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Letopis GORENJSKA  izhaja enkrat letno kot priloga časopisa Gorenjski glas, ki v nakladi 19.000 izvodov izhaja ob torkih in petkih. Izdajatelj: Gorenjski glas, d. o. o., Kranj, 
Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj. Direktorica/odgovorna urednica: Marija Volčjak; namestnika odgovorne urednice: Cveto Zaplotnik, Danica Zavrl Žlebir; novinarji-uredniki: 
Marjana Ahačič, Maja Bertoncelj, Alenka Brun, Igor Kavčič, Suzana P. Kovačič, Jasna Paladin, Urša Peternel, Mateja Rant, Aleš Senožetnik, Vilma Stanovnik,  
Ana Šubic, Simon Šubic, Ana Volčjak, Cveto Zaplotnik, Danica Zavrl Žlebir; fotoreporterji: Tina Dokl, Gorazd Kavčič; zunanji sodelavec: Miha Naglič; tehnični urednik: 
Grega Flajnik; vodja oglasnega trženja: Mateja Žvižaj. Gorenjski glas, d. o. o., Kranj, Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj, tel.: 04/201-42-00, faks: 04/201-42-13, e-pošta: 
info@g-glas.si, www.gorenjskiglas.si; Letopis Gorenjska 2016; tisk: Delo, d. d., Tiskarsko središče Ljubljana; distribucija: Pošta Slovenije, d. o. o., Maribor. Za naročnike 
Gorenjskega glasa je priloga letopis Gorenjska sestavni del časopisa, izšel je kot brezplačna priloga. Letopis GORENSKA 2016 je priloga 100. številke Gorenjskega glasa, ki 
je izšla 16. decembra 2016. 

Leto 2016 je bilo mirno, na poti narodne sprave  
celo pomirjajoče. 

Leto 2016 se počasi izteka in napočil je čas za letopis, že triindvajseti po 
vrsti. Iztekajoče se leto je bilo manj razburljivo kot mnoga leta doslej, na 
poti narodne sprave so bili storjeni odločnejši koraki, ki so bili sprejeti celo 
bolje od pričakovanj. Smo končno dozoreli za resnico?

Zato smo na naslovnico letošnjega letopisa postavili grad Strmol, ki posta-
ja gorenjski simbol narodne sprave, bolje rečeno pomiritve, kakor pravi 
Peter Hribar, s katerim smo oktobra tam imeli zelo odmevno Glasovo pre-
jo. V letopisu lahko preberete članek o Hribarjevi družini in o spravnem 
naporu Petra Hribarja, ki je spoštovanja vreden.

Tudi leto 2016 je bilo v znamenju športa, blestel je smučarski skakalec 
Peter Prevc, zelo priljubljen med otroki, kar je prava dragocenost, saj govo-
ri, da se je za uspeh treba potruditi, da se za dobrimi skoki skriva veliko 
dela. Med športne dosežke velja uvrstiti tudi nogometni center na Brdu, ki 
je bil zgrajen hitro, brez velikih besed in afer, tako kot se je nato Aleksan-
der Čeferin zavihtel na vrh evropske nogometne zveze. 

Med svetovnimi dogodki sta dva, ki bosta vplivala tudi na naše življenje. 
Britanci so glasovali za izstop iz Evropske unije, kar je presenetilo celo 
njih same. Za predsednika ZDA je bil izvoljen Donald Trump, z njim je v 
Belo hišo vstopila Slovenka Melania, za kar nimamo nikakršnih zaslug, 
dobro se nam pa le zdi.

Spoštovane naročnice in naročniki, 
z letopisom se vam zahvaljujemo za zvestobo – z željo, da Gorenjski glas 
berete še naprej. Prihodnje leto bo jubilejno, Gorenjski glas bo star sedem-
deset let. Zato se bomo še posebno potrudili, da nagradimo vašo zvestobo. 
Za vse naročnike bomo pripravili jubilejno paleto popustov, s čimer si 
boste vsaj deloma, če ne v celoti, povrnili naročnino, in potrdilo se bo naše 
geslo, da se splača biti naročnik Gorenjskega glasa. 

V imenu Gorenjskega glasa vam voščim vesele božične praznike in srečno 
novo leto.

Marija Volčjak

Mirno leto
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JANUAR–PROSINEC

Čas za presajanje je od 11. 1. od 12. ure do 25. 1. do 12. ure.

FEBRUAR–SVEČAN

Čas za presajanje je od 7. 2. od 21. ure do 21. 2. do 21. ure.

Začetek presajanja  
ob 12h

Konec presajanja  
ob 12h

13h 































1h 

 
 1 ned. novo leto korenina

 2 pon. Makarij cvet do 15h, - - - -

 3 tor. Genovefa - - - - , cvet od 9h

 4 sre. Angela list

 5 čet. Simeon list

 6 pet. Gašper list

 7 sob. Zdravko plod

 8 ned. Severin plod do 12h, korenina od 13h

 9 pon. Julijan korenina

 10 tor. Gregor - - - - -

 11 sre. Pavlin cvet

 12 čet. Tatjana cvet

 13 pet. Veronika list

 14 sob. Srečko - - - - , plod od 9h

 15 ned. Pavel - - - - -

 16 pon. Marcel plod do 11h, - - - -

 17 tor. Anton - - - - -

 18 sre. Marjetka korenina

 19 čet. Marij korenina

 20 pet. Boštjan korenina

 21 sob. Neža cvet

 22 ned. Cene list

 23 pon. Rajko list

 24 tor. Felicijan list

 25 sre. Darko plod

 26 čet. Pavla plod

 27 pet. Janez - - - - -

 28 sob. Peter - - - - -

 29 ned. Franc korenina do 10h, cvet od 11h

 30 pon. Martina cvet do 11h, - - - - ,  cvet od 15h

 31 tor. Janez list

 

 1 sre. Ignac list 

 2 čet. Marija list

 3 pet. Blaž plod 

 4 sob. Andrej plod

 5 ned. Agata korenina

 6 pon. Dora - - - - -

 7 tor. Egidij cvet

 8 sre. Janez  cvet

 9 čet. Polona list

 10 pet. Viljem list

 11 sob. Marija korenina

 12 ned. Damijan plod

 13 pon. Katarina plod do 9h, korenina od 10h

 14 tor. Valentin korenina

 15 sre. Jurka korenina

 16 čet. Julijana korenina

 17 pet. Silvin cvet

 18 sob. Simeon cvet

 19 ned. Julijan list

 20 pon. Leon list

 21 tor. Irena - - - - , korenina od 9h

 22 sre. Marjeta plod

 23 čet. Marta plod do 15h, - - - -

 24 pet. Modest korenina

 25 sob. Matija  korenina

 26 ned. Sergij - - - - -

 27 pon. Andrej - - - - -

 28 tor. Gabrijel pust list

2017

Setveni priroœnik
Marije Thun

Koledar za poljedelce, vrtiœkarje in œebelarje
izdelal Matthias K. Thun

Bio
lo

øk
o-d

ina
m

iœn
a 

m
et

oda:

zd
ra

vje
 za

 n
ar

av
o in

 œl
ove

ka

ZALOŽBA AJDA

•  Dr. Rudolf Steiner, TEMELJI USPEŠNEGA KMETOVANJA V OŒEH DUHOVNE ZNANOSTI ali 
kratko KMETIJSKI TEŒAJ je v platno vezana knjiga na 252 straneh in z osmimi barvnimi re-
produkcijami. Gre za slovenski prevod stenografskih zapisov osmih predavanj, v katerih je dr. 
Steiner utemeljil biološko-dinamiœno metodo. Je temeljna knjiga našega dela, v kateri avtor 
odstira œloveškim œutilom in razumu nedosegljive skrivnosti, ki tkejo v mrtvi in živi naravi, in vse 
stvarstvo povezujejo v skrivnostno, modrosti polno celoto. Vrzdenec 2011 • 32,85 €

•  DEMETER ŒEBELARJENJE je zbir predavanj œebelarskega mojstra Günterja Friedmanna, ki 
jih je imel za slovenske œebelarje na Brdu pri Lukovici. Predstavlja ekološko œebelarjenje po 
meri œebele v skladu s smernicami zveze Demeter. Tako œebelarjenje omogoœa pridobivanje 
blagovne znamke Demeter za med in druge œebelarske proizvode. Knjižica vsebuje tudi Smer-
nice Zveze Demeter in primerja te z drugimi ekološkimi smernicami, ki veljajo za œebelarjenje v 
Evropi. Vrzdenec 2010 • 8,76 €

•  Matthias Thun, BIO ŒEBELARJENJE 1/2/3 je zbir predavanj œebelarskega mojstra Matthiasa 
Thuna, sina Marije Thun. V predavanjih opozarja na najbolj pogoste napake pri delu s œebelami, 
predstavi nam razvoj œebele v evoluciji in njeno poslanstvo za œloveka, izdelavo zdravih panjev 
iz ržene slame, predvsem pa svoj naœin œebelam ustreznega œebelarjenja in naœin obvladovanja 
varoje, kot izhaja iz biodiamike. Vrzdenec 2004 • 8,76 €

•  PRIDELUJMO SVOJA SEMENA 1 in PRIDELUJMO SVOJA SEMENA 2 sta brošuri z zbirom 
vselej razliœnih predavanj strokovnjakov za podroœje biodinamiœnih pristopov k ohranjanju naših 
rastlin in pridelovanju lastnih semen. Posebna dragocenost so spoznanja in izkušnje predava-
teljev, ki se vsi tudi v praksi ukvarjajo z biodinamiœnim semenarstvom, poglobljeno vsak na 
svojem specialnem podroœju. Brošuri sta pravi zaklad znanja, ki ga izjemno nujno potrebujemo 
in osvetljujeta tiste bistvene elemente ohranjanja kulturnih rastlin, ki jih moderna, na snovi ome-
jena stroka brez poglobljenih uvidov duhovne znanosti, ne zmore zajeti in jih zato ne upošteva. 
Vrzdenec 2012 • 8,76 €

•  Biološko-dinamiœno gospodarjenje je prepleteno z dogajanjem v kozmosu. Brošura SPIRITUALNA  
ASTRONOMIJA, švicarskega matematika, fizika, astronoma in uœitelja dr. Wolfganga Helda, je 
korak k razumevanju tistega dogajanja v kozmosu, ki ga biodinamiki spoznavamo kot vir vsega, 
kar lahko povezujemo z življenjem kot takim. Je korak k spoznavanju samega sebe in vsega, kar 
nas obdaja. Nastala je kot zapis njegovih predavanj leta 2002. Vrzdenec 2004 • 8,76 €

•  CELOSTNA PREHRANA 1 in CELOSTNA PREHRANA 2 sta knjižici, ki podajata vsebino semi-
narjev o razumevanju zdrave prehrane. Njun avtor je Michael Kassner, agronom in waldorfski 
uœitelj, ki že veœ kot 25 let deluje v antropozofskem centru za raziskovanje prehrane. Popelje 
nas v svet celostne prehrane v toku življenja in odgovarja na vprašanja, kako s hrano skrbimo za 
fiziœno telo in vitalnost ter podpiramo dušo in duha. Brošuri prinašata tako teorijo kot tudi veliko 
praktiœnih nasvetov. Vrzdenec 2008 • 8,76 €

Iz podroœja osrednje Steinerjeve antropozofije priporoœamo delo: 
•  Dr. Rudolf Steiner, KAKO DOSEŒI SPOZNANJA VIŠJIH SVETOV, Ljubljana 2008 • 27,38 €

Vse cene vkljuœujejo 9,5% DDV

Podatki so vzeti iz Setvenega priročnika 
Marije Thun za leto 2017, ki ga v  
Sloveniji izdaja v neskrajšani obliki  
založba Ajda, Vrzdenec,  
tel.: 01/754 07 43.

2h 











16h 




Konec 

presajanja  
ob 21h

















Začetek presajanja  
ob 21h

Če delamo z rastlinami ob pravem času, bo pridelek večji, rastline pa bolj zdrave. 

Dan za korenino – je pravi čas setev ali sajenje, nego in spravilo rastlin, ki razvijejo plod v območju 
korenin: krompir, korenje, pastinak, repa, rdeča pesa, zelena, česen in čebula, koreninski peteršilj ... 

slovenski  
kulturni praznik

valentinovo



SETVENI KOLEDAR 2017 / GORENJSKA 2016

5

APRIL – MALI TRA VEN

Čas za presajanje je od 3. 4. od 10. ure do 17. 4. do 15. ure in 30. 4. 
od 17. ure.

MA REC – SU ŠEC

Čas za presajanje je od 7. 3. od 3. ure do 21. 3.  ob 6. uri.	

 1 sob. Hugo korenina

 2 ned. Franc korenina

 3 pon. Ljuba cvet

 4 tor. Izidor cvet

 5 sre. Vinko list

 6 čet. Viljem plod

 7 pet. Darko - - - - , plod od 16h

 8 sob. Albert plod

 9 ned. Tomaž korenina

 10 pon. Metilda korenina

 11 tor. Leon korenina

 12 sre. Lazar korenina

 13 čet. Ida cvet

 14 pet. Valerij - - - - -

 15 sob. Helena - - - - -

 16 ned. Bernarda list

 17 pon. Rudi list do 11h, - - - -

 18 tor. Konrad plod

 19 sre. Leon plod do 10h, korenina od 11h

 20 čet. Neža korenina

 21 pet. Simeon korenina do 15h, cvet od 16h

 22 sob. Leonida cvet

 23 ned. Vojko cvet do 12h, list od 13h

 24 pon. Jurij list

 25 tor. Marko - - - - -

 26 sre. Marcelin - - - - -

 27 čet. Jaroslav  - - - - -

 28 pet. Pavel korenina

  29 sob. Robert korenina

 30 ned. Katarina cvet

 1 sre. Albin list

 2 čet. Janja list do 8h, plod od 9h

 3 pet. Martin - - - - -

 4 sob. Kazimir korenina

 5 ned. Janez korenina do 9h, list od 10h

 6 pon. Nika korenina do 13h, cvet od 14h

 7 tor. Tomaž cvet

 8 sre. Janez cvet do 13h, list od 14h

 9 čet. Frančiška list

 10 pet. 40 mučenikov plod

 11 sob. Krištof - - - - , plod od 10h

 12 ned. Gregor plod

 13 pon. Kristina korenina

 14 tor. Matilda korenina

 15 sre. Klemen korenina

 16 čet. Hilarij korenina do 11h, cvet od 12h

 17 pet. Jerica cvet

 18 sob. Edvard - - - - -

 19 ned. Jožef - - - - , list od 13h

 20 pon. Srečko list do 13h, plod od 14h

 21 tor. Benedikt plod

 22 sre. Vasilij plod

 23 čet. Jože korenina

 24 pet. Gabrijel korenina

 25 sob. Minka cvet do 13h, - - - -

 26 ned. Maksima cvet do 8h, - - - - ,  cvet od 13h

 27 pon. Rupert list

 28 tor. Janez list

 29 sre. Ciril list

 30 čet. Bogo - - - - -

 31 pet. Benjamin plod do 8h, korenina od 9h

5h 

16h 

8h 

mlaj

ščip

- - - - - z rastlinami se ne dela

 čas za presajanje































































15h 

dan upora  
proti okupatorju

velikonočna  
nedelja
velikonočni 
ponedeljek

Konec presajanja  
ob 6h

Konec presajanja  
ob 15h

Začetek presajanja  
ob 17h

Začetek  presajanja  
ob 3h

Začetek presajanja  
ob 10h

Dan za list – je pravi čas za delo z rastlinami, ki oblikujejo plod v predelu listov. To so solate, kapusnice, 
kolerabica, cvetača, listnati peteršilj, radič, endivija, motovilec, blitva in špinača pa tudi trata pred hišo.

dan žena

gregorjevo

materinski dan
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MAJ – VE LI KI TRA VEN

Čas za presajanje je od 1. 5. od polnoči do 14. 5. do 22. ure in 28. 5. 
od 3. ure do 31. 5. do 24. ure.

 1 čet. Fortunat list

 2 pet. Erazem plod do 13h, korenina od 14h

 3 sob. Pavla korenina

 4 ned. Franc korenina

 5 pon. Valerija korenina

 6 tor. Norbert - - - - , cvet od 8h 

 7 sre. Robert cvet 

 8 čet. Medard list do 15h, cvet od 16h

 9 pet. Primož list

 10 sob. Marjeta list do 10h, plod od 11h

 11 ned. Srečko plod

 12 pon. Janez plod

 13 tor. Anton korenina

 14 sre. Vasilij - - - - -

 15 čet. Vid - - - - , cvet od 13h 

 16 pet. Beno cvet do 12h, - - - - ,  cvet od 17h

 17 sob. Dolfe list

 18 ned. Marko list

 19 pon. Julijana list

 20 tor. Silverij plod

 21 sre. Alojz plod do 14h, korenina od 15h

 22 čet. Ahac korenina

 23 pet. Kresnica - - - - -

 24 sob. Janez 
 25 ned. Hinko  cvet

 26 pon. Stojan cvet do 11h, list od 12h

 27 tor. Ema - - - - , plod od 8h  do 15h, - - - -

 28 sre. Hotimir plod

 29 čet. Peter, Pavel plod

 30 pet. Emilija korenina

 1 pon. Jože praznik dela cvet

 2 tor. Boris list

 3 sre. Aleksander list do 15h, plod od 16h

 4 čet. Cveto plod do 8h, - - - - ,  plod od 17h

 5 pet. Angel plod

 6 sob. Janez plod do 8h, korenina od 9h

 7 ned. Stanko korenina

 8 pon. Viktor - - - - -

 9 tor. Gregor - - - - -

 10 sre. Izidor cvet

 11 čet. Žiga cvet do 9h, list od 10h

 12 pet. Pankracij korenina do 13h, cvet od 14h

 13 sob. Servacij list

 14 ned. Bonifacij plod

 15 pon. Zofka plod

 16 tor. Janez plod do 17h, korenina od 18h

 17 sre. Jošt korenina

 18 čet. Erik korenina

 19 pet. Ivo, list do 11h, cvet od 12h

 20 sob. Bernard - - - - , cvet od 10h

 21 ned. Feliks list

 22 pon. Milan list

 23 tor. Željko list do 13h, plod od 14h

 24 sre. Suzana plod

 25 čet. Gregor korenina do 16h, - - - -

 26 pet. Zdenko - - - - , korenina od 16h 

 27 sob. Janez korenina do 12h, cvet od 13h

 28 ned. Avguštin cvet

 29 pon. Magdalena cvet do 10h, list od 11h

 30 tor. Ivana list

 31 sre. Angela plod do 10h, - - - - ,  plod od 18h

 

binkošti

praznik dela

dan 
državnosti22h 

Začetek presajanja  
ob 3h

Konec presajanja 
ob 5h

Začetek 
presajanja  

ob 14h

plod do 14h , 
cvet od 15h

00h 

































































Konec presajanja  
ob 22h

15h 

5h 









Če delamo z rastlinami ob pravem času, bo pridelek večji, rastline pa bolj zdrave. 

Dan za cvet  – k cvetnim rastlinam štejemo vse rastline, pri katerih želimo doseči bogato in dolgo 
cvetenje, to so enoletne cvetlice in trajnice, cvetoče grmovnice nekatere zdravilne rastline pa tudi brokoli. 

Presajanje

JU NIJ – ROŽ NIK

Čas za presajanje je od 1. 6. od polnoči do 11. 6. do 5. ure in od 24. 6. 
od 14. ure do 30. 6. do 24. ure.

dan Primoža 
Trubarja



SETVENI KOLEDAR 2017 / GORENJSKA 2016

7

JULIJ–MALISRPAN

Čas za presajanje je od 1. 7. od polnoči do 8. 7. do 12. ure in 22. 7. od 
1. ure do 31. 7. do 24. ure.

AVGUST–VELIKISRPAN

Čas za presajanje je od 1. 8. od polnoči do 4. 8. do 19. ure in od 18. 8. 
od 10. ure do 31. 8. ves dan.

 1 sob. Bogoslav korenina

 2 ned. Marija korenina

 3 pon. Irenej korenina do 14h, cvet od 15h

 4 tor. Urh cvet

 5 sre. Anton list do 14h, cvet od 15h

 6 čet. Bogomila cvet do 10h, list od 11h

 7 pet. Ciril, Metod list do 16h, plod od 17h

 8 sob. Špela plod

 9 ned. Veronika plod

 10 pon. Ljubica korenina

 11 tor. Olga korenina

 12 sre. Mohor - - - - ,  cvet od 12h

 13 čet. Evgen cvet do 18h, - - - -

 14 pet. Franc cvet do 10h, list od 11h

 15 sob. Vladimir list 

 16 ned. Marija list

 17 pon. Aleš plod

 18 tor. Miroslav plod do 10h, korenina od 11h

 19 sre. Vincenc korenina

 20 čet. Marjeta korenina

 21 pet. Danilo - - - - -

 22 sob. Majda - - - - -

 23 ned. Branislav - - - - ,  list od 19h

 24 pon. Kristina list do 17h, plod od 18h 

 25 tor. Jakob plod do 9h, - - - - ,  plod od 14h

 26 sre. Ana plod

 27 čet. Sergij korenina

 28 pet. Zmago korenina

 29 sob. Marta korenina

 30 ned. Julita korenina

 31 pon. Ignac cvet

 1 tor. Peter 
 2 sre. Alfonz list do 10h, cvet od 11h 

 3 čet. Lidija list  

 4 pet. Dominik plod

 5 sob. Marija plod

 6 ned. Ljubo plod do 11h, korenina od 12h

 7 pon. Kajetan korenina do 18h,  - - - -

 8 tor. Miran korenina do 8h, - - - - , cvet od 18h

 9 sre. Janez cvet 

 10 čet. Lovrenc cvet do 16h, list od 17h

 11 pet. Suzana list do 18h, cvet od 19h

 12 sob. Klara cvet do 10h, list od 11h

 13 ned. Lilijana list do 11h, plod od 12h

 14 pon. Demetrij plod

 15 tor. Marija korenina

 16 sre. Rok korenina

 17 čet. Pavel korenina do 17h, cvet od 18h

 18 pet. Helena - - - - -

 19 sob. Ljudevit cvet do 15h, list od 16h

 20 ned. Bernard list

 21 pon. Ivana plod do 8h,  - - - -

 22 tor. Timotej plod

 23 sre. Filip plod do 15h, korenina od 16h

 24 čet. Jernej korenina

 25 pet. Ludvik korenina

 26 sob. Viktor korenina

 27 ned. Jože cvet

 28 pon. Avguštin cvet do 17h, list od 18h

 29 tor. Janez - - - - -

 30 sre. Roza - - - - -

 31 čet. Rajko - - - - ,  plod od 8h

Marijino  
vnebovzetje

Začetek presajanja  
ob 10h

Začetek presajanja  
ob 1h

Konec presajanja  
ob 12h

cvet do 9h,  
list od 10h

Konec presajanja  
ob 19h



















































6h 

21h 





















20h 

združitev prekmurskih 
Slovencev z matičnim 
narodom

Presajanje Presajanje

Podatki so vzeti iz Setvenega priročnika Marije Thun za leto 2017,  
ki ga v Sloveniji izdaja v neskrajšani obliki založba Ajda, Vrzdenec, tel.: 01/754 07 43.

12h 
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SEPTEMBER–KIMAVEC

Čas za presajanje je od 14. 9. od 16. ure do 28. 9. do 11. ure.

	OK	TO	BER–VINOTOK

Čas za presajanje je od 11. 10. od 22. ure do 25. 10. do 20. ure.

 1 ned. Julija korenina do 13h, plod od 14h

 2 pon. Bogumil korenina do 10h, cvet od 11h

 3 tor. Terezija cvet do 12h, - - - - ,  plod od 18h

 4 sre. Franc list

 5 čet. Marcel list

 6 pet. Vera list

 7 sob. Marko plod

 8 ned. Brigita plod do 17h, - - - -

 9 pon. Abraham - - - - -

 10 tor. Danijel korenina

 11 sre. Milan cvet

 12 čet. Maks cvet

 13 pet. Edvard list

 14 sob. Veselko list do 17h, plod od 18h

 15 ned. Terezija plod

 16 pon. Jadviga plod

 17 tor. Marjeta korenina

 18 sre. Luka - - - - -

 19 čet. Etbin - - - - , korenina od 18h

 20 pet. Irena korenina

 21 sob. Urška cvet

 22 ned. Vendelin cvet do 9h, list od 10h

 23 pon. Severin list

 24 tor. Rafael cvet

 25 sre. Darija plod

 26 čet. Lucijan plod

 27 pet. Sabina plod do 12h, korenina od 13h

 28 sob. Simon korenina

 29 ned. Ida - - - - , korenina od 12h do18h, - - - -

 30 pon. Marcel cvet

 31 tor. Bolfenk cvet do 16h, list od 17h

 

dan
reformacije





























































cvet do 12h, list od 13h do 15h, 
plod od 16h

Začetek presajanja  
ob 16h

Začetek presajanja  
ob 22h

vrnitev Primorske 
k matični  
domovini

9h 

21h 

8h 

21h 

Konec presajanja  
ob 3h

Konec presajanja  
ob 11h

Konec presajanja  
ob 20h

Če delamo z rastlinami ob pravem času, bo pridelek večji, rastline pa bolj zdrave. 

Dan	za	plod	– je pravi dan za setev, nego in spravilo vseh naših žit pa tudi naših plodovk kot 
so paradižnik, paprika, fižol, grah, kumarice, buče in bučke,, leča, soja, pa tudi jagode, vse sadno 
drevje in jagodičevje.

 1 pet. Tilen plod

 2 sob. Štefan plod

 3 ned. Dora korenina

 4 pon. Zalka korenina do 16h, - - - -

 5 tor. Lovrenc cvet

 6 sre. Zaharija - - - - , cvet od 10h

 7 čet. Marko list

 8 pet. Marija list

 9 sob. Peter plod

 10 ned. Nikolaj - - - - -

 11 pon. Milan - - - - , korenina od 13h

 12 tor. Gvido korenina

 13 sre. Filip - - - - -

 14 čet. Rasto cvet

 15 pet. Nikodem cvet

 16 sob. Ljudmila list

 17 ned. Frančiška list do 11h, plod od 12h do 16h, - - - -

 18 pon. Irena plod

 19 tor. Suzana plod

 20 sre. Svetlana korenina

 21 čet. Matej korenina

 22 pet. Mavricij - - - - , plod od 8h

 23 sob. Slavojko korenina do 14h, cvet od 15h

 24 ned. Nada cvet

 25 pon. Gojmir list

 26 tor. Justina list

 27 sre. Kozma, Damijan  
 28 čet. Venčeslav plod

 29 pet. Mihael plod

 30 sob. Sonja korenina

dan suverenosti
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NOVEMBER–LISTOPAD

Čas za presajanje je od 8. 11. od 4. ure do 22. 11. do 2. ure.

