. Postaja Gorske reševalne
službe Radovljica, ki je bila ustanovljena
na pobudo Petra Ježka, je praznovala 50

let delovanja. Dvajset let manj pa je bila
stara koča na Golici. V nekdanji kemični
industriji Kamnik je izbruhnil velik požar.
Gasilci so se znova izkazali in preprečili
še hujšo nesrečo. Med drugim so pred
ognjem obvarovali plinsko cisterno. V
Preddvoru je moški do smrti zabodel svo
jo ženo. V Komendi so praznovali
120letnico gasilskega društva, zgradili
prizidek k domu in uredili krožišče. V
Smledniku so obudili stari običaj izmen
jave doma pridelanih sadik, po gorenjsko
»flanc«. V bolnišnici na Golniku so zgra
dili nov prizidek. Gradnjo so plačali sami.
Svet Splošne bolnišnice Jesenice je zara
di domnevno malomarno opravljenih
dolžnosti razrešil direktorja Igorja Hor
vata, za nekatere pa je bila razrešitev
»politična«. Gorenjski muzej iz Kranja je

V Zarici pod Kranjem so začeli graditi novo čistilno napravo.

zaradi razstave Prelepa Gorenjska v gra
du Khislstein prejel Valvasorjevo nagra
do. V leški Gorenjki so spekli 156 metrov
dolgo rulado velikanko. Dvanajst slašči
čark jo je izdelovalo dva dni. V Zarici
pod Kranjem so začeli graditi novo čistil
no napravo, čeprav občina Kranj za grad
njo še ni prejela državne pomoči. Besni
čani so praznovali 40 let šole. Dijaki Šol
skega centra iz Škofje Loke so v sodelo
vanju z gospodarstvom razvili skiro na
električni pogon. Za izdelovanje so usta
novili podjetje. Nogometaši kranjskega
Triglava so izpadli iz prve slovenske
nogometne lige. Za letošnjo miss narcis
so izbrali 18letno Jeseničanko Katjo
Češnjak. Na Brezjah je več tisoč romarjev
počastilo spomin na 200. obletnico nas
tanka slike Marije Pomagaj, ki jo je nasli
kal kranjski slikar Leopold Layer. Kam
niška šola Frana Albrehta je bila stara 50
let, šolo Toma Brejca pa so popolnoma
obnovili. S pomočjo dobrodelnosti so v
Varstveno delovnem centru v Kranju
odprli nov gibalni park. Na Trati in v oko
liških vaseh so znova protestirali proti
smradu iz tovarne Knauf Insulation. Na
Gorenjskem je znova lomastil in povzro
čal škodo medved. Mlade Lipničane pa je
razveselilo novo igrišče ob šoli.
• V 86. letu starosti je umrl režiser,
dramatik in pisec aforizmov Žarko
Petan.
• Stane Podlogar iz Kranja je bil star
100 let, pa je še vedno gibčen. Tudi
boks in rokoborba mu nista tuji.
Ivanka Ažman, rojena Kramar, iz
Mojstrane je bila stara 104 leta!
Julija je umrla.
• Pri kampu Šobec je v Savo zdrsnil
Tržičan in utonil.
• Metalka kopja Martina Rataj je
zmagala na mitingu diamantne
lige v Dohi. To je bila prva sloven
ska zmaga v tem tekmovanju.
• Madridski Real je v finalu lige
prvakov s 4 : 1 premagal Atletico
Madrid in tako že desetič osvojil ta
naslov.
• Ukrajinski regiji Doneck in Lugan
ski sta se odločili za Rusijo in tako
še zaostrili krizo v tej državi.
• Na Jezerskem sta Polona in Drejc
Karničar odprla obnovljeno »pre
užitkarsko hišo« na Šenkovi turis
tični kmetiji.
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Janez Janša v zaporu
Junija so se v Sloveniji vrstili pomembni
dogodki. V nedeljo, 1. junija, je predse
dnik republike Borut Pahor razpisal
predčasne parlamentarne volitve in za
volilni dan določil nedeljo, 13. julija.
Zakonitost odločitve je potrdilo tudi
Ustavno sodišče. Naslednji dan, 2. juni
ja, je v Ljubljani okrog 500 podpornikov
ustanovilo novo stranko z imenom
Stranka Mira Cerarja. Nova stranka je
hitro stopila v središče političnega doga
janja. V nedeljo, 8. junija, je bil referen
dum o noveli zakona o varovanju arhiv
skega gradiva. Ker je bila udeležba le
11,7odstotna, njegov izid ni veljal.
Glasovati bi moralo vsaj 20 odstotkov
volilnih upravičencev. Tisti, ki so gla
sovali, pa so bili proti noveli. Držav
ljanska lista je po odstopu Gregorja
Viranta za novega predsednika izvolila
Bojana Starmana. Ustavno sodišče je v
torek, 17. junija razglasilo, da je zavrglo
Janševo ustavno pritožbo in s tem potr
dilo njegovo zaporno kazen. V postop
ku ni bilo očitnih kršitev človekovih
pravic. Če čez tri dni je Janša začel na
Dobu prestajati zaporno kazen. Pred
ljubljanskim sodiščem in na Dobu mu
je dajalo podporo nekaj tisoč ljudi. Del
njegovih podpornikov je še nekaj dni
vztrajal pred zaporom. V torek, 24.

Na škofjeloškem Historialu
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Branko Đurić, Borut Pahor in Rade Šerbedžija na blejskem filmskem festivalu

junija, je predsednik državnega zbora
Janko Veber za nedeljo, 4. oktobra, raz
pisal volitve županov, mestnih in občin
skih svetov v 212 občinah, tudi v Anka
ranu. V soboto, 28. junija, je minilo sto
let od povoda za začetek prve svetovne
vojne. V Sarajevu so na ta dan ubili
habsburškega prestolonaslednika Fran
ca Ferdinanda in njegovo ženo.