DECEMBER–GRUDEN

Čas za presajanje je od 5. 12. od 14. ure do 19. 12. do 10. ure.

 1 pet. Marijan plod

 2 sob. Blanka 
 3 ned. Franc korenina

 4 pon. Barbara - - - - -

 5 tor. Savo cvet

 6 sre. Miklavž cvet

 7 čet. Ambrož - - - - -

 8 pet. Marija - - - - , plod od 10h

 9 sob. Valerija plod

 10 ned. Smiljan list do 14h, plod od 15h

 11 pon. Danijel korenina

 12 tor. Aljoša korenina

 13 sre. Lucija korenina

 14 čet. Dušan korenina do 9h, cvet od 10h

 15 pet. Kristina cvet

 16 sob. Albina list

 17 ned. Lazar list

 18 pon. Teo list do 11h, plod od 12h

 19 tor. Urban - - - - -

 20 sre. Julij - - - - , list od 13h

 21 čet. Tomaž  korenina

 22 pet. Mitja - - - - , korenina od 15h

 23 sob. Viktorija - - - - , cvet od 9h

 24 ned. Eva cvet

 25 pon. božič cvet do 9h, list od 10h

 26 tor. Štefan list

 27 sre. Janez list do 18h, cvet od 19h

 28 čet. Živko cvet do 10h, plod od 11h

 29 pet. David plod

 30 sob. Evgen korenina

 31 ned. Silvester korenina

 1 sre. dan spomina na mrtve list

 2 čet. Dušanka list

 3 pet. Silva list do 10h, cvet od 11h

 4 sob. Drago plod

 5 ned. Zahar korenina

 6 pon. Lenart - - - - , korenina od 14h

 7 tor. Engelbert korenina do 11h, cvet od 12h

 8 sre. Bogomir  cvet

 9 čet. Teodor cvet do 9h, list od 10h

 10 pet. Andrej list

 11 sob. Martin list do 14h, plod od 15h

 12 ned. Emil plod

 13 pon. Stanislav plod do 12h, korenina od 13h

 14 tor. Nikolaj korenina

 15 sre. Polde korenina

 16 čet. Jerica cvet

 17 pet. Gregor cvet

 18 sob. Roman cvet do 15h, list od 16h

 19 ned. Elizabeta list

 20 pon. Srečko list

 21 tor. Marija plod

 22 sre. Cilka plod

 23 čet. Klemen plod

 24 pet. Janez korenina

 25 sob. Katarina 
 26 ned. Konrad cvet

 27 pon. Vigil - - - - , cvet od 9h

 28 tor. Jakob list

 29 sre. Radivoj list

 30 čet. Andrej list

 

	 	



























































dan Rudolfa 
Maistra

mlaj

ščip

- - - - - z rastlinami se ne dela

 čas za presajanje

Začetek presajanja  
ob 4h

Konec presajanja  
ob 2h

Začetek presajanja  
ob 14h

dan samostojnosti  
in enotnosti

4h 

13h 8h 

Konec presajanja  
ob 10h

17h 



- - - - , list od 12h do 15h, 
korenina od 16h

plod do 12h, korenina od 13h 

do 15h,  - - - -
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Ko sem izbiral najpomembnejše in naj-
bolj odmevne dogodke lanskega decem-
bra na Gorenjskem, sem jih izbral pet. 
Večina nima le gorenjskega, ampak tudi 
državni pomen. V Šmartnem pri Cerkljah 
so uradno odprli dom za starejše občane 
Taber, v katerem je prostora za 150 oskr-
bovancev. Dom se razteza na skoraj štiri 
hektare velikem zemljišču, njegova grad-
nja pa je stala blizu 15 milijonov evrov, 
kar je največja naložba v zgodovini cer-
kljanske občine. V Planici so odprli nov 
moderno urejen nordijski center s sedmi-
mi skakalnicami različnih velikosti in 
objekti za vadbo in tekmovanje smučar-
skih skakalcev in tekačev. Pri gradnji, 
vredni 48 milijonov evrov, so se izkazali 
domači projektanti in gradbeniki. Voden-
je centra je prevzel nekdanji župan občine 
Kranjska Gora in ravnatelj tamkajšnje 
osnovne šole ter nekdanji športnik Jure 

Žerjav. Pri jeseniški bolnišnici so odprli 
nov urgentni center, ki je kmalu po odpr-
tju že sprejel prve bolnike. Center obsega 
1400 kvadratnih metrov, gradnja pa je sta-
la več kot osem milijonov evrov. Sredi 
decembra se je za prebivalce Sorice zače-
lo prijetnejše življenje. Dobrih 600 met-
rov dolg odsek ceste med Podroštom in 
Sorico je bil popravljen in cesta je bila 
znova prevozna. Obnova je stala 2,6 mili-
jona evrov, pri čemer je Evropa pomagala 
s 400.000 evri. Zadnji lanski mesec je 
začel poskusno obratovati novi 19 kilo-
metrov dolg 110-kilovoltni daljnovod med 
Železniki in Bohinjem, ki zagotavlja 
Gorenjski zanesljivejšo oskrbo z električ-
no energijo. 

Patria je zastarala
Sodni proces proti domnevno krivim pri 
nakupovanju vojaških vozil Patria je bil 
v začetku decembra uradno končan. Viš-

DECEMBER 2015

Dom, športni center in urgenca

Jože Košnjek

Odprtje novega doma za starejše Taber v Šmartnem pri Cerkljah

Nov urgentni center na Jesenicah
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je sodišče je ugotovilo, da je proces 
zastaran. Policisti so zaostrili stavko in 
vladi dali vedeti, da tokrat mislijo resno. 
Žična ograja, ki jo je slovenska vlada 
ukazala postaviti ob meji s Hrvaško, da 
bi lažje ustavljala begunski val, je motila 
zlasti prebivalce ob meji in zagovornike 
za begunce odprte Slovenije. Za del 
civilne družbe je bil sporen tudi sklep 
državnega zbora o prepovedi referendu-
ma o sodelovanju vojske pri varovanju 
meje. Poslancem je dalo prav Ustavno 
sodišče in odločilo, da tak referendum ni 
dopusten. Najvišje sodišče v državi pa je 
bilo drugačnega mnenja glede referen-
duma o noveli družinskega zakonika, ki 
je omogočala tudi istospolnim partner-
jem posvojitev otrok. Referendum je 
predlagala Koalicija za otroke gre pod 
vodstvom Aleša Primca in uspela, saj se 
je glasovanja udeležilo dobrih 36 odstot-
kov volilnih upravičencev, od katerih jih 
je bilo 63 odstotkov proti noveli zakona, 
37 odstotkov pa za.

Obletnica plebiscita
Lanski december je bil tudi v znamenju 
obletnic. Najpomembnejša je bila 25-let-
nica plebiscita za samostojno Slovenijo. 
Tretjega decembra leta 1990 so takratne 
parlamentarne stranke podpisale dogo-
vor o izvedbi plebiscita. Tri dni kasneje 
je bil sprejet ustrezen zakon, 23. decem-
bra pa je bil plebiscit izveden. Velika 
večina glasovalcev je bila za samostojno 
Slovenijo. Sosedje Hrvati, ki so vodenje 
vlade zaupali poslovnežu Tihomirju 
Oreškoviću, so bili vzneseni, ker je med-
narodno sodišče za reševanje investicij-
skih sporov v Washingtonu odločilo, da 

jim mora Slovenija zaradi nedobavljene 
električne energije iz Krškega med juli-
jem leta 2002 in aprilom 2003 plačati 40 
milijonov evrov odškodnine! Ob tem so 
sosedje napovedali nove sodne zmage v 
tožbah proti Sloveniji. 

Pohvaljeni za pogum
Človek, ki je pripravljen tvegati svoje 
življenje za preživetje drugega, je vre-
den spoštovanja in priznanja. Priznanja 
so prejeli gorenjski policisti Janko Rant, 
Boštjan Perko, Damir Guberinič, Elidi-
jan Hodžič, Branko Korošec in Polona 
Benedik Matko, poleg njih pa je prizna-
nje za požrtvovalnost prejel avstrijski 
državljan Martin Koller, ki je pomagal 
pri iskanju pogrešanega zmajarja. Spoš-
tovanje in pozornost pa zasluži tudi 

Marija Tarman iz Podmežakle, ki je z 
rodne Dolenjske prišla na Jesenice leta 
1939 in na Gorenjskem dočakala 106 let! 
Lucija Zorč s Kokrice pa je bila stara sto 
let. Manj sreče in krajše življenje je imel 
62-letni Avstrijec, ki je v kraju Pristava 
pri Mengšu strmoglavil z manjšim leta-
lom. Z njim je umrl tudi njegov zvesti 
spremljevalec – pes. Med decembrskimi 
dogodki na Gorenjskem omenjam zgra-
ditev neprofitnih stanovanj na Selu pri 
Žirovnici, obnovo telovadnice v radov-
ljiškem Centru za usposabljanje, delo in 
varstvo Matevža Langusa, obnovljeno 
cesto med Mostami in Vodicami in 
odprtje bohinjskega dela Poti miru po 
liniji soške fronte v spomin na pokojne-
ga zgodovinarja Tomaža Budkoviča. 

• Smučarski skakalec Peter Prevc in 
alpska smučarka Tina Maze sta bila 
izbrana za najboljša slovenska špor-
tnika v letu 2015. Peter Prevc je z 
zmago na tekmi svetovnega pokala 
v Nižjem Tagilu v Rusiji, ki je nje-
gova sedma na tekmah svetovnega 
pokala, začel pot do skupne zmage 
v svetovnem pokalu. Biatlonci z 
Jakovom Fakom in Tejo Gregorin 
na čelu pa so s tekmo na domači 
Pokljuki slabše začeli sezono. 

• Slovenska vlada je obiskala 
Gorenjsko. Nekateri župani so boj-
kotirali srečanje s predsednikom 
Cerarjem in ministri. Minister za 
Slovence v zamejstvu in po svetu 
Gorazd Žmavc je obiskal tudi 
Gorenjski glas.

• Za vodenje Zavoda za turizem je 
žirovniška občina izbrala Matjaža 
Komana, Breda Karun in Tomaž 
Štefe pa sta bila imenovana za 
direktorja Mestne knjižnice Kranj 
in Zavoda za turizem in kulturo 
Kranj.

• Najbolj pogumni so se na silvestr-
ski večer kopali v zamrznjenem 
Planšarskem jezeru na Jezerskem.

• Prisilna poravnava za škofjeloško 
podjetje Šešir je postala pravnomo-
čna. Podjetje Domel iz Železnikov 
pa je kupilo del nepremičnin podje-
tja LTH Škofja Loka v stečaju.

• V Termah Snovik, ki uspešno 
delujejo že drugo desetletje, so 
sprejeli in nagradili dvamilijontega 
obiskovalca.

Kristina Tarman s sinovoma Bojanom in Otom

Silvestrsko kopanje na Jezerskem
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Letošnji januar, ko nas je razveselil 
sneg, nam bo ostal v spominu kot 
mesec, ko so zaradi uspehov naših smu-
čarskih skakalcev, še posebej Gorenjca 
Petra Prevca, na tekmah v Avstriji naj-
pogosteje zaigrali našo himno Zdravlji-
co. Tudi Avstrijcem, ki so radi zavero-
vani vase, je počasi legla v ušesa. Zgo-
dba se je začela konec lanskega leta, ko 
je bil na prvi tekmi novoletne skakalne 
turneje v Oberstdorfu Peter Prevc tretji, 
nato pa je dobil vse nadaljnje tri tekme 
v Garmisch-Partenkirchnu, Innsbrucku 
in Bischofshofnu in slavil skupno zma-
go na turneji. »Zlati orel« je bil naš! 
Primožu Peterki je to uspelo pred 19 
leti. Izvrstni so bili tudi drugi naši ska-
kalci. Slovenski skakalni vlak je drvel 
naprej in doživel sredi meseca novo 

zmagoslavje na svetovnem prvenstvu v 
poletih na Kulmu, kjer je Peter Prevc 
ponovil Kranjčevo zmago izpred štirih 
let, dobro pa so skakali še Miran Tepeš, 
Robert Kranjec in Anže Lanišek. 
Domen Prevc zaradi mladosti na veli-
kanki ni skakal. Naše skakalce je na 
vseh tekmah spodbujalo več tisoč navi-
jačev iz Slovenije, ki so prispevali svoj 
delež k slovenskemu zmagoslavju. 
Sploh je bil januar eden od najbolj tro-

fejnih mesecev v zgodovini slovenske-
ga zimskega športa. Konec meseca so 
Peter in Domen Prevc ter Robert Kran-
jec osvojili prva tri mesta na skakalni 
tekmi v Sapporu na Japonskem. Alpska 
smučarka Ana Drev se je uvrščala med 
najboljše v veleslalomu, Boštjan Kline 
je blestel v smuku, Rok Marguč v des-
kanju, na zmagovalni oder ali tik pod 
njim pa so se uvrščale tudi naše smu-
čarske skakalke. 

JANUAR 2016

Avstrijci so peli Zdravljico

• Prvi slovenski in gorenjski novoro-
jenček v letu 2016 je bil Jurij Šin-
kovec z Jezerskega. Rodil se je 
mamici Aniti Pusič in očku Mati-
cu Šinkovcu. 

• V jeseniški porodnišnici se je prva 
v tem letu rodila Agata Macun kot 
četrti otrok Petre Šadl in Matije 
Macuna.

• Leta 2015 se je v kranjski porodni-
šnici rodilo 1551 otrok, v jeseniški 
pa 808.

Bine Kordež je priznal krivdo.

Petra Šadl z Agato

Smučarski skakalci so zmagovito začeli sezono
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Strožje varovana južna meja
Po zgledu nekaterih evropskih držav, še 
zlasti skandinavskih, Avstrije in Nemčije, 
je tudi Slovenija začela strožje varovati 
južno mejo in dovolila vstop v Slovenijo 
le tistim, ki so upravičeni do zaščite, dru-
ge pa je vračala na Hrvaško. Na sloven-
skem političnem odru je pričakovano pre-
vladovala begunska problematika, za 
popestritev pa so poskrbeli poslanci Nove 
Slovenije in Slovenske demokratske 
stranke, ki so vložili interpelacijo zoper 
zunanjega ministra Karla Erjavca, še 
posebej pa minister za finance dr. Dušan 
Mramor, ki je želel odstopiti, vendar pre-
mier dr. Miro Cerar njegovega odstopa ni 
sprejel. Novi predsednik hrvaške vlade 
Tihomir Orešković je za prvi obisk na 
tujem v novi vlogi izbral Slovenijo.

Konec za Peko in Filbo
Po večletnih prizadevanjih za preživetje 
je nad sto let stara tržiška tovarna, ponos 
mesta in Gorenjske, sredi meseca odšla v 
zgodovino. Nadzorni svet se je odločil za 
stečaj! Na cesto je šla večina od 200 
zaposlenih v tovarni in v trgovinah. Zače-
li so se poskusi za oživitev proizvodnje in 
ohranitev blagovne znamke. Občina in 
humanitarne organizacije so se odločile 
pomagati odpuščenim delavcem. Stroje 
so ustavili tudi v bohinjskem podjetju Fil-
bo, v katerem so izdelovali filtrirne in 
odpraševalne naprave. Zaposleni so bili 
že štiri mesece brez plač, podjetje, ki je 
delovalo sedemdeset let, pa ima za mili-
jon evrov dolga. Zgodile so se tudi prijet-
nejše reči. Kranjski Iskratel je odprl nov 
poslovno-referenčni center. Radovljičani 

so začeli uspešno prodajati prostore v 
novi stanovanjski in poslovni soseski. 
Tržičani so zaradi postopnega zapiranja 
smetišča v Kovorju začeli voziti odpadke 
na Malo Mežaklo, kamor prihajajo tudi 
odpadki iz Kranja, iz Cerkelj pa jih vozijo 
v Ljubljano. V jeseniškem Acroniju so 
začeli iskati nove delavce, še posebej 
metalurge. Podjetje Domel je v Železni-
kih obnovilo poslovno stavbo. Blizu sto 
novih delovnih mest pa bo v novem labo-
ratoriju Biofarmacevtike v Mengšu, v 
katerem bodo razvijali biološka zdravila. 
Naložba je bila vredna deset milijonov 
evrov. 

• Statistika je ugotovila, da je bilo 
leto 2015 za slovenski turizem 
rekordno, saj je število prenočitev 
preseglo deset milijonov. 

• Sloveniji ne more biti v ponos 
podatek, da je bilo leta 2015 umor-
jenih 24 ljudi, od leta 2006 naprej 
pa skupno 95. Največ teh dejanj je 
bilo storjenih v družinah. 

• Januarja sta bili dve veliki prosla-
vi. Prva je bila v Dražgošah, kjer 
je več tisoč ljudem govoril akade-
mik Saša Vuga in Slovence spom-
nil na pomanjkanje narodnega 
ponosa. V Davči in v Železnikih 
pa so se spomnili 70. obletnice 
nasilne smrti duhovnikov Franca 
Krašne in Filipa Terčelja v Štul-
čevi grapi.

• Odbojkarji kamniškega Calcita so 
po petnajstih letih znova osvojili 
naslov pokalnega prvaka Sloveni-
je, v državnem prvenstvu pa so bili 
drugi.

• Na osnovni šoli v Šenčurju se je 
pojavil virus. Kriva naj bi bila voda. 
Od 560 učencev jih je 146 moralo 
ostati doma. Na gorenjski avtocesti 
je umrl moški, pod Stenarjem pa je 
umrl alpinist. Huda nesreča pa se je 
pripetila na primorski avtocesti, 
kjer je zaradi megle in neprevidne 
vožnje trčilo sedemdeset vozil. 
Mrtvi so bili štirje ljudje. 

• Obsojeni nekdanji direktor Mer-
kurja Bine Kordež se je dogovoril 
s tožilstvom za sedem let in šest 
mesecev kazni in za plačilo dobrih 
23.000 evrov kazni, ki so jo spre-
menili v zapor. Kordež je januarja 
že odslužil 14 mesecev zapora.

Nov laboratorij Biofarmacevtike v Mengšu

Svečanost v Štulčevi grapi pri Davči
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Pritisk beguncev, ki so po »balkanski 
poti« skozi Slovenijo želeli v severnejše 
evropske države, se je stopnjeval. Po 
vzoru Avstrije in Nemčije, še posebej pa 
Madžarske, je mejo s Hrvaško tesneje 
zaprla tudi Slovenija. Policistom so po 
sklepu državnega zbora začeli pomagati 
tudi vojaki. Tudi naša južna soseda, ki je 
pred tem precej sproščeno spuščala 

begunske kolone na slovensko stran, je 
na srbski meji zaostrila nadzor. Izkazalo 
se je, da Evropa ni našla načina za zaje-
zitev krize. Pričakovano so tudi pri nas 
dvignili svoj glas nasprotniki sprejema 
beguncev. V Ljubljani je policija prepre-
čila spopad med zagovorniki in nasprot-
niki sprejema, eden najmnožičnejših in 
najglasnejših protestov proti sprejemu 

migrantov pa je bil v Šenčurju oziroma 
pred opuščeno trgovino Baumax. Razši-
rile so se govorice, da naj bi slovenska 
oblast vanjo naselila migrante. Zaradi 
nasprotovanja sprejemu migrantov in – 
kot je bilo slišati – nestrpnosti in nezau-
panja do tujcev so na kranjski Gimnaziji 
Franceta Prešerna preprečili naselitev 
petih mladih prosilcev za azil brez star-
šev  v bližnjem dijaškem domu. Sicer pa 
je število beguncev, ki so prečkali Slove-
nijo, februarja že preseglo sto tisoč.

Dosežek slovenske znanosti
Da Slovenci marsikaj znamo, pa se zara-
di tega pogosto ne znamo pohvaliti in to 
storijo namesto nas drugi, so dokazali 
znanstveniki in raziskovalci Medicinske 
fakultete, Univerzitetnega kliničnega 
centra in Inštituta za mikrobiologijo in 
imunologijo iz Ljubljane pod vodstvom 
dr. Tatjane Avšič Zupanc. Ob pojavu 
virusa zika so po treh mesecih raziskav 
potrdili nevarnost tega virusa za noseč-
nice. Med odmevnejše dogodke meseca 
februarja, ki je imel letos zaradi presto-
pnega leta 29 dni, je treba uvrstiti zače-
tek volilnega boja za predsednika Zdru-
ženih držav Amerike med Hillary Clin-
ton, Donaldom Trumpom, Berniejem 
Sandersom in Tedom Cruzom (zadnja 
dva sta kasneje odnehala), odstop pred-

FEBRUAR 2016

Strah pred begunci

Boštjan Trilar je ostal kranjski župan.  

Jure Aleš (levo), svetovni mladinski prvak v telemark smučanju

Protest proti nastanitvi migrantov v Šenčurju
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sednika uprave Nove Ljubljanske banke 
Janka Medje (nasledil ga je Blaž Brod-
njak) in predsednice Rdečega križa Slo-
venije Nataše Pirc Musar zaradi spora s 
sekretarko organizacije Renato Brun-
skole in vsakoletne prireditve v počasti-
tev 8. februarja, slovenskega kulturnega 
praznika. Letošnji Prešernovi nagradi 
sta prejela pisatelj Tone Partljič in skla-
datelj Ivo Petrič. Podelili so šest nagrad 
Prešernovega sklada. Tudi letošnja slo-
vesna podelitev je dvignila nekaj prahu. 
Program naj bi bil cenzuriran oziroma 
spremenjen že po potrditvi. 

Težave kranjskega župana
Obnašanje kranjskega župana Boštjana 
Trilarja, ki je domnevno vinjen v začet-
ku meseca povzročil prometno nesrečo 
brez hujših posledic, se do policistov 
nedostojno vedel in odklonil preizkus z 
alkotestom, je dvignilo veliko prahu. Del 
kranjske občinske politike je zahteval 
njegov odstop. Župan ga je zavrnil, se 
opravičil prizadetim in obljubil, da bo 
opravil nekaj prostovoljnega dela in sku-
šal po najboljših močeh še naprej oprav-
ljati funkcijo župana. V karavanškem 
predoru so začeli z zemeljskimi raziska-
vami pred gradnjo druge cevi predora. 
Gradnja naj bi bila končana leta 2021. 
Predorska cev bo dolga 3530 metrov. V 
Tržiču so podpisovali peticijo za obstoj 
113 let delujoče tovarne Peko. Zaradi 
napovedi odpuščanja in selitve dela pro-
izvodnje drugam so bili na nogah tudi 
Žirovci. Po prenovi sedežnice Šimnovec 

je znova zaživelo smučanje na Veliki 
planini. 

Bohinjski spomenik vremenu
Pregovor pravi, da ima v Bohinju dež »ta 
mlade«. Zaradi njega so sredi novega 
krožišča v Bohinjski Bistrici postavili 
spomenik vremenu, ki predstavlja dečka 
z dežnikom in je delo domačega kiparja 
in slikarja Črtomirja Freliha. To naj bi 
bil prvi spomenik vremenu v Evropi. 
Župan bohinjske občine Franc Kramar 
je zaradi težav tamkajšnjih hotelov pisal 

gospodarskemu ministru Zdravku Poči-
valšku, naj država poskrbi za obnovo in 
njihovo obratovanje hotelov. Bohinjci so 
prav tako iskali možnost ponovnega 
obratovanja tovarne Filbo. Še posebej 
Bohinjci so bili še posebej veseli sporo-
čila policije, da so odkrili  domnevnega 
morilca 58-letnega učitelja Pavla Zupa-
na iz Nomenja. Dejanje naj bi storili 
državljani Kosova in Makedonije. Na 
Španovem vrhu so Jeseničani organizi-
rali jubilejni 50. Smuk za svinjsko glavo, 
za »ta zgornjo županjo« pa so izbrali 
Tatjano Košir. 

• Slovenijo je obiskal vatikanski državni tajnik Pietro Parolin in sodeloval pri 
odprtju novih prostorov vatikanske nunciature v Ljubljani.

• Nekdanji direktor Peka in lastnik Diners Cluba Slovenija Tomaž Lovše je bil 
zaradi 9-milijonskega oškodovanja družbe obsojen na 18 mesecev pogojne 
zaporne kazni s preizkusno dobo dveh let, ker je poravnal škodo. Vrnili so mu 
varščino. 

• V 82. letu starosti je umrl dolgoletni direktor Krke Miloš Kovačič, ki je živel 
tudi v Kranju. V Krki je bil zaposlen štirideset let.

• Marija Rogelj, Nabernikova mama iz Potoč nad Preddvorom, in Albin Lav-
tar iz Selc sta bila stara sto let.

• V Cerkljah je umrl likovni pedagog, skladatelj in zborovodja ter častni občan 
Cerkelj Janez Močnik. Star je bil osemdeset let. 

• Slovenski skakalci na smučeh so nadaljevali fantastično začeto sezono, še 
posebej Peter Prevc in Robi Kranjec. Peter Prevc je v Almatyju dosegel 13. 
zmago in šest tekem pred koncem že dobil svetovni pokal. Zmago je dosegel 
na 37. rojstni dan Primoža Peterke. Izvrstne so bile tudi skakalke, še posebej 
Maja Vtič. Jure Aleš z Brega ob Savi pa je postal svetovni mladinski prvak 
v telemark smučanju.

Na Veliki planini so spet smučali.

Spomenik vremenu na krožišču na Bohinjski Bistrici
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Letos bi v Sloveniji oziroma na Gorenj-
skem težko našli dogodek, ki bi bil primer-
ljiv s tekmo najboljših letalcev sveta v Pla-
nici. Bila je nekaj posebnega. Obnovljena 
velikanka je nosila daleč, blizu svetovnega 
rekorda, kljubovala pa je tudi vsem posku-
som nekaterih, da bi omadeževali njen slo-
ves. Na koncu so morali tudi ti čestitati 
graditeljem nove Planice in organizator-
jem tekem, ki jih je od poskusnih poletov 
v sredo, ko je Tilen Bartol uradno poletel 
252 metrov daleč, neuradno pa še meter 
dlje, do sklepnega dejanja v nedeljo sprem-
ljalo 110.000 ljudi. Nikjer še ni vihralo toli-
ko slovenskih zastav kot v Planici. Še nik-

dar niso tolikokrat zaigrali Zdravljice kot v 
Planici. Kar petkrat. Za zmage so jo igrali 
Petru Prevcu in večno mladostnemu 
Robertu Kranjcu in za skupno zmago v 
svetovnem pokalu in v poletih Petru Pre-
vcu. Junake Planice in zime so slavili tudi 
v krajih njihovega bivanja in kasneje na 
osrednjem sprejemu v Ljubljani. V Dole-
nji vasi so Petru zavrteli posnetek njegove-
ga skoka na domači skakalnici, ko je bil 
star devet let! Planica ni mogla biti popol-
nejša, kot je bila. Pred Planico, v začetku 

marca, so bile v Kranjski Gori izpeljane 
odlične tekme moškega svetovnega pokala 
v alpskem smučanju. Čeprav je nagajal 
nov sneg, je bila tekma odlična. Zvezdi 
vitranškega tekmovanja sta bila Francoz 
Alexis Pinturault in Avstrijec Marcel Hir-
scher, našo čast pa je s 16. mestoma reševal 
Žan Kranjec. Jakov Fak pa je bil naš naj-
boljši na svetovnem biatlonskem prvens-
tvu v Oslu.