Mercator in nogometna mrzlica
Tako kot po svetu je tudi pri nas junija
vladal nogomet. V najbolj nogometni
deželi Braziliji se je, tokrat brez sloven
skih nogometašev, začelo svetovno
nogometno prvenstvo. Za začetek so
Brazilci srečno premagali Hrvate, ki so
morali po porazu z Mehiko domov. Sla

Janez Janša pred ljubljanskim sodiščem

bo se je pisalo tudi prvakom Špancem,
ki jih je ob vrnitvi domov pričakal novi
kralj Felippe VI., sin dolgoletnega vla
darja Juana Carlosa I. V Iraku, kjer je
dobivala Islamska država Iraka in
Levanta vedno večjo moč, in v vzhod
nem delu Ukrajine je še gospodarilo
orožje. Prodaja 53odstotnega deleža
Mercatorja hrvaškemu kupcu Agrokorju
je postala stvarnost. Zadnji poskusi, da
bi ostal Mercator, preoblikovan v zadru
go, slovenski, niso bili uspešni. Agrokor
je prvič skušal kupiti Mercator leta 2008
po precej višji ceni.

Planica ni uspela
Na kongresu Mednarodne smučarske
organizacije FIS v Barceloni Slovenija s
Planico ni bila izbrana za organizatorja
nordijskega svetovnega prvenstva leta
2019. Zmagal je avstrijski Seefeld. V
Mengšu so končali praznovanje 860let

Hiške v drevesnih krošnjah, blejska turistična posebnost

je na Bregu ob Kokri končala gradnjo
čistilne naprave, iz katere bo prečiščena
voda tekla v Kokro. V Radovljici so
počastili spomin na 130letnico rojstva
arhitekta Ivana Vurnika (njegova soproga
Helena Kottler je bila slikarka) in organi
zirali festival keramike. Podjetje Merkur
je izpolnilo pogoje za nadaljevanje prisil
ne poravnave.

Hiške na blejskih drevesih

Festival keramike v Radovljici

nice prve omembe kraja, 220letnice šol
stva in 130letnice pihalne godbe. Za
častnega občana občine, ki slavi rojaka
Janeza Trdino, je bil imenovan Peter Kru
šnik, mizar, restavrator in izdelovalec
miniatur po načrtih arhitekta Plečnika.
Visoke jubileje sta praznovali tudi godbi
Domžale (130 let) in Jesenice (140 let).
Nakljanskemu županu Marku Mravlji je
neznanec po pošti poslal beli prah. Podo
bno pošiljko so odkrili tudi v Kranju. V
Dolini nad Tržičem so praznovali 60let
nico gasilskega društva. Občina Preddvor

Na Bledu so odprli Garden Village, sku
pino šestih razkošnih hišk v drevesnih
krošnjah in šestih na tleh. Sredi junija pa
je kraj gostil odmeven filmski festival s
poudarkom na pomenu vode in varova
nja vodnih virov. Kranjska Gora je bila
bogatejša za poldrugi milijon vreden
športni park. Ekipa Osnovne šole Matije
Valjavca iz Preddvora je zmagala na
televizijskem tekmovanju Male sive
celice. Sestavljali so jo Jan Mekuč, Gre
gor Perčič in Andrej Svoljšak, mentorica
pa je bila Nina Krstič. Preddvorčani so
se spomnili tudi 160. obletnice smrti
Josipine Turnograjske in obnovili spo

menik v grajskem parku na Turnu. V
Stražišču je požar uničil kmetijo. Strela
je udarila v senik. Gojenci Vzgojnega
zavoda iz Kranja so pešačili od Kranja
do Pirana. Razvojni center Jesenice je
bil izbran za najbolj inovativno gorenj
sko podjetje v letu 2013. Francka Možina
z Jesenic je v Martinovem domu v Sred
nji vasi v Bohinju praznovala 104. rojstni
dan. Je pravo čudo, saj zdravil skoraj ne
pozna! V Škofji Loki so priredili Histori
al in vanj vključili zgodbo o Kamnitem
mostu, ki ga je velel zgraditi freisinški
škof Leopold. Loško Društvo invalidov
pa je bilo staro 60 let. Soriški in golniški
gasilci so dobili novi vozili. Tudi na
Gorenjskem so bila praznovanja v čast
23letnice samostojne Slovenije. Družba
Atotech Slovenija iz Podnarta je nadalje
vala vlaganja v tehnološki park. Za čast
nega občana Škofje Loke je bil izbran
arhivist dr. Franc Štukl. Slovenska hokej
ska zvezda Anže Kopitar, ki je s svojimi
Kralji iz Los Angelesa znova zmagal v
ligi NHL, se je vrnil domov. Naziv pod
jetnice leta so podelili Jani Fleišer, ki je
ustanovila zasebni vrtec Dobra teta.

• V Normandiji so počastili 70letnico zavezniške invazije, ki je bila največje
izkrcanje v zgodovini. Na svečanosti je bil tudi ameriški predsednik Obama. V
Normandijo je bila povabljena slovenska Zveza borcev za vrednote NOB.
• Na pomurski avtocesti so umrli trije policisti. V njihov avto se je zaletel tovornjak.
• Slovenski rokometaši so se z zmago nad Madžari uvrstili na svetovno roko
metno prvenstvo v Katarju.
• Po enajstih dneh so iz 1000 metrov globoke jame nad Salzburgom rešili nem
škega raziskovalca Johanna Westhauserja.
• Vodenje jeseniške bolnišnice je začasno prevzel zdravnik Janez Poklukar.
• Ekipa slovenskih računalniških programerjev je zmagala na tekmovanju v
Denverju. V ekipi je bil tudi Matevž Poljanec iz Tržiča.
23
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Cerarjeva stranka zmagovalka volitev

Miro Cerar, zmagovalec parlamentarnih volitev

Predčasne volitve v državni zbor, ki so
bile razpisane za nedeljo, 13. julija, so za
nekaj časa preusmerile pozornost velike
ga dela Slovenk in Slovencev od nogome
ta k politiki. Tako kot Jankovičeva Pozi
tivna Slovenija na zadnjih volitvah, ki je
nastala le nekaj mesecev pred volitvami,
je tudi na tokratnih volitvah prepričljivo,

z dobro tretjino dobljenih glasov zmagala
dobra dva meseca prej ustanovljena
Stranka Mira Cerarja (SMC). Slovenska
demokratska stranka je dobila dobrih 20
odstotkov glasov, DeSUS dobrih deset,
novoustanovljena Združena levica in
Socialni demokrati 6, Nova Slovenija
dobrih 5 in Zavezništvo Alenke Bratušek

dobre štiri odstotke glasov. Podoben
volilni izid je bil tudi na Gorenjskem.
Slovenska ljudska stranka je bila največja
poraženka volitev, saj se ni uvrstila v
državni zbor. To ni uspelo tudi Pozitivni
Sloveniji in Državljanski listi. Izid je
napovedoval široko, barvito vladno koali
cijo, tudi z Novo Slovenijo, kar pa se
kasneje ni zgodilo. Za SDS volitve niso
bile demokratične, ker je njen voditelj
sedel v zaporu na Dobu. Začela so se ugi
banja, ali je Janez Janša upravičen do
poslanskega mandata ali ni. Kmalu po
volitvah se je že začel spopad za funkcijo
slovenskega komisarja v Bruslju. Karlu
Erjavcu, Tanji Fajon in Alenki Bratušek,
ki jih je predlagala vlada, je Cerarjeva
stranka želela priključiti še sedanjega
komisarja Janeza Potočnika, vendar je ta
»skupinsko kandidiranje« zavrnil. V
Velenju se je nadaljevala stavka okrog
1000 rudarjev in 400 drugih zaposlenih.
Nekdanji predsednik uprave Primorja
Dušan Černigoj je bil predčasno izpuščen
iz zapora, višje sodišče pa je Igorju Bav
čarju in Bošku Šrotu potrdilo sedemletno
in petletno zaporno kazen. Precej nepri
jazna za Slovenijo je bila odločitev veli
kega senata Evropskega sodišča za člove
kove pravice v Strasbourgu, da mora Slo
venija plačati še neizplačane devizne
vloge varčevalcem Ljubljanske banke v
Zagrebu in Sarajevu. Dolg znaša več 100
milijonov evrov.

Nova cesta v Davčo

Po sedmih letih so odprli novo cesto v Davčo.
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Po sedmih letih so skoraj na novo zgra
dili cesto v Davčo, ki je bila uničena v
neurju leta 2007. Gradnja se je začela
marca leta 2012 in je stala 24 milijonov
evrov. Dve tretjini sredstev je bilo evrop
skih. V Bohinju so praznovali pol stole
tja smučišča na Voglu in 130letnico
gasilskega društva v Bohinjski Bistrici.
V nekdanji upravni stavbi Triglavskega
narodnega parka na Bledu so uredili
novo turistično in naravovarstveno sredi
šče z imenoma Triglavska roža. Pred
dvorski planinci so na Zaplati uredili
novo planinsko zavetišče. Zemljišče jim
je darovala Božena Eržen Deu. Gasilski
jubilej, 90 let, so praznovali v Križah in
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na Jesenicah, društvo s Hrušice pa je
bilo staro 130 let. V Škofji Loki je bilo
po mnogih letih znova srečanje Sloven
cev iz zamejstva in izseljenstva. Nekdaj
je bil to Izseljenski piknik, danes pa je
prireditev Dobrodošli doma. V medvoš
ki občini so praznovali v spomin na
Jakoba Aljaža, ki je bil rojen leta 1845 v
bližnjem Zavrhu pod Šmarno goro. V
radovljiški občini so nadaljevali energet
sko sanacijo osnovnih šol. Na Polici pri
Naklem so ročno klepali kose. Letošnje
ga 39. tradicionalnega pohoda na Tri
glav v spomin na partizanske patrulje, ki
so se leta 1944 povzpele na vrh in izobe
sile slovensko zastavo, se je udeležilo
480 pohodnikov. Slabo vreme je začelo
klestiti turistični obisk in prihodek tudi
na Gorenjskem. Kampi so se začeli praz
niti.

Pogrešana kamniška alpinista
Na novozgrajeno tržiško letno kopališče,
imenovano Gorenjska plaža, so prišli
prvi kopalci. Gradnja je stala nad 2 mili
jona evrov. Prvi nezaposleni so po uspo
sabljanju začeli delati v gozdovih. Tradi
cionalne, letos že 52. Čipkarske dneve v
Železnikih je obiskalo blizu 1500 ljudi.
Po zaslugi Rastislava Tepine je bil v
Kranju mednarodni festival lajnarjev. Na
Suhi pri Škofji Loki je začela poskusno
obratovati centralna čistilna naprava.
Njena gradnja je bila ena večjih naložb v
škofjeloški občini. V Kamniku so zaprli
hotel Malograjski dvor, ki je bil edini
hotel v mestu. Mesto pa je žalovalo za
odličnima alpinistoma in gorskima reše
valcema Alešem Holcem in Petrom
Mežnarjem, ki se nista vrnila s kitajske
ga pogorja Shaksgam. Diamantni matu
rant jeseniške Gimnazije Juš Kosmač iz
Smokuča je osvojil bron na matematični
olimpijadi v Južnoafriški republiki. Na

Gorenjska plaža, novo tržiško letno kopališče

Slepi Janez Cankar s prijatelji na vrhu Triglava

• Nemec Martin Schulz je bil izvoljen za predsednika Evropskega parlamenta,
Luksemburžan JeanClaude Junker pa za predsednika Evropske komisije.
• Tatu bakra v transformatorju na Zlatem polju je hudo stresla 110kilovoltna
napetost, vendar je preživel.
• Umrla sta dva znana kulturna delavca: akademski slikar in grafik Henrik
Marchel in pisatelj Vladimir Kavčič, prejemnik Prešernove nagrade.
• Nogometni vratar, 21letni Jan Oblak iz Škofje Loke je za 16 milijonov evrov
prestopil iz portugalske Benfice v španski Atletico Madrid. To je najdražji pre
stop katerega od slovenskih nogometašev.
• V finalu svetovnega prvenstva v nogometu je Nemčija z 1 : 0 premagala Argen
tino, v tekmi za tretje mesto pa Nizozemska Brazilijo, ki se je odela v žalost.