Policijska past za ministra
Po zaslugi žvižgača, domnevno iz policij-
skih vrst, se je razpletla zgodba policijske-
ga zasledovanja in kontrole morebitne 
alkoholiziranosti ministra za javno upravo 
Borisa Koprivnikarja, ki se je po koncertu 
v Škofji Loki peljal proti domu. Izkazalo 
se je, da so predstavniki policijskega sindi-
kata skušali ministra očrniti in tako zmanj-
šati njegovo moč v pogajanjih s sindikati. 
V zgodbo so bili vključeni tudi nekateri 
gorenjski policisti. Trije so dobili odpoved 
službe. Finančna uprava je v nočni akciji v 
Loški dolini odkrila hud primer izkorišča-
nja in trgovanja z delavci. Tega naj bi bilo 
v Sloveniji še veliko. Predsednik republike 
Borut Pahor je naglas povedal, da je stanje 
v Slovenski vojski kritično. Osemindvaj-
setletni Mariborčan je na spletu objavil 
posnetke možnih tarč teroristov v Sloveni-
ji. Povedal je, da je hotel le izzivati ljudi.

MAREC 2016

Planica, slovenski praznik

Minister za javno upravo Boris Koprivnikar

Gašenje požara v Mengšu

Žirovci so zborovali za ohranitev tovarne Alpina.
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Žirovski boj za Alpino
Zaposleni v Alpini so se skupaj z občani 
in občinskim vodstvom uprli nameri o 
prestrukturiranju družbe, odpuščanju 
delavcev in selitvi proizvodnje. Zahtevali 
so tudi drugačno vodenje tovarne in, kot 
kaže, jim je vsaj začasno uspelo! Občine 
Kamnik, Domžale, Cerklje, Komenda, 
Mengeš, Moravče in Trzin so pri zagota-
vljanju trajne preskrbe s pitno vodo stopi-
le skupaj. Župani so podpisali dogovor o 
gradnji 47 kilometrov dolgega vodovoda, 
več črpališč in modernizaciji čistilne nap-
rave, pri čemer si bodo pomagali tudi z 
občinskim denarjem. Gospodarska zbor-
nica Slovenije je nagradila predsednico 
uprave Domel Holdinga Jožico Rejec za 
izjemne gospodarske dosežke. Domel je 
bil tudi letos nagrajen za dosežke pri ino-
vacijah. Lani so zaradi njih prihranili pol 
milijona evrov. Med prejemniki nagrad 

Civilne zaščite so tudi Gorenjci, in sicer 
Prostovoljno gasilsko društvo Škofja 
loka, ki deluje že 140 let, Klavdij Mlekuž 
iz GRS Mojstrana, Prostovoljno gasilsko 
društvo Preddvor in predsednik Gasilske 
zveze mestne občine Kranj Jože Derlink. 
Jeseniška občina pa je ob prazniku za 
častno občanko imenovala Miro Jazbin-
šek, prvo ravnateljico jeseniške srednje 
šole za medicinske sestre. Lions klub 
Škofja Loka je z denarjem, ki so ga zbra-
li na dobrodelni prireditvi, pomagal šest-
im družinam. 

Obnovljene blejske orgle
Vodenje kranjskogorskega Zavoda za 
turizem je prevzel Blaž Veber. V cerkvi 
svetega Martina na Bledu so obnovili 
znamenite Milavčeve orgle. Ivan Milavec 
jih je izdelal leta 1910. Njegove so tudi 
orgle v ljubljanski stolnici. V Špitaliču v 
Tuhinjski dolini so obnovili oltarje v cer-
kvi Antona Puščavnika. Na Stari Savi na 
Jesenicah so odkrili spominsko ploščo 
Angeli Boškin, prvi skrbstveni (medicin-
ski) sestri na Slovenskem. Med letoma 
1919 in 1922 je delovala na Jesenicah in 
vodila prvo posvetovalnico za matere in 
dojenčke. Marca so Jeseničani z novim 
mostom povezali Hrenovico s Staro Savo 
in osrednjim delom mesta. Most je dolg 
62 metrov in tehta 45 ton. V Planini pod 
Golico so na Smolejevi kmetiji organizi-
rali delavnico peke kruha. Preddvorski in 
predoseljski gasilci so dobili novi vozili. 

• V Škofji Loki je umrl fotograf in oblikovalec Tomaž Lunder, ki je bil rojen 
leta 1955. Bil je mojster krajine in portreta. Umrl je tudi znanstvenik, akade-
mik dr. Janez Peklenik, častni občan Kranja.

• Osmega marca je minilo sto let od plazu pod Mojstrovko, ki je vzel življenje 
250 ruskim vojnim ujetnikom in njihovim avstrijskim paznikom. Le trije naj bi 
se rešili. Umrlim v spomin so že novembra leta 1916 zgradili sedanjo rusko 
kapelico.

• Balinarji Lokateksa Trata so osvojili že 11. naslov državnega prvaka in so 
najuspešnejši slovenski balinarski klub. 

• Od aktivnega boksanja se je na posebni prireditvi v Mariboru poslovil Dejan 
Zavec, ki je aktivno boksal 23 let. Štiridesetletni Zavec je imel zadnji dvoboj 
novembra lani, in sicer s Kubancem Laro, številko ena na svetovni lestvici.

• Na urgenci v novogoriški bolnišnici je zaradi napake v napeljavi umrl pacient. 
Kasnejša preiskava je pokazala, da je bilo zaradi priklopa na napačni plin 
smrti še več. 

• V Bruslju so udarili teroristi. Mrtvih je bilo več kot trideset ljudi, ranjenih pa 
več kot sto. Mnogi so se spraševali, ali je bila varnost na dovolj visoki ravni. 
Teroristi naj bi prišli v Bruselj kot begunci. 

• Pepca Marolt z Bleda je bila stara 105 let, Marta Polak pa je bila januarja 
stara 106 let. Ob tej priložnosti je romala na Brezje in v Begunje. 

Pepca Marolt je bila stara 105 let.

Peter Prevc med domačimi navijači
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Pregled pomembnejših in najbolj odme-
vnih dogodkov v mesecu aprilu začen-
jam z žalostno zgodbo o bratcih iz Slo-
venj Gradca, ki sta decembra lani zaradi 
zločina očeta ostala brez mame. Center 
za socialno delo iz Velenja je fantka 
brez vednosti starih staršev kar iz vrtca 
odpeljal k skrbnikom, stara starša pa sta 
začela dolgotrajen sodni boj za vrnitev 
vnukov. Začela se je na trenutke zelo 
spolitizirana zgodba, ki je pokazala, da 
postopek odvzema ni potekal tako, kot 
bi bilo treba, da vpleteni vanj niso rav-
nali tako, kot velevajo predpisi, in da je 
pri njih še veliko lukenj. Parlamentarna 
opozicija je usmerila svojo kritiko v 
resorno ministrico Kopačevo in zoper 
njo spisala že dve interpelaciji. Skoraj 
istočasno je zaradi nasilja očeta brez 
matere ostal še en otrok. V Celju je na 
postaji mestnega prometa 39-letni moš-
ki do smrti zabodel šest let mlajšo žen-
sko, mater tega fanta, in se z njim odpe-
ljal s kraja zločina. 

Slatnar rešil skakalne smuči
V torek, 19. aprila, je veliko Slovenk in 
Slovencev, ljubiteljic in ljubiteljev špor-
ta, ostalo brez besed. Iz begunjskega 
Elana so novi ruski lastniki sporočili, da 
kljub blesteči sezoni slovenskih skakal-
cev na smučeh in uveljavljeni blagovni 

znamki ne bodo več izdelovali skakal-
nih smuči. Sprva brezupen položaj je 
bil, tudi z naklonjenostjo vodstva Elana, 
rešen v dobro smučarskih skokov. Za 
izdelovanje smuči se je odločil cerkljan-
ski podjetnik Peter Slatnar mlajši, naj-
bolj znan izdelovalec skakalnih vezi. 
Preizkusi so bili odlični, kar je obetalo, 
da bodo tudi s Slatnarjem skakalci leteli 
lepo in daleč! April je prinesel spre-

membo v vladi. Ministrica za kulturo 
Julijana Bizjak Mlakar je odstopila, kar 
je od nje zahteval tudi predsednik vlade 
Miro Cerar. Sporno je bilo njeno ravna-
nje z idrijskim rudnikom živega srebra. 
Iz Moskve je prišla potrditev obiska 
predsednika Vladimirja Putina konec 
julija v Sloveniji. Udeležil se bo sveča-
nosti v počastitev 100. obletnice zgradi-
tve Ruske kapelice pod Vršičem. 

APRIL 2016

Pravda za slovenjegraška dečka

Andraž Kopač, novi generalni direktor UKC Ljubljana

Začela se je prodaja premoženja tržiške tovarne Peko.

Odkritje kipa dr. Jožeta Ranta v Aleji zaslužnih Ločanov
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Žirovec vodi ljubljanski  
Klinični center
Svet Univerzitetnega kliničnega centra v 
Ljubljani je za novega generalnega direk-
torja imenoval 44-letnega inženirja organi-
zacije dela in magistra ekonomije Andraža 
Kopača iz Žirov. Pred tem je bil predsed-
nik uprave Alpine in tudi poslovni direktor 
Smučarske zveze Slovenije. V mladosti je 
bil uspešen smučarski skakalec. Upokoje-
ni brigadir Slovenske vojske Peter Zupan 
je bil po sklepu vrhovnega sodišča izpuš-
čen iz zapora in je s tem prekinil prestaja-
nje dveinpolletne zaporne kazni, na katero 
je bil v zadevi Patria 2 obsojen leta 2014. 
Kranjski policisti in kriminalisti pa so 
zaradi trgovanja z dekleti in siljenja v pro-
stitucijo ter trgovanja z mamili in orožjem 
pridržali nekaj ljudi, med njimi tudi najbolj 
znanega Draga Leskovška iz Škofje Loke. 
Slovenski aprilski vsakdan so zaznamovali 
tudi obisk predsednika Mednarodnega 
olimpijskega komiteja, Nemca Thomasa 
Bacha v Sloveniji, odstop nadzornikov 
NLB Janka Gedriha, Antona Macuha in 
Antona Ribnikarja, ker naj bi bili pred 
vpleteni v nekatere sporne posle te banke, 
in izvolitev 42-letnega profesorja in odvet-
nika dr. Marka Bošnjaka za slovenskega 
sodnika Evropskega sodišča za človekove 
pravice v Strasbourgu.

Moteča župnikova ladjica
Na Bledu je bilo v začetku meseca vro-
če. Ker je blejski župnik kupil ladjico na 
električni pogon, krščeno z imenom 
Sinaj, in z njo začel po nižji ceni od tra-
dicionalne voziti romarje na otok, so se 
dvignili pletnarji in potegnili svoje ladji-
ce na suho. Po desetdnevnem prerekanju 
so prizadeti našli ustrezen dogovor. Na 
otok je lahko poleg pleten vozil tudi 
župnikov Sinaj. Stečajna upraviteljica 
tržiškega Peka se je odločila za prodajo 
nepremičnin. Radovljiška občina je 
dobila gradbeno dovoljenje za 7,4 mili-
jona evrov vredno obnovo kopališča, ki 
ga bodo poleg športnikov in kopalcev 
lahko uporabljali tudi turisti. Končana je 
bila obnova 2,7 kilometra dolge ceste 
Vodice–Moste. V Papirnici Goričane so 
počastili 40. obletnico zagona novega 
papirnega stroja in oživitve proizvodnje. 
Papirnica je danes med vodilnimi evrop-
skimi proizvajalci posebnih vrst papir-
jev. Letno ga naredi 80.000 ton. Dvorec 
Goričane pa je kljub prenovi še naprej 

sameval. V Podbrezjah so uredili spo-
minsko sobo leta 2012 umrle pisateljice 
Mimi Malenšek, ki je v Podbrezjah pre-
življala otroštvo. V Škofji Loki so v Ale-
ji zaslužnih Ločanov odkrili doprsni kip 
začetnika modernega slovenskega 

zobozdravstva dr. Jožeta Ranta, ki je bil 
leta 1886 rojen na Godešiču. Pod kamni-
ško avtobusno postajo so uredili manjši 
vojni muzej, uspešno kamniško podjetje 
Zarja Elektronika pa se je odločilo del 
proizvodnje preseliti v Iran. 

• V torek, 26. aprila, je minilo trideset let od jedrske nesreče v Černobilu v seda-
nji Ukrajini. Tedanja sovjetska oblast jo je skrivala. Svet je izvedel zanjo zara-
di povečanega sevanja. Reaktor je gorel deset dni. Skupno bo zaradi posledic 
nesreče umrlo blizu štiri tisoč ljudi.

• Pilot Matevž Lenarčič je v 186 urah obletel svet in premagal okrog 42.000 
kilometrov. Letel je z ultralahkim letalom in preverjal količino črnega ogljika 
v ozračju.

• Nad 370 novinarjev, med njimi tudi slovenski, je odkrilo ogromne vsote denarja, 
skritega v davčnih oazah v Panami, na Deviških otokih in v še nekaterih državah. 
Tja naj bi, po posredovanju panamskega podjetja Mossack Fonseca, romal tudi 
slovenski denar. Po nekaterih ocenah naj bi ga bilo 30 milijonov evrov.

• Ljubljanska Olimpija je po petih tekmah s 3 : 2 premagala jeseniški SIJ Acro-
ni in postala državni hokejski prvak. 

• V Škofji Loki se je zaradi padca z balkona opuščenega hotela Transturist ubil 
18-letni fant. Zaradi prometne nesreče je v Tržiču umrl 54-letni moški.

• Kranjski Tekaški smučarski klub Merkur je praznoval sedemdeset let uspešne-
ga delovanja. Zanj je tekmovalo kar 14 olimpijcev, med njimi Vesna Fabjan, 
Ivo Čarman, Tadeja Brankovič in Maks Jelenc. 

• Vodenje žirovske Alpine je prevzel domačin Bojan Gantar. 
• Festival čokolade v Radovljici je bil rekorden. V treh dneh ga je obiskalo več 

kot 60.000 ljudi. Spekli so doslej največjo čokolado, ki je merila 142 kvadrat-
nih metrov. 

• Konec aprila nas je presenetila zapoznela zima s snegom, mrazom in burjo. 
Zmrzal je prizadela številne rastline.

Konec meseca so nas presenetili veter, sneg in pozeba.



GORENJSKA 2016 / LJUDJE IN DOGODKI

20

Središče slovenskega nogometa se je iz 
Ljubljane preselilo na Brdo. Nogometna 
zveza Slovenije je zgradila nov center s 
potrebnimi igrišči za vadbo, pri čemer 
sta ji pomagali tudi svetovna in evropska 
nogometna zveza. Gradnja je stala 8,5 
milijona evrov. Slovesnega odprtja cen-
tra so se udeležili predsednik slovenske 
vlade Miro Cerar, predsednik svetovne 
nogometne organizacije FIFA Gianni 
Infantino in generalni sekretar evropske 

zveze UEFA Teodor Teodoridis. Slo-
venska nogometna zveza in njen pred-
sednik Aleksander Čeferin sta bila 
deležna številnih pohval. Napoved 
Čeferinove kandidature za predsednika 
UEFA je postajala realnost. Statistika je 
sporočila, da so se v začetku leta 2016 
čakalne vrste v zdravstvu povečale za 
deset odstotkov. Na pregled pri zdravni-
ku je čakalo blizu 220.000 državljank 
in državljanov. Istočasno pa se je pove-

čalo število bolniških odsotnosti. Dol-
goletni župan Trzina Tone Peršak je bil 
izvoljen za novega ministra za kulturo. 
Njegova predhodnica Julijana Bizjak 
Mlakar je odstopila. Nekdanji maribor-
ski župan Franc Kangler, ki ga je s fun-
kcije odnesla ulica, se je vrnil v politi-
ko. Ustanovil je Novo ljudsko stranko. 

V Slovenski ljudski stranki mu očitajo 
razbijanje stranke in konkurenco. Kan-
gler je ustanovil stranko na dan, ko je 
bila pred 28 leti ustanovljena Slovenska 
ljudska stranka, katere član je bil do 
izključitve.
 

Škoda zaradi snega in pozebe
Konec aprila in začetek maja sta bila 
muhasta. Novi sneg je v višje ležečih 
delih Gorenjske podaljšal smučarsko 
sezono. Na Voglu je bilo za praznike 
več kot tri tisoč smučarjev, od novem-
bra do maja pa skupno 93.000. V dolini 
pa sta sneg in pozeba povzročili veliko 
škode, med drugim tudi v Arboretumu 
Volčji Potok. Tudi sredi meseca so se v 
nekaterih delih Gorenjske, še posebej v 
njenem severnem delu, pojavljala neur-
ja. V Begunjah so slavili 170-letnico 
delovanja šole v kraju, 40-letnico delo-
vanja sedanje šole, saj je bila pred tem 
najbližja šola v sosednjih Poljčah, in 71. 

MAJ 2016

Nogometno središče na Brdu

V Iskraemecu bobo proizvajali le še elektronske 
števce.

Nov nogometni center na Brdu

Kolesarji na Krvavcu
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obletnico osvoboditve zapornikov iz 
nemškega zapora v graščini. Tavčarjev 
dvorec na Visokem v Poljanski dolini je 
z novimi stalnimi razstavami bogatil 
vsebino. V kranjski vojašnici so uredili 
nov muzej osamosvojitvene vojne za 
Slovenijo na Gorenjskem. Farmacevt-
ska družba Novartis je za milijon evrov 
prodajala Hotel Lek v Kranjski Gori. 
Na Bledu so nadaljevali gradnjo sever-
ne razbremenilne ceste Bled–Gorje. V 
Gorenji vasi v Poljanski dolini so odpr-
li nov Sokolski dom kot spomin na Iva-
na Tavčarja. Starega so zgradili pred 93 

leti. Maja je bila zaključena ena najve-
čjih naložb na Gorenjskem – nov dispe-
čerski center Elektra Gorenjska na Zla-
tem polju, ki oskrbuje z elektriko blizu 
90.000 uporabnikov. Na odprtju »srca 
in možganov podjetja« je bila tudi 
evropska komisarka iz Slovenije Viole-
ta Bulc. V Kranju so slavili 70 let eko-
nomskega izobraževanja in 20 let Eko-
nomske gimnazije, v Radovljici pa 60 
let Glasbene šole.

Slovo klasičnega števca

Na Krvavcu so uredili devet kilometrov 
dolgo kolesarsko progo z višinsko razli-
ko 850 metrov. To je najdaljša gorskoko-
lesarska steza v Sloveniji. Šenčursko 
podjetje Tinex je za 20-letnico delovanja 
uredilo nove prostore v šenčurski poslo-
vni šoli. V jeseniškem športnem parku 
Podmežakla so zgradili poligon za 
rekreativno vadbo. Opremo so izdelali v 
Acroniju. Parku so dali pomenljivo ime: 
Jeklena volja. V Jabljah pri Mengšu sta 
Kmetijski inštitut Slovenije in podjetje 
Omega Air odprla prvo mikro bioplin-
sko napravo pri nas, ki deluje na osnovi 
odpadkov na živinorejskih kmetijah. 
Kranjska tovarna Iskraemeco je naredila 
pomemben korak v svoji zgodovini. 
Opustila je proizvodnjo klasičnega elek-
tromehanskega števca in začela izdelo-
vati le elektronske. Letno bodo izdelali 
od dva do tri milijone elektronskih in 
pametnih števcev in zato zagnali novo 
proizvodno linijo.
In še dve veseli novici. Plavalec kranj-
skega Triglava Peter John Stevens iz Pir-
nič je na evropskem prvenstvu v Londo-
nu osvojil srebro na 50 metrov prsno. Od 
aktivnega tekmovanja se je poslovila 
plavalka Anja Čarman. Borec za člove-
kove pravice, še posebej ljudstva Nuba v 
Nubskih gorah, Tomo Križnar se je po 
izpustitvi iz sudanskega zapora preko 
Benetke vrnil domov v Naklo. 

• Slovenska policija je po italijanski tiralici aretirala 26-letnega Roka Žavbija 
iz Kamnika, ki se je kot borec Islamske republike bojeval v Siriji in po Italiji 
novačil nove borce.

• Na Dunaju je tudi zaradi poloma na predsedniških volitvah odstopil socialde-
mokratski kancler Werner Faymann. Nasledil ga je 50-letni direktor avstrij-
skih železnic Christian Kern. 

• V Seničnem je jadralni padalec pristal na žicah daljnovoda in na srečo preži-
vel. V Lescah pa jadralno letalo ni pristalo na letališču, ampak na sosednji 
cesti. 

• V Mengšu so zgradili komunalno infrastrukturo v severnem delu mesta. 
• V Škofji Loki so slavili 140 let gasilskega društva, najstarejšega društva na 

Gorenjskem, na Visokem pa so obnovili Tavčarjevo grobnico. Postavili bodo 
še pisateljev kip. Prvotni je bil ukraden. 

• In še gorenjski ponos. Škofjeločan Jan Oblak je za Atletico Madrid odlično 
branil v finalu lige prvakov proti Realu iz Madrida. Ta je zmagal po enajstme-
trovkah in že enajstič osvojil naslov.

• V St. Gotthardu v Švici so odprli najdaljši železniški predor na svetu, dolg 57 
kilometrov. Inženirsko mojstrovino pod Alpami so gradili 17 let. Pri gradnji je 
sodelovalo 2600 ljudi. Izkopali so 28 milijonov ton kamenja in skalovja. Skozi 
predor bo lahko dnevno peljalo 260 tovornih vlakov. Po starem predoru jih je 
lahko 180. Odločitev o gradnji je bila leta 1992 sprejeta na referendumu.

Obnovljena Tavčarjeva grobnica na Visokem

Nov dispečerski center Elektra Gorenjska na Zlatem polju v Kranju
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Ko sem sem premišljeval, kateremu 
gorenjskemu dogodku v mesecu juniju je 
treba dati več pozornosti, sem se odločil za 
Podbrezje, kjer so v drugi polovici junija 
odkrili kip najpomembnejše slovenske sli-
karke Ivane Kobilice. Slikarka, rojena leta 
1861, umrla pa je leta 1926, je veliko živela 
na tujem, vendar je njeno življenje poveza-
no tudi s Podbrezjami. Na domačiji Pr’ 
Blek je bila rojena njena mama Marija 
Škofic, zato je bila tam pogosto tudi Ivan-

ka. Prav na tej domačiji je naslikala zna-
menito sliko Poletje, ki ji je odprla pot v 
svet. Slikarka je končno dobila dostojno 
obeležje. Kip je delo akademskega kiparja 
Mirsada Begića, v parku znanih Podbreža-
nov sta ga odkrila domačinka Daca Perne 
in predsednik republike Borut Pahor. Spo-
menik žrtvam v Dolenji vasi v Selški doli-
ni, delo Jožeta Plečnika, je bil uvrščen 
med spomenike državnega pomena. Manj 
kulturno pa je bilo dejanje neznancev, ki 

so z rožnato barvo prebarvali kip pesnika 
Franceta Prešerna. Junij je bil tudi mesec 
spomina na 25-letnico samostojnosti Slo-
venije. Tudi ob tako pomembni obletnici 
Slovenci nismo mogli brez prepirov, kdo je 
bolj in kdo manj zaslužen za samostojno 
državo. Za junij so bili značilni tudi prote-
sti v Luki Koper. Na največjem z naslovom 
Vstala Primorska se je zbralo več kot štiri 
tisoč ljudi. Protestirali so proti prodaji 
Luke, zamenjavi uprave in nadzornikov in 
delitvi podjetja. Zahtevali so graditev dru-
gega tira, odstop prometnega ministra in 
vodstva državnega holdinga. Ministrica za 
delo, družino in socialne zadeve Anja 
Kopač Mrak je prestala interpelacijo. Opo-
zicija jo je vložila tudi zoper ministra za 
promet Petra Gašperšiča. Policisti so zamr-
znili stavko in jo kasneje zaradi dogovora 
z vlado končali.

Nova kamp in most
V Gozdu - Martuljku so v bližini Hotela 
Špik odprli nov Kamp Špik z 200 parce-
lami. Nekdaj je tu že bil kamp, vendar so 
ga zaprli. Njegova gradnja je stala 
800.000 evrov. V Žireh so v starih prosto-
rih M – Sora odprli kreativni center, na 
Jesenicah so podpisali pogodbo o gradnji 
obvoznice Lipce–Črna vas in že začeli 
gradnjo, v Otočah pa so obnovili cesto. 
Jeseničani so se pohvalili z 62 novimi sta-

JUNIJ 2016

Slikarka se je vrnila v Podbrezje

Spomenik Ivani Kobilci v Podbrezjah Tržič in francosko mesto Ste Marie aux Mines sta sklenila novo pobratenje.

Spomin na bombardiranje brniškega letališča pred 25 leti
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novanji v soseski Gorenjski sonček. 
Uspešno podjetje Črešnik Medvode je 
odprlo novo linijo za izdelavo mopedov. 
Voznikom, dnevno jih je več kot 20.000, 
je odleglo. Po skoraj dveh letih zastojev 
so zgradili nov most čez železnico v 
Mednem. Gradnja je stala skoraj dva 
milijona evrov. 

Pol stoletja pobratenja
Pri preddvorski osnovni šoli so zgradili 
nova igrišča. V Radovljici so bili Vurni-
kovi dnevi v spomin na arhitekta Ivana 
Vurnika (1884–1971). V Stari Fužini v 
Bohinju so organizirali prvi festival fuži-
narstva. Kamniški hotel Malograjski dvor 
je za 750.000 evrov kupil upokojeni notar 
Janez Novak. V tržiški občini sta bili dve 

odmevni prireditvi. V Podljubelju so se 
spomnili 71. obletnice osvoboditve kon-
centracijskega taborišča. Govornik je bil 
tržaški pisatelj Boris Pahor. Junija pa je 
minilo pol stoletja od sklenitve pobraten-
ja med Tržičem in francoskim alzaškim 
mestom Ste Marie aux Mines. Pobratenje 
sta maja leta 1966 sklenila tedanja župana 
Tine Tomazin in že pokojni Paul Bau-
mann. Sedanja župana Borut Sajovic in 
Claude Abel sta pobratenje obnovila. 
Župani občin Kamnik, Jezersko, Solčava, 
Luče in Preddvor so s podpisom posebne 
listine postavili temelje Združenju Kam-
niško-Savinjske Alpe. Junij je bil mesec 
nekaterih obletnic: 70. obletnice ustanovi-
tve bohinjskih lovskih družin, 50-letnice 
tržiške folklorne skupine Karavanke, 
110-letnice Gasilskega društva Duplje (tu 

• V Parizu se je začelo evropsko 
prvenstvo v nogometu, na katerem 
ni slovenskih nogometašev. Naslov 
iz leta 2012 je branila Španija. 
Začetek je bil presenetljiv, saj so 
morali poleg Špancev domov tudi 
Angleži in Hrvatje. 