cesti Jezersko–Preddvor je padajoče
kamenje povzročilo smrt motorista, v
vasi Podstudenec v dolini Črne pri Kam
niku pa so skale ogrozile dve hiši. Pri
Ruski kapelici pod Vršičem je bilo tradi
cionalno ruskoslovensko srečanje. V
Srednji vasi v Bohinju so vasovali po
starem, nato pa sta se poročila Nina Kla
vora in Gašper Škantar. Slepemu Janezu
Cankarju iz Dolenje Dobrave je uspel
podvig. V 15 urah je skupaj s spremlje
valci pritekel na vrh Triglava!
25
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Nad Bohinjem bo največje smučišče
Pregled avgustovskih dogodkov začen
jam na Gorenjskem. Podjetje 2864
Bohinj je prejelo gradbeno dovoljenje
za gradnjo smučišča med Bohinjsko
Bistrico in Soriško planino, ki bo najve
čje v državi. Investitor in bohinjska
občina na poti do dovoljenja premaguje
ta številne ovire. Druga, manj spodbud
na vest pa je prišla iz Bruslja. Evropska
komisija je zaradi prejema 10 milijonov
evrov vredne državne pomoči zahtevala
stečaj begunjskega Elana ali privatizaci
jo. V Begunjah so bili zaradi zahteve
presenečeni in so začeli iskati ustrezne
rešitve. Prvi dan avgusta se je začel
mandat novega državnega zbora. Za
njegovega predsednika je bil izvoljen
poslanec Cerarjeve stranke profesor
Milan Brglez, mandat pa so podelili
tudi Janezu Janši, čeprav so bili nekate
ri prepričani, da do njega zaradi pravno
močne obsodbe ni upravičen. Ponovno
je oživela zgodba o nekdanjem maribor
skem županu Francu Kanglerju, ki je bil
obsojen in so mu vzeli mandat državne
ga svetnika, vendar je višje sodišče zah
tevalo, da mora ponovno na sojenje.
Zaradi vmešavanja v ukrajinski spor je
Evropa zaostrila nekatere ukrepe zoper
Rusijo, ta pa ji ni ostala dolžna in je iz

Olga in Rafael Torkar pred obnovljeno hišo
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Janezu Puharju v čast so v Prešernovem gaju v Kranju postavili nov nagrobnik.

tistih držav EU, ki so sprejele sankcije,
prepovedala uvoz hrane. Državni zbor
je na predlog predsednika republike
Boruta Pahorja dr. Mira Cerarja izvolil
za mandatarja nove slovenske vlade. Že
pred tem so potekali pogovori o vladni
koaliciji, ki so se ji odpovedali v Novi

Neurje je uničilo cesto do Sv. Ožbolta

Sloveniji, ker Cerar ni v zadostni meri
upošteval njihovih predlogov. Nejasen
je bil tudi položaj Zavezništva Alenke
Bratušek, medtem ko so bili DeSUS in
Socialni demokrati že skoraj zanesljivo
v vladi. Nadaljevala se je tudi zgodba o
evropskem komisarju iz Slovenije. V
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igri sta ostali Tanja Fajon in Alenka
Bratušek. Tudi avgust ni minil brez tra
gičnih dogodkov. V Starem trgu pri
Ložu je moški ubil partnerko in nato
sodil še sebi. V Litiji pa je poklicni
vojak, domnevno z duševnimi težavami,
s pištolo ustrelil v glavo policista, ki ga
je ustavil. Policist, star 39 let in oče
dveh otrok, je umrl tri dni po dogodku.
Javnost se je spraševala, kako je storilec
sploh smel imeti orožje. Na naših ces
tah, še posebej pred predorom Karavan
ke, so bili kilometre dolgi zastoji. Veli
ko Slovencev je na veliki šmaren roma
lo na Brezje in v druga romarska sredi
šča, kjer so počastili tudi spomin na
100. obletnico začetka prve svetovne
vojne.

Leto Janeza Puharja
V začetku meseca sta se zgodili na
Gorenjskem dve smrtni nesreči: v Savi
Bohinjki je na nezavarovanem mestu
utonil veslač, na cesti preko Korenskega
sedla pa se je ponesrečil motorist. Znova
je pustošilo neurje, najhuje nad dolino
Hrastnice in v Bodoveljski grapi. Odlič
na plavalka in prejemnica olimpijske
kolajne Sara Isakovič je uradno sklenila
tekmovalno kariero. Na področju Bohi
nja je medved ubijal govedo. Kmetje so
zahtevali njegov odstrel. Čebelarji so
zaradi slabe letine pričakovali od države
pomoč. Prodaja brniškega letališča se je
bližala koncu. Najugodnejšo ponudbo je

dala družba Fraport iz Frankfurta.
Kranjska Gora je 7. avgusta praznovala v
spomin na dan, ko je Jakob Aljaž na
vrhu Triglava leta 1895 postavil zname
niti 1,90 metra visoki stolp. Krajani,
zbrani v Civilni iniciativi, pa so začeli
akcijo proti gradnji plinovoda Južni tok
na območju občine Kranjska Gora. Pli
novod naj bi bil prevelika obremenitev
za okolje. Avstrijski ribič je v Blejskem
jezeru ujel skoraj dva metra in pol dol
gega soma. Potapljači domnevajo, da
naj bi bil to znameniti od 40 do 50 let
star Maks, ki so ga pogosto videvali v
globini jezera. V Kamniški Bistrici je
Rok Pančur kočo na Kraljevem hribu, v
katero je pogosto zahajal nekdanji jugo
slovanski predsednik Tito, preuredil v
hostel. V Dolini v tržiški občini so izda
li knjigo o Dolini in Dolincih. V Radov
ljici je bil 32. Festival Radovljica, veliko
plaketo občine pa so prejeli gorski reše
valci za 50letnico delovanja. Za novega
direktorja Bolnišnice Jesenice je bil
izbran zdravnik Janez Poklukar. Na
kmetiji Drinovec na Okroglem pri
Naklem so vabili na prostovoljno pobi
ranje krompirja v dobrodelne namene.
Mladi jeseniški atlet Matija Muhar je bil
drugi v metu kopja na svetovnem mla
dinskem prvenstvu v atletiki, župan
Tomaž Mencinger pa je odličnemu
hokejistu Anžetu Kopitarju podelil pla
keto župana. Mnogi Jeseničani želijo, da
bi se po njem imenovala športna dvora
na Podmežakla. Tržičani so obnovili

Proizvodnja smuči v Elanu, za katerega je Bruselj
zahteva stečaj ali privatizacijo.