• V ameriškem mestu Phoenix je 
umrla športna legenda, boksarski 
šampion in borec za pravice ljudi, 
še posebej temnopoltih, Moha-
med Ali, ki je se kot Cassius Mar-
cellus Clay leta 1942 rodil v Loui-
svillu v državi Kentucky. Leta 
1960 je bil zlat na olimpijskih 
igrah v Rimu, štiri leta kasneje pa 
je postal svetovni prvak v težki 
kategoriji, se spreobrnil v islam in 
spremenil ime v Mohamed Ali. 
Leta 1977 so se pokazali prvi zna-
ki parkinsonove bolezni. Boksal je 
do leta 1981, ko je moral odnehati.

• V Postojnski jami se je zgodila 
svetovna senzacija. Izlegla se je 
človeška ribica in preživela. 

• Junija so se zgodile številne nesre-
če. V Kranju se je pod mladoletni-
kom udrla steklena kupola. Padel 
je v klet in na srečo preživel. Slab-
ša kot v enakem lanskem obdobju 
je bila tudi prometna varnost. Pri 
Svetem Duhu je moški z avtomo-
bilom kljub spuščenim zaporni-
cam zapeljal pred vlak. V Zgornji 
Žetini je na gospodarskem poslo-
pju izbruhnil požar. Javnost je bila 
pretresena, ko je v Brežicah fant 
do smrti zabodel policista. 

• Kranjski policisti in kriminalisti so 
razkrinkali petčlansko kriminalno 
združbo, ki je na surov način zara-
di domnevnega 1,6-milijonskega 
dolga izsiljevala kmeta iz okolice 
Šenčurja.

• Volivke in volivci Velike Britanije 
so se na referendumu odločili za 
izstop iz Evropske unije. Zanj je 
glasovalo 52 odstotkov udeležen-
cev glasovanja. 

Nov Kamp Špik v Gozdu - Martuljku

Rožnati Prešeren v Prešernovem gaju

so popravili cesto do kmetije Trnovc), 
100. obletnice zgraditve železniškega 
predora med Hrušico in Podrožco in 
120-letnice zaščite planike, ki je bila prva 
zaščitena roža na Slovenskem. Ukaz o 
tem je podpisal cesar Franc Jožef, veljati 
pa je začel 18. junija 1896. 
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Pri izbiri najpomembnejšega in najodmev-
nejšega julijskega dogodka na Gorenjskem 
ni bilo težav. To je obisk ruskega predsed-
nika Vladimirja Putina, ki je najprej obis-
kal Rusko kapelico pod Vršičem, nato lju-
bljanske Žale in nato še Brdo, kjer se je 
poslovil od slovenskega političnega vods-
tva. To je bil tretji Putinov obisk v Sloveni-
ji. Na prvem leta 2001 se je srečal z ameri-
škim predsednikom Bushem, drugi leta 
2011 pa je bil povezan z ustanovitvijo sku-
pnega podjetja Južni tok Slovenija. Putin 

se je pod Vršičem ob kapelici, postavljeni 
v spomin ruskim ujetnikom, ki jih je marca 
leta 1916 umoril snežni plaz, zahvalil Slo-
vencem za negovanje spomina na ta dogo-
dek in za skrb za kapelico. Na Žalah se je 
poklonil spomeniku sovjetskim in ruskim 
vojakom, ki so v obeh vojnah padli na 
območju Slovenije. Nanje sta doslej spo-
minjala le spomenika v Murski Soboti in 
pod Vršičem. Spomenik na Žalah so izde-
lali v Hotavljah. Na Brdu pa se je na kratko 
pogovarjal z našim vodstvom. Čeprav je 

bil obisk predvsem spominske narave, pa 
naj bi vendarle vplival na gospodarsko in 
siceršnje sodelovanje med državama. Med 
dogodki politične narave v sicer poletnem 
juliju je treba spomniti na odstop predsed-
nika uprave SDH Marka Jazbeca zaradi 
protestov v Luki Koper, imenovanje Blaža 
Brodnjaka za predsednika uprave Nove 
Ljubljanske banke in na odstop ministra za 
finance Dušana Mramorja in državnega 
sekretarja na tem ministrstvu Metoda Dra-
gonje. In še dogodek, povezan s Putinovim 
obiskom. Kljub posebnemu varovanju in 
prometnemu režimu so policisti Sanjo 
Bogojević in njenega komaj rojenega sina 
Naoma hitro in varno prepeljali v Ljublja-
no. »Če smo poskrbeli za Putina, smo tudi 
za malega junaka,« je bil komentar polici-
stov. 

Nasilje nad dveletno deklico
Ob policijskem sporočilu, da je na Jese-
nicah zaradi trpinčenja in njegovih pos-
ledic umrla dveletna deklica, nihče ni 
ostal neprizadet. Kako se je moglo to 
zgoditi? Ali res nihče ni zaznal nasilja 
dekličine matere in njenega partnerja 
nad otrokom? Veliko vprašanj je ostalo 
neodgovorjenih. Osumljena storilca so 
zaprli, pomoč dekličinemu očetu Sena-
du, pri katerem živijo še trije otroci, je 
povezala ljudi različnih narodnosti in 

JULIJ  2016

Ruski predsednik na Gorenjskem

Nagrada za plavalca invalida Patrika Jagodica

Ruski predsednik Vladimir Putin na Vršiču

Mati pokojne deklice pred kranjskim sodiščem
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prepričanj. Na Krvavcu je pogorela pril-
jubljena brunarica Rozka. Na srečo ni bil 
nihče poškodovan. V enem od kranjskih 
stanovanj pa je gladovno stavkal Sašo 
Horvat, ker ni soglašal z vrsto stekla na 
njegovih vratih. Spor je bil sporazumno 
rešen. Gorenjski policisti so bili v pol 
leta fizično napadeni že enajstkrat, lani 
pa v celem letu enkrat več. 

Podrli jezersko Kazino
Nekdanji ponos Jezerskega Hotel Kazi-
na, ki je bila zadnja leta zaradi propada-
nja krajevna črna pika, so podrli. Lastni-
ca poslopja je bila družina Offner iz 
Avstrije. Podjetje Altus Consulting, ki je 
stavbo kupilo, se še ni odločilo, kaj bo 

zraslo na tem markantnem mestu sredi 
Jezerskega. V Mengšu je podjetje Lek 
zgradilo nov obrat, ki je največja posa-
mična naložba Novartisa v Sloveniji, 
vredna 28 milijonov evrov. Na Hrušici 
so proslavili 25. obletnico umika jugos-
lovanske vojske in carine z mejnega pla-
toja. Janez Korošec je bil posmrtno ime-
novan za častnega občana Bohinja. Luka 
Valant je nekdanji samostan frančiškank 
v Lescah preuredil v mladinski hotel. Na 
Zgornjem Brniku so obnovili vodovod 
in ceste, na Bohinjski Beli pa so se 
taborniki iz desetih gorenjskih rodov 
zbrali na skupnem taborjenju. Več kot 
600 tabornikov je prebivalo v 25 šotorih. 
Vzorno so skrbeli za »večni ogenj«, ki ni 
smel ugasniti. V Bohinju sta se na tradi-

cionalni Kmečki ohceti poročila Teja 
Tominec in Sašo Švigelj iz okolice Cer-
knice. 

Portugalci evropski prvaki
Tudi Gorenjci smo spremljali evropsko 
prvenstvo v nogometu v Parizu. Razplet je 
bil presenetljiv. Angleži, stari prvaki Špan-
ci, Hrvati in Belgijci so morali kmalu nesla-
vno domov. Presenetili so Islandci. Franco-
zi so oslabljene Nemce poslali domov, prav 
tako pa Portugalci Wales. V finalu so Por-
tugalci brez poškodovanega Christiana 
Ronalda premagali Francoze. Zmagoviti 
gol je dal Eder v 109. minuti. S športom je 
povezana tudi odločitev Mednarodnega 
olimpijskega komiteja, da nekaterim rus-
kim športnikom zaradi jemanja poživil pre-
pove nastopanje na olimpijadi v Riu. 

• V knjižnici v Clevelandu v Ameri-
ki so našli izvirne rokopise Prešer-
novih pesmi Slovo od mladosti in 
Dohtar. Slovo je napisano v boho-
ričici, Dohtar pa v gajici. Obe pes-
mi naj bi Prešeren napisal še pred 
Poezijami, torej pred letom 1846.

•	Metka	Kavčič, rojena leta 1914 pri 
Robežu v Lomu, je bila stara 102 leti.

• Pri Ajdovščini je strmoglavilo 
manjše letalo. Vsi štirje potniki so 
bili mrtvi, med njimi znani nemški 
poslovnež Thomas	Wagner, last-
nik portala Unister.

• V Turčiji so zatrli poskus državnega 
udara. Predsednik Erdogan je 
začel z veliko čistko v vojski, poli-
ciji, sodstvu, šolstvu in javni upravi. 
V francoski Nici je med praznova-
njem državnega praznika Francoz 
tunizijskih korenin zapeljal v mno-
žico in povozil 84 ljudi, med njimi 
veliko otrok. Več kot 50 jih je bilo v 
kritičnem stanju. Francija je zato 
podaljšala izredno stanje.

• Kranjčan Marko	 Šorli, sodnik 
Vrhovnega sodišča, je bil v držav-
nem zboru izvoljen za ustavnega 
sodnika. Druga nova ustavna sod-
nica je Špela	Mežnar.

• V Clevelandu so republikanci 
Donalda	 Trumpa nominirali za 
svojega predsedniškega kandidata, 
demokrati pa so na konvenciji v 
Filadelfiji za predsedniško kandi-
datko izbrali	Hillary	Clinton.

Rušenje Kazine na Jezerskem

Odprtje nove Lekove tovarne v Mengšu
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Med dogodki počitniškega in zaradi 
olimpijskih iger v brazilskem Riu šport-
no obarvanega avgusta je prvenec za 
Gorenjsko (in tudi Slovenijo) Kredarica 
pod Triglavom. Desetega avgusta je 
minilo 120 let od slovesnega odprtja Tri-
glavskega doma na Kredarici. Leto prej 
je bil na vrhu Triglava postavljen Alja-
žev stolp. Postojanka na Kredarici je bila 
takrat četrta slovenska postojanka v slo-
venskih gorah. Prva je bila Orožnova 
koča na Planini za Liscem, zgrajena leta 
1894. Triglavski dom so gradili v težkih 
razmerah. Macesnova debla so vlekli s 
konopljinimi vrvmi. Dom je bil v petde-
setih letih povečan, leta 1982 in 1983 pa 
so zgradili še današnji prizidek. Na Kre-
darici je tudi vremenska opazovalnica.
Drugi, zaskrbljujoč in premisleka vreden 
dogodek, se je v ponedeljek, 22. avgusta, 
zgodil v Splošni bolnišnici Izola. Bolnik 
Darko Gregorič iz Kopra je, domnevno 
zaradi nezadovoljstva zaradi čakanja na 
operacijo, ustrelil 36-letnega urologa 
Guillerma Martineza Bustamonta, poli-
cista, ki je bil takrat zaradi drugih oprav-
kov v bolnišnici, in še sebe. Zaradi tega 
dogodka se je v vsej ostrini začelo posta-
vljati vprašanje varnosti v naših bolniš-
nicah in nasilja nad zdravstvenim oseb-
jem, dolgih čakalnih vrst, zaradi katerih 

bolniki izgubljajo potrpljenje, in nadzora 
nad posestjo orožja. 

Mir in pokoj za žrtve Hude jame
Konec avgusta so se odgovorni v državi in 
Cerkvi dogovorili za dostojen pokop žrtev 
povojnih pobojev v Hudi jami rudnika v 
Laškem, v katerem so leta 2009 za beton-
skimi pregradami odkrili ostanke več tisoč 
trupel. Žrtve naj bi bili Slovenci, še pose-

bej pa Hrvati in predstavniki drugih bal-
kanskih narodov. Dogovorili so se, da 
bodo oktobra častno, ob prisotnosti najvi-
šjih predstavnikov države in Cerkve, žrtve 
prenesli v spominski park Dobrava v Mari-
boru in jih tam pokopali. Ali bo to trajna 
rešitev, bo pokazal čas. Nekateri želijo, da 
bi skupen grob za žrtve povojnih pobojev 
uredili v spominskem parku Teharje pri 
Celju. Pokop žrtev iz Hude jame naj bi bil 
pomemben prispevek k spravi.

AVGUST 2016

Praznik na Kredarici

Uničujoče posledice lubadarjaDesetega avgusta je minilo 120 let od slovesnega odprtja Triglavskega doma na Kredarici.

Na kranjski obvoznici je tovornjak prebil ograjo in padel na parkirišče pod mostom.

26
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Lubadar uničuje gozdove
Lubadar, največji gozdni škodljivec pri 
nas, je začel neusmiljeno uničevati naše 
gozdove. Gozdarji pravijo, da je povzro-
čil že več škode, kot sta jo skupaj veter 
in žled. Zaradi lubadarja lahko ostanejo 
nekateri latniki brez gozda. Zlasti je 
pomembno hitro ukrepanje. V Planico 
pelje obnovljena cesta, Kranjčani pa so 
popravili most v kanjonu Kokre. V Pla-
nini pod Golico je plaz hudo poškodoval 
cesto, ki čaka na popravilo. V Škofji 
Loki je skupina svetnikov zahtevala izre-
dno sejo, na kateri naj bi obravnavali 
nameravano povečano obdelavo odpad-
kov v podjetju Ekologija. V Poljanski 
dolini so bili veseli zaradi nove pediatri-
nje in dveh družinskih zdravnikov. V 

Suhadolah so končali gradnjo kanaliza-
cije. Lastnik in graditelj Eko resorta pod 
Veliko planino Matjaž Zorman je pove-
dal, da vlada za bivanje v njegovih obje-
ktih veliko zanimanje. Zaradi padanja 
kamenja je postala cesta po dolini Kokre 
znova nevarna. V Bohinju so Pod skalco 
zgradili nov privez za čolne. Na Blejski 
Dobravi so obnovili igrišča. Gasilci z 
Rudnega so za 90-letni jubilej dobili nov 
avto in prikolico. V Kamniku pa so 
obnovili tako imenovano meščansko 
hišo. 

Slovencem štiri olimpijske kolajne
Avgust je bil mesec 31. letnih olimpij-
skih iger v brazilskem Riu de Janeiru. 
Šestdeset slovenskih športnikov je 

odšlo tja z velikimi pričakovanju, saj 
smo v Pekingu osvojili pet kolajn, v 
Londonu pa štiri. Med 10.500 športni-
cami in športniki iz 206 držav smo bili 
uspešni. Začeli smo z zlatom v judu, ki 
ga je v kategoriji do 63 kilogramov 
osvojila 26-letna Tina Trstenjak. To je 
bila dvajseta slovenska kolajna na let-
nih olimpijskih igrah. Dan za zlatom 
smo po zaslugi kajakaša Petra Kauzer-
ja dobili srebro. Petru je po smoli v 
Pekingu in Londonu uspel veliki met. 
Naslednji dan smo imeli novo kolajno. 
Judoistka Ana Maria Velenšek je, čep-
rav hudo poškodovana, vendar spodbu-
jana od legendarnega trenerja Marjana 

Fabjana, v kategoriji do 78 kilogramov 
osvojila bron. In potem še četrta kolaj-
na. Jadralec Vasilij Žbogar je v razredu 
Finn osvojil srebro. To je bila njegova 
že tretja olimpijska kolajna. Zvezdi 
iger sta bila jamajški sprinter Usain 
Bolt in ameriški plavalec Michael 
Phelps. Američani so osvojili 121 
kolajn in so bili najuspešnejša država. 
Slovenija je po številu kolajn na 45. 
mestu, po številu kolajn na prebivalca 
pa na četrtem! Trener judoistk Marjan 
Fabjan je obljubil, da bo pešačil na Brez-
je, če bo Velenškova osvojila kolajno. 
Ker jo je, je Marjan konec meseca izpol-
nil obljubo.

• Slovenec Martin Gruden z vojaškim imenom Rod Cekdar je bil ubit v Siriji 
kot borec milice sirskih Kurdov, ki so ga razglasili za mučenika.

• Na kranjski obvoznici je tovornjak prebil varnostno ograjo in padel na parkiri-
šče pri Supernovi. Žrtev (na srečo) ni bilo. V Škofji Loki so dekletu preprečili 
smrtonosni skok s stolpnice.

• Jože Pogačnik iz Domžal, rojen na Srednji Dobravi pri Kropi, je bil star sto 
let. Stoletnico je dočakala tudi Marija Benet, ki živi v domu v Kranjski Gori.

• Umrla sta dva znana Slovenca. Pevec Tomaž Ahačič - Fogl iz Tržiča je bil star 
47 let. Športnik, novinar, gledališki igralec in režiser Mito Trefalt pa je bil star 
77 let. Živel je v Dvorjah pri Cerkljah. 

• Srednjo Italijo z zgodovinskimi in turističnimi mesteci je prizadel hud potres. 
Porušeno je tudi znano mesto Amatrice. Mrtvih je bilo več kot 300 ljudi. Tla 
se tudi kasneje niso umirila.

• Mesec so zaznamovale številne nesreče na cestah in v gorah. Udarjala je tudi 
strela. Zanetila je dva požara: v Trnju pri Škofji Loki in v Velesovem.

• Politika Marjana Podobnika je častno razsodišče zaradi dejanj, ki škodijo 
stranki, izključilo iz Slovenske ljudske stranke, ki jo je v preteklosti tudi vodil. 
Moteče je bilo sodelovanje z SDS v škodo ljudske stranke.

Marjan Fabjan (levo) roma na Brezje.

Goreče Hribarjevo gospodarsko poslopje v Velesovem
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Da lahko Slovenci sežemo visoko, je 
dokazal predsednik Nogometne zveze 
Slovenije, odvetnik Aleksander Čeferin. 
Na kongresu Evropske nogometne zveze 
UEFA je bil izvoljen za njenega predse-
dnika. Zmaga je bila čista. Prejel je 42 
glasov, njegov tekmec, v nogometnih 
krogih veliko bolj znan, Nizozemec 
Michael van Praag pa 13. Vodstvo ene 
od najbogatejših in najvplivnejših špor-
tnih zvez na svetu je prevzel predstavnik 

malega naroda, ki ni v nogometnem 
vrhu. Doslej so bili predsedniki iz boga-
tih in v nogometu vodilnih držav. »Naj-
prej nogomet!« je geslo 48-letnega 
odvetnika iz Grosupljega, ki bo evrop-
skemu nogometu vladal iz švicarskega 
mesta Nyon ob Ženevskem jezeru. V 
Uefi je 574 zaposlenih, ki prihajajo iz 37 
držav. Čeferin je nasledil Francoza Mic-
hela Platinija, ki je prevzel vodenje Uefe 
leta 2007, leta 2015 pa se je moral zaradi 

škandala s podkupovanjem posloviti. 
Šest let mu je tudi prepovedano delovati 
v športu. Aleksander Čeferin bo po polo-
žaju tudi podpredsednik Svetovne nogo-
metne zveze FIFA. Njen predsednik je 
45-letni Švicar Gianni Infantino.

Obvoznica mimo letališča
Po 18 letih čakanja so začeli graditi 2300 
metrov dolgo obvoznico mimo letališča 
na Brniku. Na njej bodo tri krožišča in ob 
njej kolesarska steza. Gradnja bo stala 
osem milijonov evrov in bo končana do 
konca prihodnjega leta. Letališče se bo 
lahko širilo in zgradilo tudi poslovno-logi-
stični center Aeropolis. Druga naložba, 
pomembna za Gorenjsko, se je zgodila v 
jeseniškem Acroniju, v katerem so zgradi-
li linijo za toplotno obdelavo debele ploče-
vine, vredno 32 milijonov evrov. Linija je 
tehnološki vrhunec in bo zagotovila sto 
novih delovnih mest. V Acroniju je zapo-
slenih 1100 delavcev, v celotnem Siju pa 
7000. Vodenje te jeseniške družbe je pre-
vzel Peter Čas. Dosedanji generalni direk-

tor Blaž Jasnič, ki je bil v podjetju od leta 
1992, pa je prevzel vodenje družbe Elek-
trode Jesenice. V Kranju so odprli novo 
poslovno stavbo Hranilnice Lon. V novi 
hiši za zdaj poslujeta poslovalnica Lona in 
lekarna. Spodbudna je vest, da so tri leta 
po nesreči ponovno zavrteli kolesa krož-
no-kabinske žičnice na Kanin, kjer je bilo 
smučišče urejeno pred dobrimi 40 leti.

SEPTEMBER 2016

Slovenec, prvi nogometaš Evrope

Narodne noše v Kamniku

Odkritje spomenika ob petdesetletnici letalske nesreče na Brniku

Jeseniški Acroni ima 32 milijonov evrov vredno novo linijo za obdelovanje pločevine.
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Kropa je kot nova
Sredi septembra je bila v Kropi uradno 
končana največja komunalna naložba v 
radovljiški občini, vredna 6,6 milijona 
evrov. Uredili so kanalizacijo, čistilno 
napravo, vodovod in nekatere ceste. Dela 
bodo nadaljevali v Kamni Gorici. Na 
Soriški planini so slovesno vključili v 
redno obratovanje električni daljnovod 
med Železniki in Bohinjem, ki je doslej 
obratoval poskusno. Oskrba Gorenjske z 
elektriko bo boljša in zanesljivejša. Gra-
dnja je bila vredna 13,5 milijona evrov in 
je bila najzahtevnejši projekt v zgodovi-
ni Elektra Gorenjske. Dnevi narodnih 
noš v Kamniku so bili tudi letos dokaz, 
da Kamničani znajo skrbeti za dedišči-
no. Na prireditvi se je zbralo več kot dva 
tisoč narodnih noš, prireditev pa si je 
ogledalo blizu 30.000 ljudi. Na svojo 
zgodovino so ponosni v Tržiču, kjer je 
dr. Bojan Knific napisal knjigo o baro-
nih rodbine Born, in v Mojstrani, kjer so 
uredili Park olimpijcev. Kar 21 udele-
žencev olimpijskih iger je bilo doma iz 
Mojstrane.

Povozil je župana
Nenavaden dogodek se je konec meseca 
pripetil v Škofji Loki. Lokalni politik B. 
K. se je z osebnim avtomobilom nameno-
ma zaletel v župana Miha Ješeta, ki se je 
zjutraj s kolesom peljal v službo na obči-
ni. Župan je bil huje poškodovan. Storilec 
se je javil sam. Župan Ješe je svojo fun-

kcijo nekaj časa opravljal doma. Živahno 
je bilo tudi v Cerkljah. V občinskem sve-
tu so se iskrila mnenja predvsem glede 
namere o nakupu RTC Krvavec in poslo-
vanja Doma Taber. Občinski svet se je tik 
pred iztekom roka odločil za oddajo 
ponudbe za odkup Krvavca. Gre za sku-
pno ponudbo občine, gostincev in kme-
tov. Kamniške uršulinke so občini dokon-
čno dale v upravljanje svoj samostan, ki 
so ga štiri leta neuspešno prodajale. 

Obletnica letalske nesreče
Prvega septembra je minilo petdeset let od 
doslej najhujše letalske nesreče v Sloveni-
ji. Takrat je pri Lahovčah dobra dva kilo-
metra pred pristankom na Brniku strmo-
glavilo britansko potniško letalo. Od 117 
potnikov in članov posadke jih je umrlo 
98. V spomin na ta tragični dogodek, ki je 
po svoje povezal Slovenijo in Veliko Brita-
nijo, so postavili obeležje. Pravijo, da je 
eno že bilo, pa ga ni mogoče najti. 

• Prag gorenjskih osnovnih šol je prvič prestopilo 2333 prvošolcev, vseh učen-
cev v osnovnih šolah pa je bilo v začetku šolskega leta 18.636.

• V Kranju so začeli soditi Albanu Thaqiju, ki je osumljen uboja bohinjskega 
učitelja Pavla Zupana novembra leta 2014. Nad Bovcem je strmoglavilo letalo. 
Mrtvi so bili vsi trije potniki. Nesreče so se dogajale tudi v gorah. V eni od njih 
naj bi šlo za sum uboja.

• Športniki so bili uspešni. Mladi motokrosist Tim Gajser je postal svetovni 
prvak v najelitnejši kategoriji, hokejisti pa so se uvrstili na olimpijske igre v 
Južni Koreji. Padalec Uroš Ban, član leškega kluba, je postal svetovni prvak v 
skokih na cilj.

• V Podljubelju so počastili 125. obletnico začetka šolstva, na Bohinjski Beli so 
zgradili nov kulturni dom, saj je starega pred tremi leti uničil požar, v Podgor-
ju pri Kamniku imajo nove mrliške vežice, v jeseniški bolnišnici pa so prvi v 
državi organizirali skupino za pomoč neozdravljivo bolnim.

• Po več letih prizadevanj so obnovili cesto Trboje–Valburga, v Škofji Loki pa 
so zgradili novo cesto do industrijske cone na Trati.

• V Kranjski Gori je v devetdesetem letu starosti umrla Marica Globočnik, ki 
je več kot šestdeset let mlado in staro razveseljevala v vlogi Pehte. Rodila se je 
na Vandotovi domačiji. 

• Dolgoletna sodelavka na ministrstvu za finance in nazadnje državna sekretarka 
Mateja Vraničar Erman je bila po odstopu Dušana Mramorja izvoljena za 
novo finančno ministrico.