most med glavno cesto in občinsko hišo.
Pri gradnji športnega središča v Planici
se je znova zapletlo. Kranj in kraji, kjer
je živel in deloval, so začeli praznovati
Puharjevo leto v spomin na izumitelja
fotografije na steklo Janeza Puharja. Od
njegovega rojstva v kranjski kamnoseški
družini je minilo 200, od smrti pa 150
let. V Prešernovem gaju so mu postavili
dostojen nagrobnik.
• Naši atleti so na evropskem prven
stvu v Švici ostali brez kolajne.
Metalka kopja Martina Ratej in
metalec kladiva Primož Kozmus
sta bila šesta.
• Študentki jeseniške Fakultete za
zdravje Neža Studen iz Sebenj in
Urša Žonta iz Tržiča sta odšli na
humanitarno delo v Etiopijo.
• Umrl je znani slovenski pevec
Nino Robič.
• Slovenski arheolog dr. Ivan
Šprajc je v pragozdu na polotoku
Yukatan v Mehiki odkril staro in
dolgo iskano mesto Majev.
• Pisatelj Boris Pahor je bil star 101
leto. Enak jubilej je praznovala
Angela Prestor s Slovenskega
Javornika.
• Končan je bil prvi del sanacije Tor
karjeve hiše v Smolevi, ki jo je
pred enim letom poškodoval
zemeljski plaz.

Toni Smolej (desno), predsednik radovljiških gorskih reševalcev, prejema občinsko priznanje.
27
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Nemci kupili brniško letališče

Predstavniki Aerodroma Ljubljana in nemškega Fraporta po podpisu pogodbe

Začetek septembra je začetek šolskega
leta. Osnovno šolanje je začelo 21.886
prvošolcev ali 1300 več kot lani. Tovor
na ladja Novo mesto je pred otokom
Malta rešila 237 beguncev, ki so že 13
dni poskušali priti do kopnega. Tako kot
v drugih evropskih državah so se tudi v
Sloveniji začeli resneje spraševati, koli
ko Slovencev sodeluje v oboroženih sku

Obnovljen obrat Loških mesnin v Bohinju
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pinah Islamske republike. Eden od njih
naj bi v Siriji že padel. Nekateri Sloven
ci naj bi imeli zveze tudi z norveškim
skrajnežem Breivikom, ki je pobil 77
ljudi. Američani pa so nas brez predho
dnega dogovora uvrstili med člane proti
islamske »koalicije voljnih«. Najpo
membnejši dogodek zunaj politike je
bila prodaja Letališča Ljubljana na Brni

ku nemškemu Fraportu za 234 milijonov
evrov! V Rudniku v Zenici je umrlo pet
rudarjev. V okolici Tuzle se je leta 1990
zgodila tudi največja rudarska nesreča
na območju nekdanje Jugoslavije, ko je
umrlo 180 rudarjev. Veliko jeze so pov
zročile kolone na avtocesti proti Primor
ski. Zaradi gradbenih del pri Uncu je bil
na trenutke promet blokiran. Iz Bruslja
so nas znova opozorili, naj bolje in pre
gledneje gospodarimo z evropskim
denarjem. Smrtonosni virus ebole je
postajal vedno večja nevarnost za svet,
tudi za Evropo. V Ukrajini so se nadalje
vali spopadi. Na Škotskem je bil referen
dum o odcepitvi od Velike Britanije.
Zagovorniki samostojnosti so pogoreli,
saj so dobili le 46 odstotkov glasov. Bo
pa moral London glede Škotske sprejeti
ustreznejše reforme.

Nova vlada, poplave in plazovi
Ponovne poplave, ki so pri Vranskem
vzele dve življenji, veliko škode pa je
bilo tudi na Gorenjskem, imenovanje
nove vlade in zapleti s slovensko evrop
sko komisarko so zaznamovali septem
brsko dogajanje. V ponedeljek, 8. sep
tembra, so Miro Cerar, Karl Erjavec in
Dejan Židan podpisali koalicijsko

Zdravko Kecman prejema Pretnarjevo nagrado
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pogodbo o sestavi 12. slovenske vlade s
16 ministri, v četrtek, 18. septembra, pa je
državni zbor s 54 glasovi za izvolil novo
vlado. Ko je novi predsednik Evropske
komisije Jean Claude Juncker uradno
predlagal Alenko Bratušek za komisarko
za energetsko unijo in za podpredsednico
komisije, se je iz Slovenije vsul plaz kri
tik in očitkov na račun te odločitve.

Obnovljeni vrtci in domovi
Gorenjska je bila septembra bogatejša za
kar nekaj novih ali obnovljenih vrtcev.
Dobili so jih v Lescah, v Gorjah, v
Naklem in v Lomu. V Železnikih so po
sedmih letih obnovili Kulturni dom.
Takrat so ga poplave povsem uničile.
Trak sta prerezala nekdanji in sedanji
župan Mihael Prevc in Anton Luznar. V
tržiškem muzeju so obnovili čevljarsko
zbirko. V Lomu pod Storžičem so obno
vili in blagoslovili oltar Matere Božje v

Zmagovalni žrebec Bonami

cerkvi Svete Katarine, v Poljanah pa staro
kapelico. V Škofji Loki, kjer so odprli
pasijonsko pisarno, bo marca in aprila
prihodnje leto znova pasijon. V Kranjski
Gori so začeli graditi Ljudski dom. Nove
ga lastnika sta dobila tudi grad Dvor v
Preddvoru in območje nekdanjega kon
centracijskega taborišča pod Ljubeljem.
Vlada je brezplačno prenesla lastništvo
na občini Preddvor in Tržič. Na Jesenicah
so prenovili porodnišnico. Na Blejski
Dobravi je podjetje Sumida, ki izdeluje
elektronske dele za avtomobilsko indus

Na Soriški planini so postavili temeljni kamen za daljnovod.

trijo, začelo graditi nov obrat. Leška za
druga je zgradila v Poljčah nov hlev.
Loške mesnine so obnovile klavniški
obrat v Bohinju, ki je bil pred prihodom
Ločanov pred stečajem. V Vašci v obči
ni Cerklje so obnovili cesto in kanaliza
cijo. Priznanja Gospodarske zbornice
Slovenije za inovacije so z Gorenjske
prejeli Acroni in Razvojni center Jeseni
ce, Domel in Iskratel. Na meji med obči
nama Bohinj in Železniki so vzidali
temeljni kamen za nov daljnovod, ki bo
dolg 19 kilometrov in ga bo nosilo 116
stebrov. Naložba je vredna 13,5 milijona
evrov. Trije Gorenjci so bili člani sloven
skega moštva na igrah specialne olimpi
jade v Antwerpnu. To so bili Žana in
Žan Tušek iz Žirov in Škofje Loke ter
Gašper Bohinc iz Radovljice. Septembra
je bilo tudi nekaj jubilejev. Radovljičani

so 40krat krenili na Stol, na Puču v
Martinj Vrhu je bilo jubilejno partizan
sko srečanje, ki se ga je udeležil tudi sto
letnik Anton Bušljeta iz Dalmacije,
gasilci društva VisokoMilje in gorski
reševalci z Jesenic so praznovali 90let
nico delovanja, gasilci iz Poljan pa še 30
let več. V Repnjah pri Vodicah so se
spomnili 170. obletnice smrti jezikoslov
ca Jerneja Kopitarja (rojen je bil leta
1780 v Repnjah, umrl pa je na Dunaju),
kranjski nebotičnik pa je bil star 50 let.
Zgrajen je bil po načrtih arhitekta Marja
na Šorlija. Naslov šampiona med konji
haflingerji, ki so se pred 140 leti pojavili
na Tirolskem, je osvojil žrebec Bonami
lastnika Staneta Berganta iz Kokre. Pod
severno steno Kokrške Kočne je strela
pobila trop gamsov. Našel jih je alpinist
in lovec Davo Karničar.

• V jeseniškem Acroniju je eksplozija v peči za plemenitenje kisline poškodova
la dva zaposlena.
• Slovenski košarkarji so dobro igrali na svetovnem prvenstvu v košarki v Špa
niji. Ker so zgubili z Litvo, so dobili za nasprotnika favorite Američane, ki so
nas premagali s 119 : 76.
• Nogometno ligo prvakov so izvrstno začeli Mariborčani. S portugalskim Sportin
gom so doma igrali 1 : 1 (gol je dal Luka Zahovič), neodločeno 1 : 1 pa so igrali
tudi v Gelsenkirchnu z znamenitim Schalkejem. Gol je dal Damjan Bohar.
• Loški oder je prejel dva matička na Linhartovem srečanju v Postojni.
• Nagrado, poimenovano po znanem tržiškem slavistu in prevajalcu Tonetu
Pretnarju, je prejel srbski pisatelj, pesnik in prevajalec iz ruščine Zdravko
Kecman.
• V Zgornjih Pirničah so zaradi odločitve inšpektorjev začeli rušiti nelegalno
zgrajeno bioplinarno.
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Pater Zore nadškof, Bulčeva komisarka

Letošnji oktober je bil tudi mesec z
odmevnimi dogodki. Z Vrhovnega sodi
šča je prišla kasneje uradno potrjena
novica, da so sodniki zavrnili zahtevo
Janeza Janše in Toneta Krkoviča po var
stvu zakonitosti. Oba sta tako ostala v
zaporu na Dobu. Sveti sedež je v začetku
meseca imenoval enega od dveh manj
kajočih slovenskih nadškofov. Za ljub
ljanskega nadškofa je bil za večino pre
senetljivo imenovan frančiškan Stane
Zore, vodja slovenske province tega
reda. Pater Zore je naše gore list. Rojen
je bil v Selah pri Kamniku, del svojega
frančiškanskega poslanstva pa je oprav
ljal tudi na Brezjah. Nedelja, 5. oktobra,
je bila volilna. Volili smo župane in gla
sovali o članih občinskih svetov. Udelež
ba je bila le 44odstotna. V prvem krogu
so zmagali nekateri stari župani, med
njimi tudi ljubljanski Zoran Jankovič.
Končala se je tudi za Slovenijo precej
neugledna zgodba o izbiranju evropske
ga komisarja. Po medlem nastopu Alen
ke Bratušek, Junckerjeve kandidatke za
podpredsednico komisije in komisarke
za energetsko unijo, in po negativni oce
ni parlamentarcev brez možnosti pono
vitve zagovora je Alenka Bratušek
odstopila sama. Cerarjeva vlada je za

Pater Stane Zore bo vodil ljubljansko nadškofijo.
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Stari in novi kranjski župan: Mohor Bogataj in Boštjan Trilar

kandidatko predlagala ministrico za raz
voj in kohezijo Violeto Bulc, ki bi bila
komisarka, zadolžena za promet. Uspe
šno je prestala zaslišanje. Slovenija je
zaradi neuspeha Bratuškove, za katero
so tudi iz Slovenije pošiljali v Bruselj

Na Jesenicah so začeli graditi nov urgentni center.

negativna sporočila, izgubila položaj
enega od podpredsednikov komisije. Na
bruseljski oceni so bile tudi tri slovenske
banke. Rezultati testov za Novo komu
nalno banko Maribor in Novo Ljubljan
sko banko niso bili ugodni. Bankirji so
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nas potolažili, da nova dokapitalizacija
ne bo potrebna, saj bosta banki primanj
kljaj pokrili z dobičkom. Tudi v politiki
so odhajali in prihajali. Načelnika gene
ralštaba Slovenske vojske generalmajor
ja Dobrana Božiča je zamenjal njegov
namestnik Andrej Osterman. Državni
zbor je sklenil, da poslanec Janez Janša
zaradi pravnomočne obsodbe ne more
biti več poslanec. Zaradi očitkov o ne
pravilnostih pri poslovanju z državo je
odstopil komaj imenovani minister za
gospodarstvo Jožef Petrovič. Posloviti se
je moral tudi generalni direktor policije
Stanislav Veniger. Vodja policije je
začasno postal direktor uprave krimina
listične policije Marjan Fank. Cankarjev
dom je po 33 letih vodenja zapustil uspe
šni direktor Mitja Rotovnik. Nasledila
ga je Uršula Cetinski. Državi je začelo
zmanjkovati denarja. Vlada je napoveda
la varčevanje predvsem v javnem sektor
ju. Odgovor sindikatov je bil jasen: o
tem se ne bomo pogovarjali!