Poškodovani škofjeloški župan Miha Ješe Slovesnost ob začetku gradnje obvoznice mimo letališča Brnik
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Oktobra so bili narejeni pomembni kora-
ki k spravi med Slovenci z dejanji, ki 
smo jih dolžni storiti do mrtvih, ki jim je 
bilo med vojno in po njej nasilno vzeto 
življenje. V začetku meseca se je začel 
prevoz trupel umorjenih v Hudi jami pri 
Laškem. Prvih 700 žrtev iz Hude jame 
so 27. oktobra pokopali v spominskem 
parku Dobrava v Mariboru. Pogreba sta 
se udeležila tudi predsednik Republike 
Slovenije Borut Pahor in hrvaška pred-
sednica Kolinda Grabar Kitarović, saj je 

med žrtvami veliko Hrvatov. »Življenje 
je prekratko za sovraštvo,« je ob tem 
dejanju v Mariboru dejal slovenski pred-
sednik Borut Pahor. Svoj prispevek k 
dviganju spravne zavesti je prispeval 
tudi Gorenjski glas, zlasti z Glasovo pre-
jo v nekdanji Hribarjevi graščini, na 
kateri je bil gost Peter Hribar, nečak zad-
njega lastnika gradu Strmol Rada Hri-
barja, ki so ga lokalni vosovci skupaj z 
ženo Ksenijo januarja leta 1944 umorili 
nad Mačami pri Preddvoru. Peter Hribar 

je s svojim ravnanjem pri odkrivanju 
resnice o smrti svojega strica in tete, z 
odpuščanjem storilcem in vztrajanjem, 
da mora pri takih dejanjih tudi država 
storiti svoje, pokazal, kako bi se morali v 
Sloveniji spoštljivo, odgovorno in pred-
vsem iskreno obnašati do temnejših plati 
naše zgodovine!

Do zdravnika s podkupnino
Dolgo čakanje na zdravnika je značil-
nost slovenskega zdravstva. Nekateri so 
se mu hoteli izogniti in so zato plačali 
tudi po več tisoč evrov. Kriminalisti so 
odkrili, da je šlo za organiziran posel, ki 
ga je vodil eden od zaposlenih v ljub-
ljanskem kliničnem centru. V tem pri-
meru je kaznivih dejanj osumljenih 14 

fizičnih in dve pravni osebi. Med njimi 
so tudi policisti. V Varnostnem svetu 
Organizacije združenih narodov so gla-
sovali o novem generalnem sekretarju. 
Med kandidati je bil tudi nekdanji pred-
sednik republike dr. Danilo Türk, vendar 
mu dosežek v stilu Čeferina ni uspel. 
Zanj je glasovalo pet držav, velika večina 
pa jih je bila za nekdanjega portugalske-
ga premiera Antonia Gutteresa. Med 
kandidati za novega predsednika Evrop-
skega parlamenta se je pojavil tudi Lojze 
Peterle. Po naši navadi so se tudi v tem 
primeru prvi nasprotniki njegove kandi-
dature pojavili – doma. Dr. Iztok Pod-

OKTOBER 2016

Resnica, odpuščanje in sprava

Somalska begunka s hčerko Sabrin

Glasova preja s Petrom Hribarjem o spravi

Obnovljena zdravstvena postaja v Žireh
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bregar je novi dekan Fakultete za orga-
nizacijske vede Kranj. 

Spomin na tolar
V začetku oktobra je minilo 25 let od 
prve slovenske denarne valute – tolar-
skih bonov oziroma tolarja, ki je bilo 
naše uradno plačilno sredstvo do 1. janu-
arja leta 2007, ko smo sprejeli evro. 
Tolar je bil med Slovenci zelo spoštova-
na valuta. Oktobra pred petindvajsetimi 
leti je zadnji vojak Jugoslovanske arma-
de zapustil ozemlje Slovenije. S tem je 
bil uradno končan proces osamosvajan-
ja. Med odmevnejše oktobrske dogodke 
sodi obisk predsednika republike Boruta 
Pahorja v Vatikanu, ki je papeža Franči-
ška povabil v Slovenijo. 

Tina Maze in nogometaši
Naša najboljša alpska smučarka Tina 
Maze je držala obljubo in na tekmi v 
Söldnu v Avstriji sporočila, da ne bo več 
tekmovala. Njeno uradno tekmovalno 
slovo bo januarja prihodnje leto na tekmi 
svetovnega pokala na Pohorju. Tina bo 
ostala v športu kot komentatorka in sve-
tovalka pri izdelavi športne opreme. Po 
daljšem času so nas navdušili nogometa-
ši. Po zapletih okrog nastopa Kevina 
Kampla je bilo nadaljevanje enkratno. 
Slovenija je v polnih Stožicah v kvalifi-
kacijah za nastop na svetovnem prvens-
tvu leta 2018 v Rusiji premagala Slova-
ško z 1 : 0. Gol je zabil Rok Kronaveter. 
Sledila je tekma z Anglijo. Slovenci so 
igrali izvrstno, nadigrali veliko bolj slav-
nega tekmeca, vendar pri strelih na gol 

niso imeli sreče oziroma je blestel angle-
ški vratar Joe Hart. 

Srečen porod na Jesenicah
Pregled pomembnejših oktobrskih 
dogodkov na Gorenjskem začenjam na 
koncu meseca s srečnim porodom 
begunke iz Somalije, ki je v jeseniški 
porodnišnici rodila hčerko Sabrin. Ubo-
go dekle so tihotapci ljudi v Italiji vrgli 
na cesto, od koder je sama odtavala do 
gostilne Uh v Ratečah, kjer so ji nese-
bično pomagali. V Čirčah v Kranju so 
zgradili nov vrtec. Na Mali Mežakli so 
zgradili šest milijonov evrov vreden 
sodoben center za mehansko biološko 
obdelavo mešanih komunalnih odpad-

kov. Letno bodo lahko predelali 40.000 
ton mešanih odpadkov. V Domžalah pa 
so odprli četrti največji sistem za čišče-
nje odpadnih voda v Sloveniji za občine 
Kamnik, Domžale, Mengeš, Komenda, 
Trzin in Cerklje, vreden 15,5 milijona 
evrov. Šest občin z zgornjega dela 
Gorenjske bo namestilo 25 zbiralnikov 
za odslužene manjše električne aparate. 
V Železnikih so proslavili 40. obletnico 
zgraditve plavalnega bazena, ki je sedaj 
obnovljen. V kranjskem Domu upoko-
jencev, v katerem skrbijo za 214 stano-
valcev, so dobili novo kuhinjo. Novo 
kuhinjo imajo tudi v vrtcu v Medvodah. 
V Kranju so uredili prostor za zbiranje 
viškov hrane, ki jo bodo delili pomoči 
potrebnim. 

• Kriminalisti so opravili preiskavo v prostorih motoristične skupine Hells 
Angels na Hrušici, ki naj bi bila vpletena v trgovino z drogo in orožjem. Pred-
stavniki skupine so to javno zanikali. 

• V akcijah Za čiste vode Slovenije in Očistimo naše gore so čistili tudi Pokljuko 
in Blejsko jezero.

• Na 2118 metrov visokih Jezerih so jeseniški alpinisti postavili nov bivak za šest 
oseb. Starega so na ogled postavili ob Planinskem muzeju v Mojstrani.

• Slovenska sodna oblast je objavila, da so slovenska sodišča po letu 1991 zalo-
žila 955 oporok, od tega 116 na Gorenjskem. Poslednja volja pokojnikov tako 
ni mogla biti izpolnjena. 

• V lopi pri Breznici je zgorel brezdomec. Morilec učitelja Pavla Zupana iz 
Nomenja Alban Thaqi je bil obsojen na 17 let zapora. 

• Jenkovo nagrado so letos podelili Anji Golob. Prvo Jenkovo nagrado je prejel 
Niko Grafenauer.

• Vlomilci v župnišča so delovali tudi na Gorenjskem. Vlamljali so na Kokrici, 
v Cerkljah, v Adergasu in v Vodicah. V nekaterih primerih so bili tudi nasilni 
do župnikov.

Alban Thaqi je bil obsojen na sedemnajst let zapora.

Župani Domžal, Kamnika, Mengša, Komende, Trzina in Cerkelj na odprtju nove čistilne naprave v Domžalah
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Eden od najpomembnejših svetovnih 
dogodkov, ki še posebej zadeva Slovenijo, 
so bile volitve 45. predsednika Združenih 
držav Amerike. Presenetljivo, glede na 
napovedi in raziskave javnega mnenja, jih 
je dobil 70-letni poslovnež Donald 
Trump. Njegova tekmica Hillary Clinton, 
ki bi v primeru zmage postala prva pred-
sednica Združenih držav Amerike, je bila 
poražena. Novi predsednik bo prisegel 
20. januarja, po tem dnevu pa bo prva 
ameriška dama Slovenka Melanija Knavs, 
ki se je leta 1970 rodila v Novem mestu in 
nato do odhoda v Milano in v Pariz, leta 

1996 pa v ZDA,  živela v Sevnici. Z 
Donaldom Trumpom, ki je bil pred tem 
že dvakrat poročen, se je  poročila leta 
2005. Slovenka Melanija je prva Sloven-
ka in Slovanka ter priseljenka v ZDA, ki 
je postala soproga ameriškega predsedni-
ka. Med drugimi odmevnejšimi svetovni-
mi dogodki meseca novembra sta rušilna 
potresa v osrednji Italiji, najmočnejši po 
letu 1980, in v Novi Zelandiji,  napoved 
Angele Merkel, da bo še četrtič poskušala 
zasesti kanclerski stol v Nemčiji, ter smrt 
kubanskega voditelja Fidela Castra. Star 
je bil 90 let. 

Zdravniška stavka
Pogajanja med predstavniki vlade, sindika-
tov javnega sektorja in zdravniškega sindi-
kata Fides so bila stalnica med dogodki v 
mesecu novembru. Ko je že kazalo, da je bil 
dogovor dosežen, se je znova zapletlo. 
Zdravniki so napovedali stavko in jo v 
torek, 8. novembra, tudi začeli.  Ko sta vla-
da in Fides dosegla sporazum in je bila 
zdravniška stavka zamrznjena, je zavrelo v 
vladni koaliciji in med sindikati javnega 
sektorja. Socialdemokrati in DeSUS so oči-
tali ministrici za zdravje Milojki Kolar 
Celarc, da se je na svojo pest dogovorila z 
zdravniškim sindikatom, sindikati javnega 
sektorja pa so postavili pred vlado nove 
zahteve. Predsednik vlade Miro Cerar se je 
postavil v bran ministrici. V Brežicah je bil 
kongres Nove Slovenije. Za predsednico so 
že petič zapored izvolili Ljudmilo Novak, ki 
je napovedala, da želi biti njena stranka s 
krščanskim predznakom tretji politični ste-
ber v Sloveniji, neodvisen od drugih strank 
na politični desnici.  

Boj za Nežino zdravje
Pretresljiva je zgodba dveletne deklice  
Neže Arnolj s Tenetiš, ki se je rodila zdra-
va, potem pa so se nenadoma pojavile 
težave z dihanjem. Zdravniki Pediatrične 
klinike v Ljubljani so izgubili upanje za 
njeno preživetje in jo prepustili usodi. 
Neža pa je živela naprej, starši so s pomo-
čjo javnosti zahtevali, da se dekletcu omo-
goči zdravljenje na tujem. Nežo so primer-
jali z dečkom Renejem, ki so mu naši 
zdravniki nameravali odrezati nogo, na 
tujem pa so mu pomagali in deček danes 
hodi in teče ... Neža je odšla na stroške 
staršev na zdravljenje v italijansko Padovo! 
Tudi propadajočemu podjetju Seaway na 
Zgoši pri Begunjah je bilo po zaslugi rus-
kega poslovneža Vladimirja Zinchenka 
vrnjeno življenje. Ker so postali proizvod-
ni prostori na Zgoši premajhni, se bo 
tovarna širila na Trato pri Škofji Loki. Na 
Jesenicah je podjetje Kovinar Gradnje pra-
znovalo 20 let poslovanja. Na Ambrožu 
pod Krvavcem so zgradili novo cesto na 
Vižensko ravan, ki bo 30 hiš približala 
dolini. V Radovljici so zgradili  vodovod 
Hraše–Ledevnica in se tako povezali z 
zajetjem Radovna. V bližini železniške 
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Slovenka v Beli hiši

Janja Garnbret in Domen Škofic, zmagovalca svetovnih pokalov v športnem plezanju, na tekmi v Kranju

Nagrajeni krvodajalci in prostovoljci iz območnega združenja RK Kranj
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postaje v Medvodah naj bi Kitajci zgradili 
športni center. Medvode so možna izbira 
zaradi bližine avtoceste in letališča. 

Mengšani na cesti
Mengšanom je dovolj hrupa in gostega pro
meta težkih vozil skozi mesto. Zato so sredi 
meseca protestno zaprli Gorenjsko cesto in 
zahtevali, naj država čim prej zgradi obvoz
nico. Protestirali so tudi na Bledu, in sicer 
proti ureditvi parkirišča ob stavbi telovad
nega društva.  V Kamniku so obnovili Can
karjevo cesto. V Čopovi hiši v Žirovnici so 
uredili muzejsko sobo o Ajdni, kjer je bila v 
zgodovini skrivnostna in za arheologe zani
miva naselbina. Občinsko združenje Rde

čega križa Kranj je na svečanosti v Pred
dvoru podelilo priznanja krvodajalcem in 
prostovoljcem.  Bled je bil na turistični bor
zi v Londonu izbran za najbolj turistično 
športno mesto. Med najboljše se je uvrstila 
tudi Kranjska Gora. Center slepih, slabovi
dnih in starejših v Škofji Loki je praznoval 
80letnico delovanja.  Konjeniško društvo 
Naklo je obnovilo Pelnarjevo  pot.

Nori tenorji na Jesenicah
Na 29. Čufarjevih dnevih je med šestimi 
tekmovalnimi predstavami zmagala igra Ti 
nori tenorji Šentjakobskega gledališča iz 
Ljubljane. Režiser je bil Gojmir Lešnjak  
Gojc, nagrado za najboljšo moško vlogo pa 

je prejel Damijan Perne, nekdanji kranjski 
župan in direktor begunjske psihiatrične 
bolnišnice. Kranjski vrtci so praznovali 50 
let delovanja, podružnična šola v Goričah, 
ki jo danes obiskuje 88 šolarjev, je bila stara 
140 let, najstarejši še živeči učenec te šole 
Ivan Mali z Letenic pa je star 95 let. Podru
žnična šola na Ovsišah je letos začela 120. 
leto neprekinjenega delovanja. Kranjski 
gorski reševalci so praznovali 70 let delova
nja. Toliko je bilo staro tudi Avto moto 
društvo Kranj. 

• Tudi Gorenjsko je zajelo močno 
deževje. Najhuje je bilo v Bohinju, 
kjer je gladina jezera narasla za 
okrog dva metra. Zaradi visoke 
Save je bil prekinjen tudi železniški 
promet.

• Pri Zvirčah je v prometni nesreči 
umrl avstrijski državljan. Trije sopot
niki so bili huje, eden pa lažje ranjen. 

• Slovenski gasilci so znova zmagali 
na najtežjem tekmovanju na svetu 
Fire Fighter Combat Challenge. 
Tekmovanje je bilo v Ameriki.

• Na Španovem vrhu nad Jesenicami 
so dokončno ustavili žičnico. Poja
vilo se je vprašanje, ali ni bilo dru
ge rešitve in zakaj ne stavijo na 
poletno sezono. 

• V Kamniku je v 68. letu umrl nekda
nji župan in poslanec državnega 
zbora Maks Lavrinc. Rojen je bil v 
Vrhpolju pri Moravčah. 

• Na Bledu so ponovno odkrili kip 
pisatelja Toneta Svetine. Lastnik 
njegove hiše je pred leti kip odstranil. 

• Upravna enota v Kamniku je izdala 
delno odločbo, s katero je vrnila 
Meščanski korporaciji Kamnik del 
leta 1947 nacionaliziranega premo
ženja. Gre za okrog 2300 hektarov 
zemlje v višjih legah Kamniške 
Bistrice. 

• V Ljubljani so zaradi zlorabe polo
žaja in zaupanja obsodili nekdanja 
vodilna v Factor banki Borisa Pes-
jaka in Dušana Valenčiča. 

• Slovensko športno plezanje je dose
glo zgodovinski uspeh. Zmagoval
ka svetovnega pokala je postala 
17letna Janja Garnbret, moški 
pokal pa je osvojil njen fant, 22let
ni Radovljičan Domen  Škofic. 
Zmagovalne pokale sta prejela na 
zadnji tekmi sezone v Kranju. 

Damijan Perne je na Čufarjevih dnevih dobil nagrado za najboljšo moško vlogo.

Protest proti tovornemu prometu skozi Mengeš
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Aleksander (Sašo) Bizjak je dolgoletni 
podjetnik, lastnik in direktor družinske-
ga avtoprevozniškega podjetja SIGR 
Bizjak. Podjetje, za katerega začetek šte-
jejo leto 1936, ko je oče Jože kupil prvi 
kamion, je letos praznovalo osemdeset-
letnico. Sašo, ki je od rojstva tesno pove-
zan s tovornjaki (saj je bil celo rojen v 
njem, ko je oče mamo s popadki peljal v 
porodnišnico), je podjetje prevzel po 
očetovi upokojitvi leta 1973. V nasled-
njih letih in desetletjih je zgradil uspešno 
avtoprevozniško podjetje, ki se je pred 
osmimi leti iz kranjske občine preselilo 
na Jesenice, kjer so zgradili moderen 
logistični center. V podjetju je danes 128 
zaposlenih, imajo 56 velikih tovornjakov 
in deset manjših, vse z najsodobnejšimi 
ekološkimi standardi. So eden največjih 
prevoznikov cvetja z Nizozemske, preva-
žajo tudi sadje, zelenjavo, pijačo, tekstil 
... Sašo Bizjak je vsa leta dejaven tudi v 
sekciji avtoprevoznikov, kjer si prizade-
vajo za izboljšanje položaja avtoprevoz-
nikov. Uradno se je upokojil leta 2013, a 
je še vedno gonilna sila podjetja, v kate-
rem vajeti počasi prevzemata sinova 
Grega in Rok, nepogrešljiv del družin-
ske zgodbe o uspehu pa je tudi soproga 
Ivana, ki je sicer delala kot ravnateljica v 
osnovni šoli.

Aleksander Bizjak,
dolgoletni podjetnik

Konec maja je bil Jasmin B. Frelih, mla-
di slovenski pisatelj, doma iz Žabnice, v 
Bruslju eden od dvanajstih prejemnikov 
nagrade Evropske unije za književnost 
za leto 2016. Nagrado si je prislužil za 
romaneskni prvenec Na/pol, ki je leta 
2013 izšel pri Cankarjevi založbi in je bil 
med tem tudi že ponatisnjen. Roman je 
navdušil tako literarne kritike kot bralce. 
Že v letu izida je dobil nagrado Sloven-
skega knjižnega sejma za najboljši prve-
nec, uvrstil se je med pet finalistov za 
nagrado kresnik, bil nominiran za nagra-
do kritiško sito, Slovenijo je zastopal na 
budimpeškem festivalu prvencev. Jasmin 
B. Frelih je absolvent primerjalne knji-
ževnosti, literarne teorije in zgodovine 
na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Krat-
ke zgodbe, eseje in prevode objavlja v 
revijah Literatura, Sodobnost, Dialogi in 
Idiot. Leta 2015 je objavil zbirko kratke 
proze Ideoluzije. Nagrada Evropske uni-
je za književnost se obetavnim književ-
nikom iz sodelujočih držav podeljuje od 
leta 2009, da bi opozorila na raznolikost 
in bogastvo sodobne evropske književ-
nosti. Jasmin B. Frelih je v intervjuju za 
Gorenjski glas o temah za novi roman 
dejal: »Najbolj hvaležen del našega 
poklica je, ko fantaziraš, kaj boš napisal, 
ko izbiraš motive, rešuješ dramaturške 
loke, postavljaš strukturo. Razmišljati o 
tem, kaj bo, je čista igra domišljije in je 
nekaj, kar se pri meni vseskozi odvija.«

Jasmin B. Frelih,
dobitnik nagrade EU za književnost

Slovenci ob imenu Jurij Franko seveda 
najprej pomislimo na njegovo srebrno 
veleslalomsko medaljo na olimpijskih 
igrah v Sarajevu leta 1984, v nadaljeva-
nju ga v spomin prikličemo kot uspešne-
ga alpskega smučarja in športnika od 
glave do peta. Za osebnost leta ga tokrat 
prepoznavamo v njegovi novi vlogi, ki jo 
„igra“, odkar sta s soprogo Simono 
Vodopivec pred devetimi leti ustanovila 
podjetje Prospot, v okviru katerega Jurij 
nastopa kot producent muzikalov, tako 
domačih, kot je Ljubim te – spremeni se, 
kot slovenskih različic svetovno znanih 
muzikalov, kot sta bila leta 2011 Moje 
pesmi, moje sanje (v koprodukciji s Pre-
šernovim gledališčem) in lani Mamma 
Mia!. S slednjim je lani obnorel Sloveni-
jo ter s srbsko in hrvaško različico požel 
navdušenje v Beogradu in Zagrebu, kjer 
so bile predstave tako kot pri nas pravi-
loma razprodane. Kot sposoben poslov-
než je od lastnikov licence za Mammo 
Mio! uspel pridobiti pravice za Balkan, 
za izvedbo muzikala pa izbral izjemno 
ekipo sodelavcev, od režiserja, kostumo-
grafinje in scenografa do prevajalca, 
igralcev, vokalistov, plesalcev, glasbeni-
kov in tehnične podpore. Muzikal Mam-
ma Mia! igrajo od lanskega poletja in 
trimestno število ponovitev ni več vpra-
šanje. Ob tem je Franko prepoznaven kot 
ambasador dobre volje in vselej priprav-
ljen delovati v dobrodelne namene. 

Jurij Franko,
producent muzikala Mamma Mia!
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Da mlade zanima še marsikaj več kot 
pametni telefoni in zabava, je uspešno 
dokazala 19-letna Veronika Hribar, ki je 
samoiniciativno prevzela vlogo majeri-
ce na slikoviti planini Krstenica 1670 
metrov na morjem. Za vlogo pastirice 
in sirarke, po domače majerce, se je 
odločila po tem, ko se je teta zaradi sta-
rosti odločila, da te vloge ne zmore več. 
Ker je vse od otroštva svoj prosti čas 
rada preživljala na planini, je Krstenica 
za 70 dni postala njen dom, kar si veči-
na njenih vrstnikov, ki bi dan težko pre-
živeli brez interneta, komaj lahko pred-
stavlja. Delovni dan na planini se je 
pričel ob petih z zbiranjem živine po 
planini, ki jo je treba prignati v hlev, 
potem je prišla na vrsto molža, nato 
delo v sirarni in zvečer zopet skrb za 
živino. Kot je poudarila mlada majeri-
ca: »Pri kmetijstvu je treba biti reden in 
dela ne moreš odlagati na jutrišnji dan.« 
Dela na planini nikoli ni zmanjkalo, na 
pomoč pa so ji priskočili še nekateri 
mlajši prijatelji in sorodniki, ki so tako 
aktivno in atraktivno preživeli poletne 
počitnice v skrbi za 18 krav molznic. 
Hribarjevo, ki je bila tudi zlata matu-
rantka Biotehniškega centra Naklo, 
delo sirarke veseli in bo tudi nadaljeva-
la študij agronomije v Ljubljani, želi pa 
odpreti tudi sirarno v dolini. Kot zlata 
maturantka je prejela tudi posebno priz-
nanje Občine Bohinj.

Veronika Hribar,
zlata maturantka in majerica

Jelko Gros, nekdanji trener slovenske 
reprezentance v smučarskih skokih in 
dolgoletni smučarski funkcionar, je 
vodenje Zavoda za šport Republike Slo-
venije Planica prevzel leta 2009, ko se je 
v dolini pod Poncami začel ambiciozno 
zastavljeni projekt izgradnje nordijskega 
centra. V sedmih letih je v Planici zrasel 
športni kompleks, v katerem so osrednji 
objekt z vetrovnikom in pokrito progo za 
smučarske teke, sedem sodobnih skakal-
nic, urejene zunanje tekaške proge in 
številne atrakcije, ki v dolino ob športni-
kih privabljajo tudi številne druge obis-
kovalce. Gros je ta 40-milijonski projekt 
z večinskim financiranjem iz evropskih 
skladov pripeljal čez številne čeri, med 
najvišjimi so bili odkupi zemljišč, sesu-
tja gradbenih podjetij, zapleteni in dol-
gotrajni javni razpisi s pritožbami vred 
ter stroga projektna birokracija. Ko so 
prenovljeno Planico tik pred koncem 
lanskega leta odprli, je napovedal, da se 
bo center samostojno preživljal, če mu 
bo v dolino uspelo privabiti sto tisoč obi-
skovalcev na leto. V prvem letu delova-
nja Nordijskega centra Planica je ta šte-
vilka (vsaj) podvojena. Uresničile so se 
tudi napovedi, da Planica živi vse leto, 
ne le ob velikih prireditvah. Tako na ska-
kalnicah kot na tekaških progah športni-
ki trenirajo vse leto. Gros pa pravi, da je 
vse skupaj šele začetek in da mu načrtov, 
kako s Planico naprej, še ne zmanjkuje.

Jelko Gros, 
direktor Zavoda za šport Planica

Kranjčan Boštjan Gorenc - Pižama, izse-
ljen v Šentožbolt, zadnjo vas pred trojan-
skimi krofi, je knjižni prevajalec, prvo-
kategornik stand-up komedije in od 
letošnjega februarja tudi pisec, saj je 
izdal svoj knjižni prvenec sLOLvenski 
klasiki 1. Je izjemno duhovit mož in 
nesporni mojster besede. Kar se tiče 
humorja, njegov lokalni izvor izgubi 
smisel, s šalami je namreč nadvse rado-
daren. Seje jih, kjer in kakor more, bodi-
si kar tako za veselje na Facebooku, 
Twitterju ali v zaslužek na stand-up 
nastopih. Je eden naših najbolj prepoz-
navnih komikov, trenutno po slovenskih 
odrih navdušuje s predstavo Petdeset 
odtenkov njive. Prevedel je serijo knjig 
za otroke o Kapitanu Gatniku, obilo 
mladinske literature, uspešnico Krive so 
zvezde Johna Greena, prevaja domišljij-
ski svet Georgea Martina in Igro presto-
lov. Tik pred slovenskim kulturnim praz-
nikom je pod drobnogled vzel slovenske 
literarne kanone in jih podvrgel parodi-
ranju. Več kot odlično, saj se domislice 
iz knjige sLOLvenski klasiki 1 že širijo 
po spletu. Ne gre za klasično knjigo, saj 
v njej všečka, deli, tvita, snapchata, ese-
mesa, komentira, se dopisuje, brska po 
forumih, stika po spletu … vse to na 
papir. Knjiga je bila na 32. Slovenskem 
knjižnem sejmu izbrana za knjigo leta. 
Doslej je bila prodna v več kot pet tisoč 
izvodih, čakamo sLOLvenske klasike 2.