Vreme je podivjalo
Skoraj ne mine mesec, da tudi Gorenjske
ne bi prizadela naravna katastrofa. Zara
di hitrega prehoda hladne fronte nas je v
sredo, 22. oktobra, zajelo hudo neurje s
poplavami in zemeljskimi plazovi. Na
Gorenjskem je bilo najhuje na območju
občin Škofja Loka, Gorenja vas  Polja
ne in Žiri. Škode je za več deset milijo
nov evrov. Na lokalnih volitvah je večina
dosedanjih županov obdržala svoj stol
ček. Najvišja udeležba je bila v Bohinju,
kar 67odstotna, najnižja pa v Kranju, le
32odstotna. V Medvodah, v Kranju, v
Kranjski Gori, na Jezerskem, v Komen
di, v Trzinu in v Šenčurju so dobili nove
župane. Rekorder je cerkljanski župan
Franc Čebulj, ki je začel že šesti mandat.
Na Jesenicah so položili temeljni kamen
za nov 1400 kvadratnih metrov velik
urgentni center. Stal bo 6 milijonov
evrov in bo zgrajen konec leta 2015.
Zaradi zmanjšanja naročil so se pojavile
težave v kranjski tovarni Iskraemeco.
Odpustili so 28 zaposlenih in uvedli šti
ridnevni delovni teden. Zaradi pomanj
kanja denarja se bo gradnja velikega
smučišča nad Bohinjem začela prihod
nje leto. V Planici so začeli intenzivno
popravljati veliko skakalnico in graditi
tekaški stadion. Jezerjani so po zaslugi
Davorja Karničarja in Gorazda Kocjana
po steni do Češke koče zgradili ferato,

Andrej in Jasna Pečjak s Češnjice pri Kropi (desno), na fotografiji skupaj z Evo Štravs Podlogar, sta z
električnim avtomobilom v dveh dneh brez vmesnega polnjenja prevozila 726 kilometrov do Dubrovnika.

varno in za turiste zanimivo plezalno
pot. V Šolskem centru v Škofji Loki so
odprli center odličnosti za področje
CNC tehnologije in uredili Cankarjev
trg. Gorenjsko gazelo za uspešno poslo
vanje je prejel Domel Holding iz Želez
nikov. V Bohinju je lovec Primož Rauter
uplenil nevarnega medveda, ki je napa
dal govedo. Zaradi divjih svinj, ki so
zašle na gorenjsko avtocesto, so morali
ustaviti promet. V Zgornjih Pirničah so
zgradili nov vrtec, v Mišačah pa vodo
vod. Noben mesec ne mine brez jubile
jev in veselih dogodkov. Osnovna šola v
Mošnjah je bila stara 120 let. V Tržiču in
v Begunjah so zgradili otroški igrišči. V

Cerkljah so izbirali naj kmetijske pridel
ke. Letos ni bilo rekordov. Tinca Ogris iz
Podljubelja, rojena v Borovljah, je bila
stara 103 leta, Polde Hribar, znani učitelj
telesne vzgoje, pa 90 let. Priznanja Moja
dežela – lepa in gostoljubna so prejeli
tudi nekateri gorenjski kraji. Osnovna
šola Predoslje, prva šola s celodnevnim
programom, je praznovala 40letnico.
Vrhunski športnik invalid Darko Đurić
iz Podbrezij je dobil v testiranje novi
nožni protezi, vredni 80.000 evrov. Pri
nakupu so pomagali številni donatorji.
Dobri ljudje so pomagali tudi Mirku
Brelihu iz Škofje Loke, ki boleha za
lateralno sklerozo.

• Nesreča ni počivala. Zaradi vožnje po napačnem pasu sta v silovitem trčenju
na avtocesti pri Jesenicah umrla oba voznika. Na zavarovanem prehodu v Žab
nici je vlak povozil voznika osebnega avtomobila. Na strehi nekdanje Pekarne
v Naklem in v poslovni coni v Šenčurju je zagorelo.
• Lara Unuk iz Ljubljane, stara 14 let, je postala mladinska svetovna prvakinja
v šahu.
• Pred petdesetimi leti je naš telovadec Miro Cerar na olimpijadi v Tokiu osvo
jil svojo prvo zlato kolajno na konju z ročaji.
• Športni plezalec Domen Škofic iz Radovljice je prvi v prosti tehniki preplezal
lok kamnitega mostu v Solkanu, ki se dviga 36 metrov nad Sočo.
• Slovenski nogometaši so v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo leta 2016 pre
magali Švico in Litvo, nogometaše Maribora pa je v ligi prvakov v Londonu
Chelsea premagal s 6 : 0.
• Vrhovno sodišče je nekdanjemu direktorju Merkurja Binetu Kordežu prekini
lo prestajanje zaporne kazni na Dobu, sodbe pa ni razveljavilo.
31

GORENJSKA 2014 / LJUDJE IN DOGODKI

NOVEMBER 2014

Slovenija znova pod vodo
Po sončnih prvih dneh novembra se je
narava z dolgotrajnim deževjem in
zemeljskimi plazovi znova znesla nad
nekaterimi deli Slovenije. Vreme se je
izboljšalo šele sredi meseca. Na Gorenj
skem tokrat ni bilo tako hudo kot v Ljub
ljani in na njenem Barju, v Loški dolini,
v Cerknici in okolici, na Planinskem
polju in v okolici Ilirske Bistrice. Nevar
no se je dvignila tudi gladina Drave.

Škoda je bila tudi tokrat velika. V Šošta
nju so na hitro odstavili direktorja TEŠa
Petra Dermola in na njegovo mesto ime
novali Matjaža Eberlinca. Že naslednji
dan so celjski kriminalisti odvzeli pros
tost nekdanjemu direktorju TEŠa Urošu
Rotniku, Bogdanu Pušniku, ustanovitel
ju družbe Medvešek – Pušnik, in davč
nemu svetovalcu Darku Končanu. Zad
nja dva so kmalu spustili na prostost.

Posvetitev in umestitev novega ljubljanskega nadškofa, gorenjskega rojaka iz Tuhinjske doline
Staneta Zoreta

Uroš Rotnik naj bi bil kriv velikega
oškodovanja podjetja in države pri grad
nji TEŠ 6. Sindikati so bili na nogah
zaradi napovedanih vladnih varčevalnih
ukrepov. Za december so napovedali
protestni shod. Protestirali so tudi proti
prodaji državnih podjetij tujcem. Vlada
je predlagane varčevalne ukrepe omilila.
Pogajanja so se nadaljevala. Tudi v Slo
veniji smo se spomnili 25. obletnice
padca Berlinskega zidu. Evropska
vesoljska znanost je dosegla sijajen
uspeh. Raziskovalna sonda je pristala na
štiri kilometre širokem kometu! Po
odstopu Gojka Koprivca, vzrok naj bi
bila bolezen, je moral predsednik vlade
Miro Cerar iskati novega ministra za
gospodarstvo. Slovenijo je obiskala šte
vilna kitajska delegacija pod vodstvom
podpredsednika vlade Wang Yanga.
Kitajska je velik trg z velikimi finančni
mi viri. Ustavno sodišče je odločilo, da
je obsojeni Janez Janša do končne sodbe
glede mandata lahko poslanec. Nekdan
jemu direktorju Pivovarne Laško Bošku
Šrotu je sodišče v zadevi Istrabenz izre
klo novo kazen v višini štiri leta in dva
meseca. Skupna kazen znaša sedaj devet
let in deve mesecev! V Ljubljani so za
novega ljubljanskega nadškofa ustoličili
frančiškana Staneta Zoreta. Za praznik
generala Rudolfa Maistra je dobila Slo
venska vojska devetega pripadnika z
generalskim činom. V generalmajorja je
bil povišan novi načelnik generalštaba
Slovenske vojske, Gorenjec Andrej
Osterman. Ljubljanska televizija je dobi
la novo direktorico. Ta je postala dolgo
letna novinarka in urednica Ljerka Bizilj.

Skrivnostni umor v Bohinju

Kraj skrivnostnega umora učitelja v Bohinju
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V začetku novembra je Gorenjsko pre
tresla novica, da so v Nomenju v Bohi
nju v hiši, v kateri je živel sam, našli
mrtvega 55letnega učitelja tehničnega
pouka in navdušenega robotika Pavla
Zupana. Živel je kot skromen, vendar
prijazen samotar. Policija sumi, da je bil
umorjen. V Radovljici so že drugič letos
oropali podružnico Gorenjske banke.
Dogajale so se tudi prijetnejše reči. Sredi
Komende so v pičlih dveh mesecih ure
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inovatorji sta tudi družbi Domel Železni
ki in Helios iz Domžal. Na Jesenicah je
vlomilec napadel policista, ki sta ga zalo
tila med vlomom.

Uspešni gorenjski gasilci

V središču Komende so zgradili novo krožišče in v sredini ohranili staro lipo.

dili novo krožišče, ki je bil zadnji projekt
odhajajočega župana Tomaža Drolca.
Sredi krožišča so ohranili staro lipo. V
Preddvoru so brali ljubezenska pisma v
okviru natečaja Kulturnega društva Josi
pine Turnograjske. Leški krizni center za
mlade Kresnička je praznoval desetletni
co delovanja, vrtec v Bistrici pri Tržiču
štiridesetletnico, trsteniški vrtec Ježek pa
dvajsetletnico. Še posebej slovesno je
bilo na Olševku, kjer je bila tamkajšnja
podružnična šola stara 100 let. Občine so
opozorila državo, da jim zmanjkuje
denarja za evropske kohezijske projekte.
Na letališču na Brniku so odprli razstavo

o letalski kulturi dediščini, ki naj bi pre
rasla v muzej letalstva. Občina Cerklje je
sporočila namero o nakupu kontrolnega
deleža RTC Krvavec, ki ga namerava
Unior Zreče prodati. Na Jesenicah so
odprli Center islamske skupnosti, v kate
rem so predavalnice in nekaj sob. Uredili
bodo še restavracijo. Pri gradnji je poma
gala tudi ena od kuvajtskih fundacij. V
Zgornjih Pirničah so počastili 70. obletni
co smrti partizanskega komandanta Fran
ca Rozmana  Staneta. V Škofji Loki so
nadaljevali obnovo Centra slepih, slabo
vidnih in starejših vključno z oddelkom
Mavrica. Med nagrajenimi slovenskimi

Pogozdovanje v poškodovanem gozdu pri Praprotni Polici

Na svetovnem gasilskem prvenstvu Fire
fighter Combat Challenge v mestu Pho
enix v Združenih državah Amerike so
bili gorenjski gasilci Domen Pavlič,
Gregor Stanonik, Matic Zupan in Anže
Habjan znova uspešni. V tekmi najbolj
ših so bili četrti. Slovenski taborniki in
drugi prostovoljci so na območjih, ki jih
je najbolj prizadel žled, pogozdovali.
Posadili so 28.000 sadik. V šenčurskih
gostilnah so se spomnili Martina in krs
tili vino. Na Brdu pri Kranju je Nogo
metna zveza Slovenije začela graditi nov
center, vreden 8,5 milijona evrov. Kon
čan bo septembra prihodnje leto. Na
Voglu so kot prvi začeli smučarsko sezo
no. Zaradi pomanjkanja denarja novih
žičnic in vlečnic na gorenjskih smučiš
čih ne bo. V Kamniku je muzej pripravil
zanimivo razstavo z naslovom Kam so
šle vse fabrike? Razstava je opis delova
nja in umiranja sedmih nekdaj uspešnih
kamniških podjetij. V Cerkljah je bila
slovesnost v počastitev 100. obletnice
smrti rojaka skladatelja Davorina Jenka,
ki je dolgo živel v Srbiji, pokopan pa je
na ljubljanskih Žalah. Marija Vertnik iz
Lahovč je bila stara 100 let.
• V Ljubljani je umrl pesnik, pisatelj
in prevajalec Kajetan Kovič, rojen
leta 1931 v Mariboru. Znane so nje
gove zgodbe o Mačku Muriju, Pikiju
Jakobu in drugih pravljičnih junakih.
• Gorenjca Iza in Samo Login sta
postala najbogatejša Slovenca.
Uspela sta z aplikacijo govorečega
živalskega prijatelja Toma. Sedaj
živita na Cipru.
• November je bil tudi mesec uspehov
slovenskih športnikov. Maribor je v
ligi prvakov igral neodločeno s slo
vitim Chelsiom, Tina Maze je zma
gala v slalomu v finskem Leviju,
Nina Markovič pa je zmagala na
plezalni tekmi svetovnega pokala v
Kranju. Manj uspešni so bili nogo
metaši, ki so v Londonu na Wem
bleyju izgubili z Anglijo s 3 : 1, v
Stožicah pred 15.000 gledalci pa s
Kolumbijo z 1 : 0.
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