Boštjan Gorenc - Pižama,
stand-up komik, prevajalec, pisec
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Devetnajstletni Kamničan Tomaž 
Humar, sin izjemnega in že pokojnega 
alpinista, je spomladi postal najmlajši 
Zemljan in prvi Slovenec, ki je prekole-
saril svet, in to v rekordnem času. Za 
skoraj 29 tisoč kilometrov je porabil 209 
dni, s tem pa prejšnjega rekorderja, Bri-
tanca Toma Daviesa premagal za pičle 
tri dneve. »Predvsem sem vesel, da sem 
dosegel svoja pričakovanja – da se ne 
zlomim in da naredim, kar sem si zadal. 
V življenju sem imel najboljšega možne-
ga učitelja – svojega očeta – in vem, 
kako se psihično lotiti težkih izzivov. 
Kar sem naredil, sem bi preprosto dol-
žan narediti svojim genom,« nam je 
Tomaž, ki pred podvigom ni nikdar 
kolesaril, povedal po prihodu domov. 
Poudaril je, da rekord zanj ni bil prima-
ren cilj, pač pa tisto, kar pride z njim. In 
to je zavedanje, da nobena stvar ni nemo-
goča. Vsak dan je v povprečju prekole-
saril po 140 kilometrov. Spal je po hotel-
skih sobah, kavčih, v šotoru, enkrat tudi 
pod milim nebom in nikoli z več kot sto 
evri v žepu. Na poti ni bilo časa za turi-
zem, saj je bil povsem osredotočen na 
svoj cilj, ta izjemni fokus pa si zdaj želi 
prenesti še na vsa področja svojega živ-
ljenja. Svoja spoznanja o tem, da v živ-
ljenju lahko dosežemo vse, kar si zada-
mo, želi prenesti predvsem na mlade, 
zato bo o podvigu napisal tudi knjigo.

Tomaž Humar mlajši,
najmlajši Zemljan, ki je s kolesom 
obkrožil svet

»Šport je moje življenje,« pravi Branko 
Jeršin s Slovenskega Javornika, ki je že 
55 let vpet v ljubiteljski in profesionalni 
šport v občini Jesenice in širše. S šestimi 
leti je začel igrati nogomet in hokej, kas-
neje se je posvetil predvsem košarki, 
kjer je bil v jeseniškem klubu igralec in 
trener. Vsa leta opravlja številne naloge 
v športnih klubih in organizacijah v 
občini Jesenice, med drugim je bil 12 let 
predsednik Kluba za kegljanje na asfaltu 
Jesenice. Dvaindvajset let je bil tehnični 
vodja Hokejskega kluba Jesenice, več let 
tudi slovenske moške in ženske hokejske 
reprezentance, ter opravljal več drugih 
funkcij. Za njegov pomemben prispevek 
v tem športu so ga leta 2007 sprejeli v 
Slovensko hokejsko akademijo. Kot pro-
fesionalni športni delavec je bil sekretar 
Športne zveze Jesenice (ŠZJ) in koordi-
nator športnih programov pri Zavodu za 
šport Jesenice. Sedaj vodi sekcijo šport-
nikov veteranov pri ŠZJ, dela na podro-
čju zgodovine jeseniškega športa, orga-
nizira športne prireditve in piše članke o 
športu. Več kot deset let uspešno vodi 
regijsko pisarno Olimpijskega komiteja 
Slovenije na Jesenicah. Za izjemen pris-
pevek v športu je letos prejel Bloudkovo 
plaketo za življenjsko delo. 

Branko Jeršin,
dobitnik Bloudkove plakete  
za življenjsko delo

Vesna Jevnikar je letošnjo Borštnikovo 
nagrado za igro prejela za vlogo Vere v 
drami Thomasa Bernharda Pred upoko-
jitvijo. Vesna Jevnikar kot Vera navduši 
s silovitostjo, s katero prevzame prostor 
igre; s silovitostjo, ki vzdrži do zadnjega 
trenutka uprizoritve; s kirurško natanč-
nostjo izriše podobo ženske v zaprtem 
družinskem krogu, v tem spervertiranem 
mikrokozmosu človeštva, v katerem je 
življenje posvetila skrbi za invalidno ses-
tro in brata z nacistično preteklostjo, je 
ob nagradi zapisala strokovna žirija. Da 
njena igra vodi ta svet skozi bolečo štu-
dijo človekove psihe in nedvomno pred-
stavlja enega od vrhov letošnjega festi-
vala. Jevnikarjeva se je z gledališčem in 
filmom srečala že kot otrok, nastopila je 
v takrat še amaterskem Prešernovem 
gledališču v predstavi Ivana Cankarja 
Hiša Marije Pomočnice, v gimnazijskih 
letih pa sodelovala v mladinski skupini 
gledališča. Spomnimo se je po eni glav-
nih vlog v filmu Sreča na vrvici, kasneje 
pa je posnela še kar nekaj filmskih in 
televizijskih vlog. V času študija je sode-
lovala z Mestnim gledališčem ljubljan-
skim, kasneje je sedem let delovala v 
Slovenskem ljudskem gledališču v Celju. 
Od leta 1998 je članica Prešernovega 
gledališča. Ves čas sodeluje z Radiem 
Slovenija, kjer se je nabralo več sto radij-
skih zapisov. Za svoje ustvarjanje je pre-
jela več filmskih in gledaliških nagrad.

Vesna Jevnikar,
Borštnikova nagrajenka za igro
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Dr. Bojan Knific je od oktobra 2013 
zaposlen kot kustos v Tržiškem muzeju, 
prej je dobro desetletje delal kot samos-
tojni strokovni svetovalec za folklorno 
dejavnost pri Javnem skladu RS za kul-
turne dejavnosti. Njegovo raziskovalno 
zanimanje je usmerjeno v proučevanje 
razvoja pripadnostnega kostumiranja – 
oblačenja »narodnih noš«, kostumiranja 
folklornih skupin in folkloriziranja ples-
nega izročila ter v zadnjem času spozna-
vanja in predstavljanja lokalne dediščine 
Tržiča. Letos je pri založbi Narava izdal 
temeljito in vsestransko delo o tržiški 
veji članov rodbine Born. Knjiga pred-
stavlja življenje in delo Bornovih, ki so 
si pol stoletja prizadevali za splošen dru-
žbeni napredek Tržiča. Ob tem je v njej 
prek pisnih in ustnih virov ter številnih 
fotografij na bralcu prijazen način opisa-
no, kako so pred približno sto leti živeli 
Tržičani in okoličani. Sicer je Knific 
avtor še več knjig: Ko v nošo se odenem 
..., Folklornikom s(m)o vzeli noše, Mar-
kova herbija, Oblačilna dediščina na 
znamkah Pošte Slovenije, Tržiška dekle-
ta daleč slove, Tržiški šuštarji, Oblačilna 
podoba Preddvorčanov in okoličanov v 
preteklosti (v soavtorstvu s Tadejo Pan-
ce), Usnje vseh barv ter Odkrit pogled in 
čvrst stisk rok. Postavil je stalni razstavi 
v Tržiškem muzeju: Tržiški šuštarji in 
Usnje vseh barv in več občasnih razstav. 
Za svoje delo je dobil že več priznanj.

Dr. Bojan Knific,  
avtor knjige Bornovi v Tržiču

V začetku poletja smo v njegovem 
domačem Kranju premierno videli 
Mihov celovečerni prvenec, film Štiri 
stvari, ki sem jih hotel početi s tabo. Dan 
prej se je s prestižnega festivala v Karlo-
vih Varih vrnil s priznanjem eurimages 
lab award za najbolj obetajoč filmski 
projekt Vztrajanje. Nagrado 50 tisoč 
evrov so v Karlovih Varih letos podelili 
prvič, film Mihe Knifica pa je zmagal 
med 64 prijavljenimi projekti. Film 
Vztrajanje je tudi rezultat vztrajanja 
filmske ekipe, saj je nastajal osem let in 
je sestavljen iz dvajsetih kratkih filmov, 
dvajsetih resničnih zgodb in oseb, ki so 
del našega sveta v zadnjih šestdesetih 
letih. V enem kosu bo film predstavljen 
v prihodnjem letu. V filmu Vztrajanje se 
govori v 17 evropskih in azijskih jezikih, 
dogaja se tudi v Južni Ameriki in ZDA. 
Miha Knific, v Sloveniji uveljavljen reži-
ser, se ukvarja z različnimi umetniškimi 
mediji. Svojo multidisciplinarnost in 
željo po spoznavanju medosebnih odno-
sov je zaokrožil v večkrat nagrajenih fil-
mih. Najprej je diplomiral iz kiparstva 
na Akademiji za likovno umetnost v 
Ljubljani, podiplomski študiji pa je opra-
vil na Kraljevi visoki šoli za umetnost 
(Kungliga Konsthogskolan) v Stockhol-
mu na Švedskem. S Klemenom Slakonjo 
sta posnela tudi parodiji na Vladimirja 
Putina in Donalda Trumpa.

Miha Knific,
dobitnik priznanja v Karlovih Varih 
za obetaven filmski projekt

Potem ko je leta 2006 nagrado sklada 
Staneta Severja prejel kot študent, je 
Aljaž Jovanović, po rodu iz Šenčurja, 
konec lanskega leta to nagrado prejel še 
za igralske dosežke v profesionalnih gle-
dališčih, in sicer za vlogo Hansa Castor-
pa v Čarobni gori ter še za vloge Parisa v 
Iliadi, Enesa v Jugoslavija, moja dežela 
in Maksa v Evropi. Komisija je posebej 
omenila vlogo inženirja Hansa Castopa v 
Čarobni gori. Lik je zasnoval z glasovno 
premestitvijo v višje registre in z neoma-
deževano svežino doraščajočega moške-
ga, ki subtilno opazuje tako svoj notranji 
kot tudi zunanji svet. Sam je o vlogi 
povedal: »Vloga je prelomnica v tem, kar 
vsa ta leta delam v gledališču, predvsem 
je bil drugačen način, kako sem jo gra-
dil,« o nagradi pa, da je ta prišla v pra-
vem trenutku, ko je bil osredotočen na 
delo na različnih področjih, še zlasti v 
gledališču. Leta 2007 je prejel Borštniko-
vo nagrado za mladega igralca za vlogo 
Levka v predstavi Ojdip v Korintu, pet 
let kasneje pa priznanje Združenja dram-
skih umetnikov Slovenije za igralske 
dosežke, za štiri vloge v SNG Drama 
Ljubljana, kjer je vse od konca študija 
stalni član in eden najpogosteje angažira-
nih igralcev. »Zdaj nisem več mlad igra-
lec, ki se rine naprej, ki hoče uspeti, zdaj 
sem eden tistih, ki mora prevzemati 
odgovornost v posamezni predstavi,« je 
dejal aktualni Severjev nagrajenec.

Aljaž Jovanović,
dobitnik Severjeve nagrade
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Dr. Aleksandra Kornhauser Frazer, slo-
venska znanstvenica s področja kemije z 
mednarodnim ugledom, je leta 1963 ob 
delu diplomirala iz kemije na Fakulteti 
za naravoslovje in tehnologijo v Ljublja-
ni, dve leti pozneje pa tudi doktorirala. 
Podiplomsko se je izpopolnjevala v Švi-
ci in Angliji ter kot dobitnica Fulbrighto-
ve štipendije tudi v Združenih državah 
Amerike. Je dobitnica številnih nagrad 
in priznanj, še vedno je edina ženska, ki 
ji je bila leta 1990 podeljena najvišja 
japonska nagrada honda za njen prispe-
vek k razvoju in uporabi metod za multi-
disciplinarno sintezo znanja, zlasti na 
področju razvoja čistih tehnologij in 
varovanja okolja. Bila je tudi direktorica 
Mednarodnega centra UNESCA za 
kemijske študije, na strokovnem podro-
čju pa je opravljala številne funkcije v 
domačih in tujih inštitucijah in organiza-
cijah. Je članica Svetovne akademije 
znanosti in umetnosti ter Akademije 
znanosti tretjega sveta. Ob njenem živ-
ljenjskem jubileju (26. septembra letos 
je dopolnila 90 let) je Muzejsko društvo 
Škofja Loka svojo rojakinjo, ki je tudi 
častna občanka občine Škofja Loka, 
povabilo na pogovor na Blaznikov večer. 

Prof. dr. Aleksandra 
Kornhauser Frazer,
mednarod no priznana znanstvenica, 
kemičarka in pedagoginjaMarija Kolar kot glasbena pedagoginja 

v Radovljici že več kot petdeset let spo-
dbuja razvoj glasbenih talentov in ljubi-
teljsko ukvarjanje otrok in mladine z 
glasbo. Več kot trideset let je tudi pred-
sednica Društva ljubiteljev stare glasbe 
in gonilna sila organizacije najstarejše-
ga festivala stare glasbe v Sloveniji, 
Festivala Radovljica. V Radovljico se je 
iz rodne Goriške preselila kot mlada 
učiteljica v glasbeni šoli, kjer je kar 40 
let poučevala nauk o glasbi, pripravljala 
učence za tekmovanja in sprejemne 
izpite, organizirala obiske koncertov in 
opernih predstav, vodila otroški pevski 
zbor, prirejala učne ure s pisatelji, ilus-
tratorji, igralci in glasbeniki. V osem-
desetih letih prejšnjega stoletja je na 
radovljiški glasbeni šoli med prvimi v 
Sloveniji uvedla delo s predšolskimi 
otroki. Tudi po upokojitvi nadaljuje z 
glasbeno vzgojo mladih. Svojim učen-
cem ne predaja le glasbenega znanja, 
temveč jim pomaga vzljubiti glasbo, 
umetnost in kulturo. Vse generacije 
otrok, ki jih je poučevala – gotovo jih je 
bilo nekaj tisoč – se je spominjajo kot 
odlične in prisrčne učiteljice. Med nje-
nimi učenci so bili Olga Gracelj, Andrej 
Arnol, Jože Kocijančič, Mateja Bajt in 
številni drugi uspešni glasbeniki. Za 
svoje predano delo je letos prejela naj-
višje občinsko priznanje, veliko plaketo 
Občine Radovljica.

Marija Kolar, 
učiteljica glasbe

Matej Košmrlj je izvršni direktor šenčur-
skega podjetja Euro Plus, krovnega pod-
jetja globalne skupine NiceLabel, ki v 
zadnjih letih doživlja nesluten razvoj in 
uspešno utrjuje pozicijo vodilnega glo-
balnega podjetja na področju program-
skih rešitev za označevanje. Uspešnost 
110-članskega kolektiva, približno dve 
tretjini zaposlenih dela v Šenčurju, kjer 
skrbijo predvsem za ves razvoj, je vse 
bolj opažena tudi v slovenskem prostoru. 
Podjetje v lasti Kranjčana Zvonka 
Duplančiča (letos se je upokojil) je bilo 
že lani prepoznano za zlato gazelo 
gorenjske regije, torej najuspešnejše hit-
ro rastoče gorenjsko podjetje, in za sre-
brno gazelo na državni ravni, letos pa je 
stopilo še stopničko više, saj so jo po 
izboru časnika Dnevnik razglasili za zla-
to gazelo Slovenije. Kot so utemeljili 
svojo odločitev, skupina NiceLabel, ki 
deluje na osmih lokacijah na treh celi-
nah, izvaža 98 odstotkov svojih izdelkov 
in storitev na področju programske opre-
me za profesionalno oblikovanje in tis-
kanje etiket s črtno kodo in RFID ter ima 
več kot milijon uporabnikov v več kot sto 
državah. Med njimi so tudi svetovno 
znane korporacije Ikea, Benetton, Nes-
tlé, Siemens, Swatch, Dupont, Unilever, 
Volvo in Fedex ... Lani, ko so zabeležili 
kar 40-odstotno rast, je Euro Plus dose-
gel dodano vrednost skoraj 87 tisoč 
evrov na zaposlenega. 

Matej Košmrlj,
izvršni direktor podjetja Euro Plus
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Februarja je v osemdesetem letu bogato 
življenjsko pot sklenil skladatelj, zboro-
vodja, profesor likovne pedagogike in 
publicist Janez Močnik, častni občan 
občine Cerklje. Deloval je na različnih 
strokovnih področjih, posebno mesto v 
ustvarjanju pa sta zavzemali glasba in 
likovna umetnost. Po gimnaziji v Kranju 
je diplomiral iz glasbene in likovne 
pedagogike na Pedagoški akademiji v 
Ljubljani. Kot glasbeni in likovni peda-
gog vplival na mnoge generacije gorenj-
ske mladine, kot zborovski skladatelj in 
zborovodja pa je pustil neizbrisen pečat. 
Sprva je bil član Komornega zbora RTV 
Ljubljana, nato pa je vzpostavil in vodil 
številne zbore v Sloveniji in predvsem na 
Gorenjskem. Deloval je kot organist in 
vodja cerkvenih zborov v Škofji Loki ter 
bežigrajski in stranjski župniji. Svoje 
bogato znanje in strast do zborovskega 
petja je širil med Slovenci v zamejstvu in 
drugod po Evropi. Posebni pečat je kot 
prvi zborovodja in skladatelj pustil v 
Moškemu pevskemu zboru Davorina 
Jenka iz Cerkelj, s katerim je vseskozi 
ostal tesno povezan. Njegov bogati glas-
beni opus obsega več kot tisoč del, med 
katerimi so najpomembnejše avtorske 
skladbe, najobsežnejšega pa predstavlja-
jo priredbe in obdelave skladb drugih 
avtorjev. Pozornost je posvečal tudi ljud-
ski in cerkveni glasbi. Za svoje delo je 
prejel številne nagrade in priznanja.

Janez Močnik
(1936–2016)

Častni občan Cerkelj na Gorenjskem je 
letos postal Jožef Močnik. Naziv si je 
prislužil z dolgoletnim aktivnim udejs-
tvovanjem na kulturno-umetniškem pod-
ročju, za doprinos k podobi glasbene 
kulture cerkljanske občine in njeni širši 
prepoznavnosti. Močnik od leta 1973 z 
dvema krajšima prekinitvama vodi 
Komorni moški pevski zbor Davorina 
Jenka Cerklje, ki je pod njegovim vods-
tvom požel številne uspehe, med kateri-
mi so štiri bronaste ter srebrna plaketa 
na Naši pesmi v Mariboru ter zlato priz-
nanje na Regijskem tekmovanju odraslih 
pevskih zasedb v Škofji Loki. Močnik se 
je že kot 15-letnik vključil v cerkljanski 
cerkveni mešani pevski zbor, kjer je prva 
leta nabiral izkušnje kot tenorist, kasneje 
pa se je še bolj posvetil petju in začel 
obiskovati tudi glasbeno šolo v Kranju. 
Prelomnica, ki ga je za vedno zapisala 
glasbi, pa je bila prva adventna nedelja 
leta 1968, ko je nadomestil takratnega 
organista in ostal na čelu cerkvenega 
pevskega zbora polnih 17 let. Svoje glas-
beno znanje je vsa leta poglabljal in na 
Pedagoški akademiji tudi uspešno zago-
varjal diplomsko delo na temo Pevskega 
zbora Davorina Jenka. Deloval je v mno-
gih zborih in za svoje delo tudi prejel 
številne nagrade, med katerimi poleg 
naziva častnega občana velja omeniti še 
Prešernovo plaketo in Gallusovo listino.

Jožef Močnik,
častni občan Cerkelj  
na Gorenjskem

Prvo ime med slovenskimi nogometaši 
je v zadnjem obdobju vratar Jan Oblak, 
ki prihaja iz Škofje Loke. Je član slo-
venske reprezentance in Atletica iz 
Madrida, s katerim je v lanski sezoni 
igral v finalu Lige prvakov, kjer so jih 
po enajstmetrovkah premagali mestni 
tekmeci iz Reala. Oblak je že tretji Slo-
venec, ki je praznih rok ostal na zadnji 
stopnički najboljšega klubskega tekmo-
vanja na svetu. Svojo kariero je začel v 
rodni Škofji Loki za lokalni nogometni 
klub NK Ločan, za nogomet pa ga je 
navdušil oče Matjaž. Pozneje ga je opa-
zila Olimpija Ljubljana, h kateri je pre-
stopil pri desetih letih. Sredi junija 2010 
je podpisal pogodbo z Benfico in bil v 
naslednjem letu posojen portugalskemu 
prvoligašu U.D. Leiria. Vrnil se je v 
Benfico in imel v sezoni 2013/2014 
možnost braniti za prvo moštvo. Prilož-
nost je znal izkoristiti in bil je zaslužen, 
da si je Benfica zagotovila naslov držav-
nega prvaka. Po uspešni sezoni je za 16 
milijonov evrov podpisal šestletno 
pogodbo za Atletico iz Madrida in pos-
tal peti najdražji vratar v zgodovini 
nogometa, najdražji Slovenec vseh 
časov ter najdražji vratar v zgodovini 
španske lige. Lanska sezona je bila zanj 
izjemna, kar potrjuje tudi nagrada za 
najboljšega vratarja španske nogometne 
lige v sezoni 2015/2016, v kateri je na 
38 tekmah prejel le 18 golov. 

Jan Oblak, 
nogometni vratar



GORENJSKA 2016 / LETA 2016 SO NAM OSTALI V SPOMINU

40

Sezona 2015/2016 je bila sezona smu-
čarskega skakalca Petra Prevca. Osvojil 
je vse, kar se je osvojiti dalo, podiral 
zgodovinske mejnike in v Sloveniji pov-
zročil pravo skakalno evforijo, ki se je 
končala marca na zaključku svetovnega 
pokala s poleti v Planici. Tam je Peter 
Prevc, skakalec kranjskega Triglava iz 
Dolenje vasi v Selški dolini, prejel tudi 
veliki kristalni globus za skupno zmago 
v seštevku svetovnega pokala. V eni 
sami sezoni je na 29 tekmah zmagal 15-
krat, 22-krat je bil na stopničkah, njego-
va najslabša uvrstitev je enajsto mesto z 
začetka sezone. Zbral je največ točk 
doslej, 2123, pred najbližjim zasledoval-
cem Nemcem Severinom Freundom, s 
katerim sta sezono prej zbrala enako šte-
vilo točk, veliki kristalni globus pa je 
zaradi več zmag prejel Freund, pa je 
imel kar 709 točk prednosti. Prevc je 
osvojil tudi mali kristalni globus za seš-
tevek poletov, novoletno skakalno turne-
jo in postal svetovni prvak v poletih. 
Lanska sezona je bila uspešna tudi za 
njegovega najmlajšega brata Domna, s 
katerim sta poskrbela za prvo dvojno 
zmago bratov na tekmah svetovnega 
pokala, oba pa sta bila skupaj z Rober-
tom Kranjcem zaslužna še za prvo trojno 
klubsko zmago na tekmah najvišjega 
ranga. Vsi trije so člani SK Triglav 
Kranj. To je bila zgodovinska sezona za 
Prevca in skoke.

Peter Prevc,
smučarski skakalec

Janko Prezelj iz Davče je meteorološki 
opazovalec z najdaljšim stažem v Slove-
niji. Na meteorološki postaji, ki stoji na 
njihovem vrtu, že od leta 1946 let meri 
količino padavin in višino snežne odeje 
ter opazuje druge vremenske pojave. Po 
podatkih Agencije RS za okolje v Slove-
niji doslej še ni bilo opazovalca s tako 
dolgim stažem, 87-letnemu Prezlju pa so 
tako letos podelili zahvalo za sedemde-
set let prostovoljnega opravljanja meteo-
roloških opazovanj in meritev. Kot so 
poudarili, gre prav skrbnim, vestnim in 
vztrajnim opazovalcem zasluga, da ima 
Slovenija bogat in obsežen arhiv meteo-
roloških podatkov, ki so osnova za poz-
navanje podnebja, kar je pomembno 
prav za vsa področja človekovega delo-
vanja. Meteorološko postajo so pri Prez-
ljevih, po domače Podgrivarjevih, posta-
vili leta 1925. Opazovanja je sprva opra-
vljal Jankov oče Ivan, leta 1946 pa ga je 
nasledil tedaj 17-letni sin, ki ga je vreme 
zanimalo že od malega. Janko Prezelj še 
danes vsakodnevno spremlja količino 
padavin v dežemeru. Največ jih je bilo 
septembra 2007, ko so Železnike priza-
dele katastrofalne poplave. Z meritvami 
snežne odeje so v Davči začeli leta 1938, 
Prezelj je najdebelejšo izmeril februarja 
1952, ko je bilo kar 212 centimetrov sne-
ga. Redno spremlja tudi podatke o izre-
dnih vremenskih pojavih: gromih, toči, 
sodri, megli, rosi in slani.

Janko Prezelj,
meteorološki opazovalec v Davči

Danes 88-letni Peter Polajnar je edini še 
živeči ustanovni član Produktne zadruge 
kovinarjev Niko, ki je bila ustanovljena 
pred 70 leti in je Železnikom prinesla 
izhod iz hude krize, v kateri so se znašli 
po zatonu železarske dejavnosti v začet-
ku 20. stoletja. Zadrugo je 27. aprila 
1946 na pobudo Nika Žumra ustanovilo 
16 domačinov, tedanjih delavcev v nje-
govi delavnici, med katerimi je bil z 18 
leti najmlajši Peter Polajnar. Glavna cilja 
zadruge sta bila obnoviti železarsko 
dejavnost in omogočiti delo domačinom 
v osiromašenih Železnikih. Zadruga je 
nasledila poslovanje Žumrove obrti, 
domačini pa so v njej delali izjemno zav-
zeto, se je ob letošnji 70-letnici kovinar-
ske industrije v Železnikih spominjal 
Polajnar. Iz zadruge so se kasneje razvi-
la številna podjet ja: Iskra Elektromotorji 
oz. današnji Domel, ki je tudi pravni 
naslednik zadruge, Niko, Tehtnica, Hid-
ria, Indramat, Kladivar Žiri ... Polajnar 
je zadovoljen, da sta delo in trud začetni-
kov izpred 70 let dobila tolikšne razsež-
nosti. Za življenjsko delo na področju 
kovinarstva, razvoja industrije v Železni-
kih in delo na kulturnem področju mu je 
Občina Železniki že leta 2011 podelila 
naziv častnega občana. Poznamo ga tudi 
kot skrbnika dediščine; po njegovi zaslu-
gi je prišlo do obnove Žumrovih avtoma-
tov, ki sta omogočila novo dobo kovinar-
stva v Železnikih.

Peter Polajnar,
ustanovni član zadruge Niko
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Čeprav je Kranjčanka Monika Rozman 
stara šele šestnajst let, se šahu posveča 
že dobro desetletje. Je članica ŠS Tomo 
Zupan Prevodi Dvojka, svoj prvi naslov 
državne prvakinje pa je osvojila že v 
konkurenci do deset let. Je trikratna mla-
dinska državna prvakinja, uspešno pa 
nastopa tudi že v članski konkurenci, saj 
je med članicami na lanskem državnem 
prvenstvu osvojila drugo mesto. Na leto-
šnjem evropskem ekipnem mladinskem 
prvenstvu v Celju je nastopila v B-ekipi 
Slovenije. Tam je v direktnem dvoboju 
premagala kolegico iz A-ekipe in le 
poraz proti Poljski v zadnjem dvoboju ji 
je preprečil, da bi osvojila prvo medaljo 
za Slovenijo. Kot pravi sama, ji je naj-
bolj pri srcu drugo mesto na državnem 
prvenstvu članic, ko se je pomerila z 
vsemi ženskami v Sloveniji in se prebila 
na vrh ne le med mladinkami, ampak 
tudi med članicami. Monika je letos 
osvojila naziv FIDE mojstrice, je pa tudi 
na prvem mestu med slovenskimi šahist-
kami do 16 let. Z zmago na absolutnem 
mladinskem prvenstvu se je uvrstila na 
mladinsko svetovno prvenstvo. Pred kra-
tkim je, v ekipi skupaj s Petro Kejžar, 
postala še mladinska klubska ekipna 
prvakinja do 20 let. Želi si naslov med-
narodne mojstrice in čim več nastopov 
za reprezentanco. Svoje šahovsko znanje 
deli z otroki, ki obiskujejo šahovski kro-
žek na Osnovni šoli Matije Čopa.

Monika Rozman,
uspešna šahistka

Darinka Rakovec že dvajset let uspešno 
vodi zasebni izobraževalni zavod EDC 
Kranj. Ko zdaj pogleda na prehojeno 
pot, ugotavlja, da v življenju nikoli ni 
izbirala enostavnih poti. Tako je bilo tudi 
pri ustanavljanju zasebne gradbene šole 
v Kranju, kar je bilo, priznava, povezano 
tudi z dogodkom iz zasebnega življenja. 
Takrat jim je namreč zaradi pomanjkanja 
znanja pri zidarju, ki je opravljal delo, na 
družinski hiši odpadla fasada. Sklenila 
je, da bi bilo treba imeti izobraževalno 
institucijo, ki bi zidarje naučila osnov 
njihove stroke. Tako je ustanovila zase-
bno šolo za izobraževanje odraslih, da ni 
konkurirala gradbeni šoli v Kranju, ki jo 
je sama pomagala ustanavljati in jo je 13 
let tudi vodila kot ravnateljica. Na svoj 
uspeh je še zlasti ponosna zato, ker so 
bile njene edine reference pošten odnos 
do kandidatov, spoštovanje dogovorov in 
poznavanje svojega poklica, to je pouče-
vanja. Glede tega tako kot pri sebi pri 
vseh pogodbenih učiteljih na njihovi šoli 
postavlja visoke zahteve. Vsak po nje-
nem ni rojen za ta poklic. Resnično si 
želi, da bi šola, ki letos praznuje dvajset-
letnico delovanja, na Gorenjskem pogna-
la globoke korenine, saj verjame, da kjer 
so šole, je tudi razvoj.

Darinka Rakovec,
direktorica EDC Kranj

Predsednica uprave Domel Holdinga in 
prokuristka Domela iz Železnikov Joži-
ca Rejec je letos prejela nagrado Gospo-
darske zbornice Slovenije (GZS) za 
izjemne gospodarske in podjetniške 
dosežke. Kot so poudarili na podelitvi 
»gospodarskih oskarjev« je Rejčeva že 
več kot tri desetletja povezana z Dome-
lom, ki je prek delniške družbe Domel 
Holding v lasti zaposlenih, nekdanjih 
zaposlenih in upokojencev. Tudi njena 
zasluga je, da je Domel izrazito družbe-
no odgovorno podjetje s skrbnim odno-
som do zaposlenih in širše lokalne sku-
pnosti, njegova strategija pa zagotav lja 
dolgoročni razvoj, saj v družbi nepresta-
no vlagajo v razvoj proizvodov, nove 
inovativne rešitve, tehnologije in trge. 
»To je nagrada in priznanje za vso 
Domelovo ekipo in ves Domel. Veseli 
smo, da postajajo cenjeni rezultati, ki 
izhajajo iz trdega, poštenega in inovativ-
nega dela,« ostaja skromna Rejčeva, ki 
je v Domelu večinoma delala v razvoju, 
zadnjih deset let pa družbo tudi vodi. 
Tudi po njenem sta inovativnost in dru-
žbena odgovornost glavni odliki Dome-
la, ki razvoju projektov, opreme in pogo-
jev dela na leto v povprečju namenja kar 
osem odstotkov prodaje. In še podatek, 
ki daje še večjo težo nagradi: nagrado za 
izjemne dosežke GZS je v 48 letih preje-
lo skupno 323 gospodarstvenikov in le 
24 gospodarstvenic.

Jožica Rejec,
prejemnica nagrade GZS
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Radovljičan Rok Rozman, ki se je po 
zaključku aktivne športne poti odločil 
kariero nadaljevati s študijem biologije, 
se je odločil na prav poseben način opo-
zoriti na ogroženost evropskih rek, in 
sicer z odpravo Balkan Rivers Tour, ki se 
je začela na Bohinjskem jezeru. Rozman, 
ki je slovenske barve zastopal na olimpij-
skih igrah v Pekingu v četvercu brez 
krmarja, se je po olimpijski sezoni 
posvetil študiju biologije in varstvu oko-
lja, saj je tudi soustanovitelj inštituta za 
promocijo in zaščito vodnih ekosistemov 
Leeway collective. Zaradi zavedanja o 
ogroženosti evropskih, še zlasti pa bal-
kanskih rek, ki so v zadnjih letih izposta-
vljene noremu tempu gradnje hidroelek-
trarn, se je Rok Rozman odločil tekmo-
valno kariero zaključiti z odpravo Balkan 
Rivers Tour. Namen projekta je bil v 35 
dneh preveslati 18 rek v šestih državah, 
kjer so sproti opozarjali na posamezne 
primere, glavni cilj pa je predstaviti Vjo-
so kot zadnjo divjo reko Evrope, ki pa jo 
ravno tako ogrožajo hidroenergetske 
zajezitve. Na zaključku veslaške avantu-
re so albanskemu predsedniku vlade Edi-
ju Rami skušali predati posebno peticijo, 
za katero so podpise zbrali kar na kajaku 
Roka Rozmana, s katero so ga pozvali k 
zaščiti reke Vjose, ki je izjemna po svoji 
ohranjenosti, saj gre za zadnjo veliko 
divjo reko v Evropi, a veslaških okolje-
varstvenikov ni sprejel.

Rok Rozman,
veslač za obrambo rek

Ivan Sivec, rojen leta 1949 v Mostah pri 
Komendi, sedaj pa živi v Mengšu, je člo-
vek z neverjetno ustvarjalno močjo, razi-
skovalno žilico in znanjem. Zanima ga 
vse, zlasti pa slovenska zgodovina. Zato 
ni naključje, da se je odločil za študij 
etnologije in kulturne antropologije na 
ljubljanski Filozofski fakulteti, na kateri 
je tudi opravil magisterij iz etnoloških 
znanosti. Njegov osnovni poklic je novi-
narstvo, ki ga je vso delovno dobo oprav-
ljal kot novinar in urednik na Radiu Slo-
venija. Ob tem nikdar ne pozabi povedati, 
da je pred pol stoletja v svet časnikarstva 
stopil pri Gorenjskem glasu. Svoj priroje-
ni in izostreni občutek za človeka je v 
kmečkem okolju odraščajoči fant in kas-
neje mož dokazal kot pisatelj. Napisal je 
135 knjig, v katerih se je izkazal kot moj-
ster literarnih zvrsti. Po njegovih zgodo-
vinskih, mladinskih, pustolovskih in bio-
grafskih romanih, po kmečkih povestih, 
ki govorijo tudi o temnih, krutih plateh 
podeželskega življenja, po šaljivih zgod-
bah in slikanicah segajo tako mladi kot 
stari. Že nekaj let je med petimi najbolj 
branimi slovenskimi avtorji. Sivec je tudi 
glasbeni navdušenec. Za najrazličnejše 
glasbene skupine je napisal blizu tri tisoč 
besedil, ki so jih in jih še igrajo najbolj 
znani ansambli. Med vsemi našimi god-
ci, kot pravi sam, imajo Avseniki in nji-
hova glasba posebno mesto. Je kot vihar-
nik vrh gore, ki ga ne zlomi nobena sila.

Ivan Sivec,
pisatelj in novinar

Po koncu sezone 2015/2016 so se v Ela-
nu odločili za ukinitev programa skakal-
nih smuči, s katerimi sta skakala tudi 
zmagovalca svetovnega pokala, Slove-
nec Peter Prevc in Japonka Sara Takana-
ši. V zgodbo je vstopil podjetnik Peter 
Slatnar iz Cerkelj s podjetjem Slatnar 
Carbon, ki je maja tudi uradno postalo 
partner Smučarske zveze Slovenije, kjer 
so zaposlili serviserja Aljošo Branca. 
Slatnar se je v smučarskih skokih uvelja-
vil že prej kot vrhunski proizvajalec ska-
kalnih vezi, v novo sezono skokov pa bo 
vstopil še z enim novim inovativnim 
izdelkom – s skakalnimi čevlji iz kar-
bonskih vlaken. Prve skakalne smuči je 
Slatnar predstavil konec maja. Zanje so 
potrebovali en mesec in en dan in verja-
mejo, da je najboljša skakalna smučka 
na tržišču. Oblika konice je maksimalna 
oblika, ki jo dovoljuje Mednarodna smu-
čarska zveza. V primerjavi s staro Elano-
vo smučko so pridobili dva kvadratna 
centimetra večjo površino, dosegli so 
tudi maksimalno širino. Pod vezjo je 
smučka še dodatno ojačana, kar prinese 
tudi boljšo obstojnost. Poseben je pre-
maz na drsni površini. Smučka je 
belo-modre barve. Proizvodnja je ostala 
v prostorih Elana, kjer so SLatnarju 
odstopili vse podatke in ponudili znanje. 
Z novimi smučmi so zadovoljni tudi ska-
kalci in na Slatnarjevih smučeh skačeta 
tudi Prevc in Takanašijeva.

Peter Slatnar,
podjetnik
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Fotograf Andrej Tarfila iz Selc je letos 
dosegel izjemen uspeh na enem največ-
jih fotografskih natečajev na svetu Sony 
World Photography, na katerega je pris-
pelo kar 230 tisoč fotografij iz 186 držav. 
S fotografijo Cerkev na poljih Sorškega 
polja je postal svetovni zmagovalec med 
več kot 95 tisoč fotografijami v kategori-
ji Potovanje v odprtem tekmovanju, 
poleg tega pa še nacionalni zmagovalec 
v konkurenci 876 fotografij. Cerkev na 
poljih Sorškega polja je v objektiv ujel 
nekega jesenskega jutra s Šmarjetne 
gore. »Fotografija za marsikoga iz naše-
ga okolja morda ni nič posebnega, žiran-
tje pa so v njej verjetno videli nekakšno 
eksotiko. Prikazuje polja, cerkev in dalj-
novod ter tako na neki način združuje 
naravo, duhovnost in napredek civiliza-
cije. Tu sta še kompozicija, kjer se dalj-
novod diagonalno čez fotografijo ‘izgub-
lja’ v naravo, in barvni kontrast modre 
jutranje svetlobe in rumene,« je opisal 
nagrajeno fotografijo. Čeprav se s foto-
grafiranjem resno ukvarja šele štiri leta, 
je bil Tarfila, ki je tudi zunanji sodelavec 
Gorenjskega glasa, doslej že večkrat 
nagrajen, kar dokazuje, da je na pravi 
poti. Pri fotografiranju je popoln samo-
uk. Pred tem je vrsto let delal kot razvoj-
ni konstruktor, a, kot pravi, v strojništvu 
ni mogel dovolj izraziti svoje ustvarjal-
nosti, zato se je odločil za nove izzive.

Andrej Tarfila,  
dobitnik prestižne fotografske 
nagrade

Pomočnik komandirja Postaje prometne 
policije Kranj Tomaž Tomaževic je letos 
prejel posebno priznanje Javne agencije 
za varnost prometa za izreden prispevek 
k večji varnosti v cestnem prometu. 
Tomaževic namreč že od leta 2012 
gorenjskim srednješolcem, zadnji dve 
leti pa tudi drugod po Sloveniji, predava 
o odgovornem ravnanju v prometu in jih 
opominja na veliko odgovornost, ko 
sedejo za volan. S predavanji na mlado 
generacijo, bodoče voznike, prenaša svo-
je izkušnje policista in voznika (tudi 
motorista), ti pa mu tako radi prisluhne-
jo, da so ga ocenili za najboljšega preda-
vatelja v okviru projekta Vozimo pamet-
no, ki ga koordinira agencija za varnost 
prometa. Kot pravi, k njegovi priljublje-
nosti verjetno najbolj prispeva dejstvo, 
da mladim ne pametuje, kaj je prav in kaj 
ne, ampak jim čim bolj realno in poglob-
ljeno predstavi vzroke in predvsem pos-
ledice konkretnih prometnih nesreč ter 
občutke, ki jih pri njihovi obravnavi 
doživlja sam ter drugi policisti, reševalci, 
gasilci. Gre za nekakšno šok terapijo, saj 
bodočim voznikom razgrne primere 
najhujših prometnih nesreč, zlasti tiste, v 
katerih so bili udeleženi otroci, zato ni 
čudno, da med njegovim 45-minutnim 
predavanjem v učilnici običajno vlada 
popolna tišina. 

Tomaž Tomaževic,
prometni policist

Predsednik Slovenije Borut Pahor je 
Gimnaziji Kranj za izjemne dosežke na 
glasbenem področju februarja podelil 
odlikovanje jabolko navdiha. Čast tistega 
dne so upravičeno delili vsi, ki so kadar-
koli in na kakršenkoli način prispevali v 
13-letni mozaik gimnazijskih koncertov 
bodisi v vlogi mentorjev in organizator-
jev bodisi avtorjev skladb in priredb ter 
številnih nastopajočih. Največ zaslug za 
to ima vsekakor glasbeni navdušenec Pri-
mož Zevnik, sicer gimnazijski profesor 
slovenskega jezika. Skupaj z dirigentom 
Nejcem Bečanom je ustanovil gimnazij-
ski orkester in z njim vsako leto pripravil 
dva koncerta, enega ob božiču drugega 
pomladi. Gimnazijski revijski orkester je 
z leti prerasel v veliki simfonični orkes-
ter, s katerim sodelujejo slovenski mladi 
glasbeniki, ki študirajo na različnih 
evropskih glasbenih akademijah in so 
redni gostje najboljših orkestrov na svetu, 
z Velikim božičnim koncertom pa Gim-
nazija Kranj vsako leto decembra razpro-
da Gallusovo dvorano Cankarjevega 
doma v Ljubljani. Njihov uradni kanal na 
portalu Youtube s posnetki s koncertov si 
je doslej ogledalo že več kot šest milijo-
nov ljudi. Primož Zevnik je tisti, ki vsako 
leto tematsko zaokroži koncertni program 
in se intenzivno posveča njegovi organi-
zaciji. Letošnji Ameriški večer je bil raz-
prodan že pred dobrim mesecem.

Primož Zevnik,
producent koncertov  
Gimnazije Kranj
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Fotograf Srdjan Živulović je prvi Slovenec, ki je prejel Pulitzerjevo nagrado. Nje-
gova fotografija je ena v seriji 17 nagrajenih fotografij tiskovne agencije Reuters, 
za katero slovenski fotograf dela od osamosvojitvene vojne. Serija vključuje pri-
zore z balkanske migrantske poti. Živulovićeva fotografija prikazuje prve begunce 
na poti iz Rigonc proti Brežicam, ko še ni bilo humanitarnih delavcev, posneta pa 
je bila tik pred Brežicami 20. oktobra 2015. Avtor fotografije je celo pot prehodil 
z njimi, zgodba se je dogajala od treh ponoči. Kot pravi, je fotografija ikonska, 
odsev v vodi pa predstavlja odsev duha v Evropi. Zanj je to druga pomembna 
nagrada po letu 1989. Takrat je dobil Tanjugovo nagrado za fotografijo, posneto v 
Skopju, kjer so se ljudje tepli za kruh. Živulović prihaja iz Studenčic v občini 
Medvode, fotografiranje ga spremlja že od mladih let. Svojo poklicno fotografsko 
pot je začel v časopisni družbi Delo, leta 1992 pa se je podal na samostojno pot. 
Foto agencija Bobo je edina klasična fotoagencija v Sloveniji. Na Živulovića so 
ponosni tudi v občini Medvode in na slavnostni seji ob občinskem prazniku so mu 
podelili priznanje občinskega sveta za posebne dosežke.

Srdjan Živulović, nagrajeni fotograf

Letos mineva dvesto petdeset let, odkar so v prostorih današ-
nje gostilne Lectar v Radovljici prvič odprli lectarsko delav-
nico. Zakonca Lili in Jože Andrejaš, uspešna gostinca, ki sta 
pred 25 leti prevzela Gostilno Lectar, sta staro obrt pred 
desetletjem spet pripeljala v Radovljico. V muzejski delavni-
ci, ki sta jo uredila v kletnih prostorih gostilne, tako zdaj pod 
njunim vodstvom z medom obogateni kruh izdelujejo in kra-
sijo že deset let. Pridne roke štirih delavk ga pripravljajo 
vsak dan, po stari recepturi in s starimi pripomočki. Z delav-
nicami sta Andrejaševa popestrila ponudbo gostilne, oživila 
staro mestno jedro Radovljice in s staro slovensko tradicijo 
izdelovanja lectovih src navdušila obiskovalce od blizu in 
daleč; k Lectarjevim namreč prihajajo turisti z vsega sveta. 
Lili in Jože Andrejaše sta prepričana, da na ta način zagotav-
ljata kvaliteto ter ohranjanje znane slovenske tradicije peke 
in okraševanja kruha iz medenega testa. Visok jubilej lectar-
ske delavnice obeležujejo tudi s posebno akcijo, ki teče vse 
leto in s katero iščejo najstarejši lectarski izdelek v Sloveniji.

Lili in Jože Andrejaš, »lectarja«

Gorenjci Klemen Balažic, Peter Uranič in Tomaž Krišelj, 
sicer direktor kranjske gasilske enote, so avgusta s prisebno 
in hitro reakcijo pred utopitvijo rešili moškega, ki je negibno 
ležal v reki Savi na območju kranjske Zarice. Moškega, ki ga 
je reka nesla s svojim tokom, je prvi zagledal 27-letni Balažic 
in takoj stekel po bregu, ko pa je na bližnjem teniškem igrišču 
zagledal 26-letnega Uraniča in gasilskega direktorja Krišlja, 
ju je zaprosil za pomoč. Odzvala sta se hitro. Mlajša dva sta 
brez omahovanja skočila v reko in utapljajočega potegnila na 
kopno, Krišelj je medtem že poklical pomoč reševalcev. Zara-
di takojšnjega ukrepanja je trojica moškemu, ki je bil že moč-
no podhlajen, najverjetneje rešila življenje. »Ne vem, zakaj je 
skočil v Savo, a ni mi dalo miru, da ne bi preveril in moškega 
vsaj vprašal, ali je vse v redu z njim. Ne nazadnje smo le 
ljudje,« je povedal Balažic, ko je trojici zaradi pogumnega 
dejanja osebno čestital tudi kranjski župan Boštjan Trilar.

Klemen Balažic, Peter Uranič in 
Tomaž Krišelj, rešitelji utapljajočega se moškega
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Petdesetletni Marko Prezelj s Križa pri Komendi in dvajset let mlajši 
Urban Novak iz Prikrnice v občini Moravče sta dolgoletna in izkušena 
alpinista, člana AO PD Kamnik, gorska reševalca in predvsem velika 
tovariša, ki sta letos pozornost svetovne alpinistične javnosti pritegnila 
skupaj s soplezalcema – Američanom Haydnom Kennedyjem in Franco-
zem Manujem Pellissierjem. Skupaj so namreč oktobra lani preplezali 
prvenstveno smer na 6173 metrov visoko goro Cerro Kishtwar v Indiji. 
Tehnično izjemno zahteven vzpon, ki so ga ocenili z ED+, povišano naj-
višjo stopnjo francoske ocenjevalne lestvice, so zaznamovali spremenljivo 
vreme in zahtevne razmere, a slovensko-ameriško-francoska naveza je v 
alpskem slogu preplezala 1200 metrov dolgo prvenstveno smer Light 
before Wisdom/Svetloba pred modrostjo v vzhodni steni gore. Za vzpon 
so aprila prejeli najvišje priznanje v alpinizmu zlati cepin, Marko Prezelj 
pa je s tem postal prvi alpinist na svetu, ki je to priznanje prejel že četrtič.

Urban Novak in Marko Prezelj,
alpinista, dobitnika zlatega cepina

Aleš Česen iz Kranja in Luka Lindič iz Celja sta v pogorju Karakorum v 
Pakistanu opravila vrhunska alpinistična vzpona. Za aklimatizacijo sta se 
12. julija kot edina alpinista letos povzpela na Broad Peak, 26. julija pa 
sta po severozahodnem grebenu dosegla severni vrh Gašerbruma IV, kar 
je šele četrti vzpon po tej tehnično zelo zahtevni smeri. Vzpon sta med 
23. in 26. julijem opravila v alpskem slogu in brez uporabe dodatnega 
kisika ter se v bazni tabor ob močnemu sneženju vrnila 28. julija. Njun 
prvotni cilj je bilo sicer plezanje čez mogočno zahodno steno, ker pa jima 
vreme ni bilo naklonjeno, sta načrte spremenila. Kot sta povedala, je bila 
njuna odločitev pravilna, vzpon pa vrhunski, kar so ocenili tudi drugi. 
»Gre za vrhunski vzpon, ki ga lahko opravi samo resnično izkušena, tele-
sno in psihično zelo močna naveza, kar Česen in Lindič vsekakor sta. 
Trenutno, tako v Sloveniji kot tudi sicer, ni veliko alpinistov, ki so sposo-
bni opraviti tak vzpon,« so ocenili na Planinski zvezi Slovenije.

Aleš Česen in Luka Lindič,
alpinista, ki sta preplezala izjemno smer na vrh Gašerbruma IV

Plavalec Darko Đurić iz Podbrezij in maratonec Sandi Novak iz Zgornjih 
Dupelj s 15. paraolimpijskih iger, ki so letos potekale v Riu, sicer nista 
prinesla medalj, sta pa bila s svojima prav tako odličnima nastopoma, 
predvsem pa z vztrajnostjo, odrekanjem, pozitivno energijo in s svojim 
zgledom ponos celotni Sloveniji. Slepi maratonec Sandi Novak je v kate-
goriji T12 osvojil osmo mesto s časom 3;02:36, kot sotekača sta ga vsak 
na polovici razdalje maratona spremljala Urban Jereb in Roman Kejžar. 
Za Sandija beseda »ne zmorem« ne obstaja, njegovo življenjska in špor-
tna pot je bila lepo predstavljena tudi na fotografski razstavi Nejca Balan-
tiča z naslovom Sandijeva pot iz sence. Darko Đurić je dvakrat za las 
zgrešil medaljo, na 200 metrov prosto v kategoriji S4 je osvojil četrto 
mesto in prav te medalje si je najbolj želel. Četrti je bil še na 50 metrov 
prosto v kategoriji S4. Nastopil je tudi na 100 metrov prosto v kategoriji 
S4, kjer je bil peti, ter na 50 metrov delfin v kategoriji S4+S5 in bil osmi. 

Sandi Novak in Darko Đurić,  
udeleženca paraolimpijskih iger v Riu
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Ker je del ceste močno poškodoval 
zemeljski plaz, je bila investicija nujno 
potrebna. Sanacija je bila zahtevna tako 
v gradbenem kot finančnem smislu, je 
poudaril župan Tomaž Tom Mencinger. 
V sklopu del je bila izvedena pilotna ste-
na, zgrajen nov oporni zid, obnovljeno 
vodovodno in električno omrežje ter jav-
na razsvetljava, dela pa so stala skupaj 
okoli 400 tisoč evrov.
V letu 2016 je bila zaključena obnova 
Prosvetne ceste na Koroški Beli. Občina 
Jesenice je v sklopu 140 tisoč evrov vre-
dnega projekta zgradila kanalizacijo in 
obnovila vodovod, hkrati pa je bila ure-
jena tudi javna razsvetljava in obnovlje-
na cesta. Zaključena je bila tudi prva 
faza gradnje kanalizacije Cesta v Rovte–
Trebež v vrednosti okoli 360 tisoč evrov. 
Druga faza gradnje kanalizacije se bo 
nadaljevala v letu 2017. Pridobljeno je 
bilo tudi uporabno dovoljenje za zgraje-
no tretjo stopnjo čiščenja na Centralni 
čistilni napravi Jesenice.
Na področju cest sta bili v letu 2016 obno-
vljeni križišči pri trgovini Tuš in pri 
Fakulteti za zdravstveno nego Jesenice. 
Začela se je tudi težko pričakovana grad-
nja obvoznice mimo Lipc, okrog sedem-
sto metrov dolga obvoznica bo zgrajena v 
letu 2017, rok izgradnje je konec maja 
prihodnjega leta, investicija pa znaša 
nekaj manj kot 500 tisoč evrov.
Na področju investicij v šole so slovesno 
obeležili zaključek druge faze celostne 
prenove Osnovne šole Koroška Bela, v 
sklopu katere so v šoli pridobili nove pros-
tore knjižnice, računalniške učilnice, zbor-
nice, pisarne … V celotno obnovo šole, ki 
traja že od leta 2011, je Občina Jesenice 
doslej vložila že 1,3 milijona evrov.
V Športnem parku Podmežakla so odprli 
tako imenovani street workout poligon 
oziroma poligon za rekreativno vadbo na 
prostem, ki je bil zgrajen v sodelovanju 
Občine Jesenice, Zavoda za šport Jeseni-
ce, Olimpijskega komiteja Slovenije in 
podjetja SIJ Acroni Jesenice. Občina 
Jesenice je v sklopu sofinanciranja orga-

nizacije prireditve Festeelval 2016 sofi-
nancirala tudi izdelavo treh muralov, od 
katerih je največ simpatij pobral mural 
avtorja svetovnega slovesa Mariusa Wara-
sa, ki je našel svoje mesto na prireditve-
nem prostoru na Stari Savi. Mural se je s 
svojo tematiko, barvno izvirnostjo in ne 
nazadnje s svojo velikostjo, skoraj 350 
kvadratnih metrov, vpisal med največje 
tovrstne poslikave v Sloveniji.
Na Mežakli je bila prenovljena parti-
zanska bolnišnica, v občini pa so dobili 
več novih avtomatskih defibrilatorjev. 
Za tri je prispevala sredstva Občina 
Jesenice, za šest defibrilatorjev so sred-
stva prispevala podjetja ter posamezniki 
v občini. Območno združenje Rdečega 
križa Jesenice pa se je preselilo v pre-
novljene prostore bivše policijske pos-
taje Jesenice.
V letu 2016 je zaživel tudi novi urgentni 
center Splošne bolnišnice Jesenice, v 
Acroniju so namenu predali 32 milijo-
nov evrov vredno linijo za toplotno 
obdelavo debele pločevine, Acronijevi 
inovatorji so se znova okitili z zlatim 
priznanjem za inovacijo, na Fakulteti za 
zdravstveno nego Jesenice pa so uspešno 
akreditirali doktorski študij. Sprejet pa je 
bil tudi Državni prostorski načrt za grad-
njo druge cevi predora Karavanke. 

Občina Jesenice

Župan 
Tomaž Tom Mencinger

Občina Jesenice
Cesta železarjev 6
Jesenice

Nova knjižnica v OŠ Koroška Bela

Mural na Stari Savi

OBČINSKI SVETNIKI: 
Boštjan Smukavec, Miha Rebolj, Eva 
Rebernik, Egon Kepic, Irena Micco, 
Boštjan Žigon, Zdenka Kajdiž (vsi 
SMC), Branka Stojanović, Elvira Gari-
bović, Andrej Lavtar, Edita Oštraković, 
Uroš Lakić, Jure Krašovec, Veronika 
Vidmar (vsi Za boljše Jesenice), Vera 
Pintar, Žiga Pretnar, Maja Otovič, Marija 
Mulej in Simona Štravs (vsi SD), Janez 
Poljšak, Aleksander Pozvek, Bojan Kor-
bar (vsi SDS), Stanislav Pem (DeSUS), 
Alma Rekić, Boris Grilc (oba Delavska 
lista Jeseniška alternativa), Helena 
Razingar (SLS) in Andrej Černe (NSi)

OBČINSKI NAGRAJENCI: 
Častna občanka: Mira Jazbinšek
Plakete Občine Jesenice: Klemen Košir, 
Jože Oblak, Miloš Možina

Ena največjih investicij v letu 2016 v občini Jesenice je bila 
sanacija odseka ceste v Planini pod Golico od Belcijana  
proti Betelu.
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Župan 
Janez Hrovat

Občina Kranjska Gora
Kolodvorska ulica 1b
Kranjska Gora

Na svetovni dan turizma, 27. septembra, 
je destinacija Kranjska Gora v okviru 
mednarodne konference Global Green 
Destination Day prejela certifikat Slove-
nia Green in se tako pridružila Zeleni 
shemi slovenskega turizma, v katero je 
zdaj vključenih 17 destinacij in 10 ponu-
dnikov. Med slednjimi so tudi Sobe z 
zgodbo Pr' Gavedarjo iz Podkorena, ki 
so se na isti konferenci uvrstili med pre-
jemnike znamke zelene kakovosti Slove-
nia Green Accomodation za ponudnike 
turističnih namestitev. V sklopu Dnevov 
turizma, ki jih organizira Turistična zve-
za Slovenije, je na tekmovanju »Moja 
dežela - lepa in gostoljubna« Kranjska 
Gora osvojila prvo mesto med turistični-
mi kraji v Sloveniji, Mojstrana pa tretje 
mesto med izletniškimi kraji v Sloveniji. 
Na turistični borzi World Travel Market 
je bila Kranjska Gora med petimi finali-
sti tekmovanja za športno turistično 
mesto, kar skupaj z odličnimi rezultati, 
ki jih je v letošnjem poletju doseglo turi-
stično gospodarstvo, potrjuje, da gredo 
prizadevanja za razvoj turizma v občini 
v pravo smer. 
V Gozdu - Martuljku je družba Hit Larix 
v začetku poletne sezone na novo uredila 
sodoben kamp, ki ga je destinacija že 
dolgo potrebovala, nov impulz razvoju 
turizma pa so dale tudi mojstranške fera-
te, urejene plezalne poti na Grančišče tik 
ob Slovenskem planinskem muzeju. 
Turisti in domačini so se konec poletja 
razveselili novega Trga mojstranških 
olimpijcev. Znano je, da iz vasi pod Tri-
glavom prihajajo številni vrhunski špor-
tniki svetovnega formata; iz Mojstrane 
in Dovjega se jih je kar 21 udeležilo 
sodobnih olimpijskih iger, več kot iz 
katerega koli drugega slovenskega kraja. 
Na betonska tla urejene površine v sredi-
šču vasi so vgradili 21 kamnitih krogov 
z imeni olimpijcev, na trg umestili manj-
ši pokrit oder za prireditve, namestili 
klopi, pitnike in nekaj igral ter panoje, ki 
predstavljajo bogato športno zgodovino 
kraja. 

Zaživela je tudi Planica, ki je z novim 
Nordijskim centrom za obiskovalce 
vabljiva ne le ob največjih prireditvah, 
temveč preko celega leta. Čeprav gre za 
projekt države, center pomembno vpli-
va na turizem v občini.
Ob tem je občina letos izpeljala še več 
manjših projektov. Tako so v Mojstrani 
uredili počivališče in vstopno točko 
Topolino, prav tako v Mojstrani so obno-
vili cesto in pločnik ter pred Planinskim 
muzejem uredili skalnjak in prostor 
doživetij pod njim. V muzej so preselili 
turistično-informacijski center in vodni-
ško dejavnost, posodobili trgovino in 
uredili nov informacijski pult. Na Dov-
jem je bil del cest pri gasilskem domu na 
novo razsvetljen, na Belci so zamenjali 
javno razsvetljavo, do konca leta bo zak-
ljučena tudi obnova ceste skozi Kranjsko 
Goro. Občina je sofinancirala tudi izgra-
dnjo ceste v Radovni ter javno razsvet-
ljavo na območju te ceste. Saniran je bil 
tudi del dotrajanih cest v Podkorenu in v 
Ratečah. Med najpomembnejšimi 
dogodki za občane v letošnjem letu pa je 
prav gotovo prenos lastništva in vzdrže-
vanja kanalizacijskega sistema v uprav-
ljanje javnega podjetja Komunala Kranj-
ska Gora. 
Dokončno je bila urejena Jasna, ki je 
poleti privabljala številne turiste. Turi-
stični delavci pa so se maksimalno 
potrudili, da so gostje imeli občutek, 
da so zaželeni. »Ljudje se morajo zave-
dati, kako pomembna sta topel stisk 
roke in prijazna beseda, včasih več kot 
vse drugo. Trudimo se z izobraževan-
jem turističnih delavcev. Turizem 
Kranjska Gora z novim vodstvom akti-
vno deluje v smeri povezovanja in 
združevanja gospodarskih subjektov v 
kraju, jih motivira in skuša čim bolj 
vključevati v vsa dogajanja na destina-
ciji, od skupnih zabavnih in kulinarič-
nih dogodkov, promocijskih akcij doma 
in po svetu do skupnega vključevanja v 
lastniške strukture,” poudarja župan 
Janez Hrovat.

Občina Kranjska Gora

Trg mojstranških olimpijcev 

Slikovita Jasna je posebej poleti izjemno privlačna. 

Kranjska Gora ostaja v krogu najbolj prestižnih turističnih 
destinacij v Sloveniji, kar potrjujejo tudi številna priznanja, ki 
jih je, tako doma kot v tujini, prejela v iztekajočem se letu. 

OBČINSKI SVETNIKI:
Občinski svet šteje 16 članov: Janja 
Seljak, Žiga Židan, Katarina Štravs, Blaž 
Lavtižar, Ena Adžajlić, Jože Dovžan, 
Branislava Vovk, Branko Hlebanja (vsi 
Alpska lista), Jure Žerjav, Vesna Kova-
čič, Anton Požar (vsi Lista Jureta Žerja-
va), Sonja Kavalar, Bogdan Janša (oba 
SDS), Blaž Knific (SD), Tjaša Prusnik 
(SMC) in Janez Mlinar (NSi).

OBČINSKI NAGRAJENCI:
Območno združenje Veteranov vojne za 
Slovenijo Zgornje Gorenjske
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Župan
Peter Torkar

Občina Gorje
Zgornje Gorje 6b
Zgornje Gorje 

V sklopu rekonstrukcije ceste so obnovi-
li še vodovodno napeljavo ter uredili 
odvajanje vode in javno razsvetljavo. 
Zračni visokonapetostni vod ob levem 
robu obstoječega vozišča je podjetje 
Elektro Gorenjska sočasno z gradnjo 
ceste odstranilo in ga nadomestilo z 
novim zemeljskim kablovodom pod 
voziščem ceste. Celoten projekt je bil 
vreden slabih dvesto tisoč evrov oziroma 
polovico manj, kot je znašala projektant-
ska ocena. S sredstvi, ki jim jih je uspelo 
prihraniti na ta račun, so uredili del ceste 
do trgovine Mercator, ostala sredstva so 
lahko preusmerili v druge investicije.
V prihodnjih štirih letih nameravajo med 
drugim temeljito obnoviti celotno infras-
trukturo na Lazah. Konec avgusta so 
začeli dela na prvem petstometrskem 
odseku ceste skozi Laze. Poleg razširitve 
ceste za en meter na sedanji ožini pri 
vstopu v vas na obeh straneh ceste gradi-
jo podporne zidove, poskrbeli bodo tudi 
za ustrezno odvajanje meteorne vode, saj 
je na tem delu ogromno zaledne vode. 
Obenem bodo poskrbeli za javno raz-
svetljavo in obnovili vodovod na tem 
delu.
Ob 75. obletnici poboja talcev Franca 
Sokliča iz Krnice, Janeza Zupana z 
Nomenja, Jožeta Pekona z Blejske Dob-
rave in domačina Jožeta Repeta se je v 
Spodnjih Gorjah ob spomeniku pod hri-
bom Revovca padlim z vencem letos 
poklonil tudi predsednik države Borut 
Pahor. Preteklost, ki so jo zaznamovali 
tako žalostni dogodki, kot je poboj 
nedolžnih fantov, bi skupnost morala 
učiti, kako jih ne ponavljati, je v svojem 
govoru poudaril Pahor. Županu Petru 
Torkarju je ob koncu za trud pri povezo-
vanju skupnosti ob desetletnici občine 
podaril slovensko zastavo.
Jurjev smenj, največjo gorjansko priredi-
tev, so letos pripravili že petindvajseto 

leto po vrsti. Letošnje povorke se je kljub 
snegu do nižin in močnemu vetru udele-
žilo okrog petdeset konjenikov. Največ 
jih vsako leto pride iz Konjeniškega klu-
ba Stol in iz okolice Žirovnice, veliko je 
seveda tudi Gorjancev, pridejo pa tudi 
konjeniki iz Kranja, Primorske in 
Dolenjske. Letošnja razstava v Gorjan-
skem domu je bila posvečena 110-letnici 
čebelarske družine Gorje. Začetki čebe-
larstva v Gorjah segajo v leto 1905, ko se 
je zbralo 56 somišljenikov in prijateljev 
čebelarstva, ki so že leto kasneje, torej 
pred 110 leti, ustanovili čebelarsko dru-
žino. V sklopu Jurjevega semnja so pri-
pravili še razstavo ročnih del vezenja in 
kvačkanja. S srečanji sekcije ročnih del 
so v Gorjah začeli na domu ene od čla-
nic sekcije pri društvu upokojencev, kas-
neje pa še v prostorih društva v Spodnjih 
Gorjah.
Septembra so gostili Linera fest, drugi 
mednarodni festival plesa v vrsti, ki se 
ga je udeležilo okrog 150 plesalcev iz 
Slovenije in tujine. Vrhunec festivala je 
predstavljal plesni spektakel, na katerem 
je kot posebna gostja nastopila atraktiv-
na skupina iz Nemčije Members of dan-
ce. Vse tri dni festivala so pripravili tudi 
delavnice, na katerih so se pod vodstvom 
priznanih koreografov iz Nemčije, Avs-
trije, Češke, Nizozemske in Slovenije 
učili novih plesnih korakov.
Učenci osnovne šole Gorje so letos tretje 
leto zapored v okviru projekta Pod rož-
nato planino šivali, pletli košare, izdelo-
vali grablje, spoznavali igrače in igre iz 
starih dni, mesili testo za rezance, peli in 
plesali ter na tržnici semen izmenjevali 
doma vzgojena semena. Aprila so v šoli 
pripravili delavnice, pri katerih je sode-
lovalo tudi okrog dvajset prostovoljcev 
iz lokalnega okolja. Tako so otroci lahko 
doživeli tradicijo skozi delo, ustvarjal-
nost, umetnost in hrano.

Občina Gorje

Največja letošnja naložba je bila obnova ceste pod 
Višelnico.

Največja letošnja naložba je bila obnova ceste pod Višelnico. 
Na cesti Zgornje Gorje–Fortuna so konec septembra odprli 
sedemsto metrov dolg odsek obnovljene ceste, ob kateri so 
uredili še pešpot v enaki dolžini in tako zagotovili varnost tudi 
pešcem. V preteklosti so namreč varno pot v šolo omogočali z 
omejitvijo prometa za vozila v jutranji in popoldanski konici.

OBČINSKI SVETNIKI:
Janez Kolenc, Urban Mulej, Ivan Ratek, 
Boštjan Komar, Borut Kunstelj, Dominik 
Piber, Danijela Mandeljc in Jakob Por 
(samostojni svetniki), Ivan Hočevar in 
Branko Banko (SD) ter Janez Poklukar 
st. (SDS)

OBČINSKI NAGRAJENCI:
Zlati zvon Občine Gorje je prejela Marija 
Jakopič. Plaketi občine so podelili Kra-
jevni organizaciji Rdečega križa Gorje in 
Čebelarskemu društvu Bled - Gorje. 
Priznanja občine so prejeli: Janez 
Kobentar, Društvo žena in deklet na vasi 
občin Bled in Gorje ter Ela Hudovernik.
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Žu pan
Franc Kramar

Občina Bohinj
Triglavska cesta 35
Bohinjska Bistrica

»Med najpomembnejše uspehe letošnje-
ga leta lahko štejemo sprejet občinski 
prostorski načrt, za uskladitev in izdela-
vo katerega smo si prizadevali kar osem 
let – zaradi 40 soglasodajalcev, s kateri-
mi ga je bilo treba uskladiti, z nekateri-
mi tudi večkrat. Kljub zadovoljstvu pa 
ostaja grenki priokus, saj so nekateri 
domačini izpadli, zato smo takoj začeli 
postopke sprememb in dopolnitev,« pra-
vi bohinjski župan Franc Kramar, ki z 
optimizmom zre v bohinjsko prihodnost. 
Letos jim je uspelo dokončati številne 
projekte, med njimi je bilo že februarja 
slavnostno predano namenu novo kroži-
šče v Bohinjski Bistrici, kjer je svoje 
novo mesto našel tudi enkratni bohinjski 
spomenik dežju. Obnovljena je bila fasa-
da Muzeja Tomaža Godca, s tem pa 
zaključena celovita prenova tega osred-
njega bohinjskega muzeja, mala sejna 
soba v Kulturnem domu Joža Ažmana, 
Plavž svete Heme v Nomenju, oltar v 
cerkvi na Bitnjah in spominska plošča iz 
obdobja NOB. Prenovljena je bila želez-
niška postaja v Bohinjski Bistrici in 
zgrajena še dva kilometra kolesarske ste-
ze. Prenovili so tudi številne ceste, opor-
ne zidove, ob jezeru uredili ekološke 
otoke, v celoti prenovili, razširili in 
posodobili pristanišče Pod skalco, ob 
lani zgrajenih športnih igriščih »Pod 
Košcem« v Češnjici je bilo dograjeno še 
otroško igrišče, po občini pa nameščenih 
pet novih defibrilatorjev. 
Med večjimi uspehi pa je tudi rešitev 
kadrovske stiske v zdravstvenem domu 
Bohinj, kjer so z domačimi zdravnicami 
rešili problem pomanjkanja zdravnikov in 
zagotovili tudi dodatno dežurno službo 
ob praznikih in koncih tedna. Sprejeta je 
bila strategija ohranjanja zdravja starejših 
v obdobju 2017–2021 in uvedene nove 
aktivnosti za učence z učnimi težavami.
Primer bohinjskega podjetja Filbo, ki 
je konec lanskega leta končalo v steča-
ju, je pokazal, da je s sodelovanjem 

mogoče premagati marsikatero oviro. 
Z novim najemnikom in novimi pro-
dukti je na pogorišču Filba zraslo novo 
podjetje, ki proizvaja visokotehnološ-
ke produkte, satelitske zemeljske pos-
taje, svojo dejavnost širijo tudi na dru-
ga področja, največji uspeh pa je zago-
tovo dejstvo, da je v podjetju službo 
znova našla večina nekdanjih delavcev 
Filba.
Kot je še poudaril župan Kramar, pa si 
želijo ureditve novega vrtca v Bohinjski 
Bistrici, kjer so odprli enajsti oddelek, a 
zanj nimajo sredstev.
Uspešen pa je tudi bohinjski turizem, 
tako so na Voglu po dobri zimski sezoni 
poleti znova podirali rekorde. Tudi pri 
nočitvah so zabeležili 10-odstotno rast in 
petodstotno podaljšanje dobe bivanja, kar 
kaže pravilnost trajnostne usmeritve turi-
zma. Zato so tudi letos nadaljevali s spod-
bujanjem trajnostnega prometa, velik pre-
mik je bil dosežen na področju železniš-
kega transporta ob 110-letnici bohinjske 
proge, saj so uvedli dodatne avtovlake, 
uredili počivališče za avtodome, pogo-
varjajo se o oživitvi hitrega vlaka Soča in 
številnih drugih možnostih.
Načrtujejo pa tudi nadaljevanje umirjan-
ja prometa z možnostjo zaračunavanja 
dostopa na Pokljuki, po zgledu okolice 
jezera. Namen teh ukrepov po besedah 
direktorja Turizma Bohinj Klemna Lan-
gusa ni omejevanje, ampak urejanje pro-
meta in razbremenitev narave. »Kljub 
začetni negativnosti in nezadovoljstvu se 
tovrstni ukrepi dolgoročno izkažejo za 
dobre,« pravi Klemen Langus.
Do konca letošnjega leta bodo vzposta-
vili inteligentni transportni sistem z 
mobilno aplikacijo, kjer bodo obiskoval-
ci lahko vnaprej preverili vozne rede in 
zasedenost parkirišč. Načrtujejo obliko-
vanje kartice za domačine, vse bolj se 
kaže nujnost čimprejšnje izgradnje blej-
ske obvoznice za Bohinj in kolesarske 
steze skozi Sotesko.

Občina Bohinj
Tudi letošnje leto so v občini Bohinj zaznamovale številne 
investicije, po dolgoletnih prizadevanjih pa tudi občinski 
prostorski načrt. Velike uspehe dosegajo tudi v turizmu,  
kjer se odločitev za trajnostno obliko turizma vse bolj kaže  
za pravilno.

OBČINSKI SVETNIKI:
Franc Kramar – Lista za Bohinj: Vesna 
Arh, Jože Sodja, Milena Cesar, Pavel 
Zalokar, Jerica Gašperin, Mirko Jeršič, 
Darja Lazar; Ekipa za Prihodnost: Bojan 
Traven, Jerneja Potočnik, Boštjan Men-
cinger, Urška Preželj, Tomaž Medja; 
Slovenska ljudska stranka: Dušan 
Jovič; Lista za pravičnost, enakost, pri-
hodnost: Robert Franjič; Nova Slovenija 
– Krščanski demokrati: Jožef Cvetek; 
Slovenska demokratska stranka: Marija 
Ogrin

OBČINSKI NAGRAJENCI: 
Častni občan (posmrtno): Janez Koro-
šec; zlata plaketa: Jože Žvan; srebrna 
plaketa: Anton Cerkovnik, Vinko Čuden; 
bronasta plaketa: Anica Zima, Angelca 
Cerkovnik; posebno priznanje: zlata 
maturantka Veronika Hribar

Župan Franc Kramar je slavnostno predal namenu 
novo, razširjeno in posodobljeno pristanišče Pod 
skalco z 28 privezi in 16 suhimi privezi.
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Župan 
Janez Fajfar

Občina Bled
Cesta svobode 13
Bled

OBČINSKI SVETNIKI:
Anton Mežan, Karmen Kovač, Franc 
Sebanc, Mihaela Pesrl (Lista Tonija 
Mežana), Jakob Bassanese, Aneta Varl 
(Lista Rad imam Bled), Anton Omerzel, 
Nina Čelesnik (Turistično-podjetniška 
lista), Srečko Vernig, Zorica Završnik 
Črnologar (Lista za kulturo in šport), 
Simon Sirc, Časlav Ignjatović (SMC), 
Janez Brence, Tamara Bertoncelj 
(SDS), Jana Špec (SD), Janez Petkoš 
(DeSUS) in Brigita Šolar (NSi)

OBČINSKI NAGRAJENCI:
Najžlahtnejše, zlate plakete občine so 
letos prejeli: Toni Kristan, Tomaž Razin-
gar in Prostovoljno gasilsko društvo 
Zasip. Častni znak rajska ptica so pode-
lili: Anici Svetina, Leonu Ličofu, ter 
Glasbenemu centru in kulturnemu druš-
tvu DoReMi. Priznanja župana pa so 
letos prejeli: Zumer Sameja, Brigita 
Lukman, Društvo žena in deklet na vasi 
občin Bled in Gorje, Ženski pevski zbor 
Pletna Bled, vezilje Vide, Gabrijela 
Valant, Stanislav Zupan, Lojze Ropret in 
diamantna maturantka Sara Jensterle.

Svojevrsten presežek je bilo tudi zagoto-
vilo ministra za infrastrukturo Petra 
Gašperšiča o gradnji obeh razbremenil-
nih cest na Bledu, s katerim je predstav-
nike blejske občine razveselil ob robu 
blejskega strateškega foruma. Gradnja se 
bo glede na zagotovljena sredstva v 
državnem proračunu lahko začela še 
pred prihodnjim poletjem, promet pa naj 
bi po novi severni obvoznici stekel julija 
2018. Občina je oktobra na Upravni eno-
ti Radovljica že oddala vlogo za gradbe-
no dovoljenje za osrednji del severne 
obvoznice, potem ko je v preteklih letih 
sama obnovila Seliško cesto, ki predsta-
vlja prvi odsek na trasi severne razbre-
menilne ceste. V preteklih mesecih so 
obnovili Rečiško cesto, ki je bila vse 
poletje zaprta za promet proti Gorjam in 
Pokljuki. Po obnovi ceste in izgradnji 
pločnika, vredni približno 1,5 milijona 
evrov, je promet na tem delu varnejši 
predvsem za najšibkejše v prometu. Če 
je južna obvoznica pomembna za turi-
zem in okolje, je severna pomembna 
zato, ker odpira druge gospodarske 
potenciale, med katerimi je novo poslov-
no-stanovanjsko območje Seliše.
Na območju nekdanje tovarne Vezenine 
ta čas poteka gradnja komunalne infras-
trukture v vrednosti milijon evrov, trgov-
sko podjetje Mercator pa gradi nov cen-
ter s parkiriščem, ki ga bodo uporabljali 
tudi za potrebe obiskovalcev Bleda. 
Nepremičninski sklad pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja bo v roku ene-
ga leta na tem območju začel graditi pri-
bližno šestdeset neprofitnih najemniških 
oskrbovanih stanovanj za starejše, ki 
bodo vseljiva v drugi polovici leta 2018. 
Občina bo v tem sklopu zagotovila dne-
vno varstvo starejših občanov in večge-
neracijski center.
Na občini se skupaj z direkcijo za infras-
trukturo že dogovarjajo o aktivnostih 
tudi na južni razbremenilni cesti, za 

katero so v državnem proračunu za letos 
in prihodnje leto prav tako predvideli 
sredstva za odkupe zemljišč. Po optimi-
stičnih napovedih bi vsa zemljišča lahko 
pridobili v letu 2018, istega leta pa prišli 
tudi do gradbenega dovoljenja. Prednos-
tno bodo gradili krožišče v Betinu in 
povezavo do pokritega vkopa, da bi tako 
Bled razbremenili gradbenega transpor-
ta. Po pričakovanjih bodo gradnjo južne 
obvoznice končali pred poletjem 2021.

Nov dom krajanov  
na Bohinjski Beli
Tri leta po požaru, ki je v veliki meri 
uničil stari kulturni dom, so se vaščani 
skupaj z gosti konec septembra veselili 

Občina Bled
Na Bledu so leto začeli z rekordom. Turizem Bled, Olimpijski 
komite Slovenije in zavarovalnica AS so pripravili prireditev 
Olimpijski krog varnosti, v okviru katere je 5712 ljudi sklenilo 
krog okrog jezera in sočasno prižgalo svetlobne palice, s čimer 
jim je uspel poskus postavitve Guinnessovega rekorda.

Oktobra so oddali vlogo za gradbeno dovoljenje za 
osrednji del severne obvoznice.
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odprtja prenovljenega doma. Odprtje je 
sovpadlo s 110-letnico tamkajšnjega kul-
turnega društva. 750 tisoč evrov vredno 
prenovo je financirala občina, kolikor se 
je le dalo, pa so pomagali tudi krajani. 
Osrednji prostor predstavlja gledališka 
dvorana z odrom in pripadajočimi pros-
tori, na podstrešju so uredili veliko skla-
dišče za opremo, en večji večnamenski 
prostor pa v kleti. V objektu sta tudi poš-
ta in gostinski lokal s turistično-infor-
macijsko točko.
Blejska občina je v sodelovanju s Savo 
Turizmom kot sofinancerjem in Zborni-
co za arhitekturo in prostor v začetku 
leta razpisala mednarodni natečaj za 
izbiro strokovno najprimernejše rešitve 
za ureditev Jezerske promenade. Glavni 
cilj pri njeni prenovi je bil umik motor-
nega prometa, s čimer bi promenada 
postala osrednja turistična cona za peš-
ce, dopuščala pa bo tudi vožnjo s kolesi, 
rolerji in kočijami. Na natečaju so preje-
li enajst rešitev, v drugi krog uvrstili tri 
in na koncu izbrali najustreznejšo. Pre-
nova bo z navezavami na sosednja 
območja zajela približno dvajset tisoč 
kvadratnih metrov veliko območje, po 
ocenah pa bo vredna okrog pet milijo-
nov evrov.

Rekordna turistična sezona
Bled je od začetka leta do vključno 
oktobra letos obiskalo 366.879 gostov, 
ki so ustvarili več kot 817 tisoč nočitev. 
To je preko deset odstotkov več kot v 
enakem obdobju lani, ko so prav tako 
govorili o rekordni turistični sezoni. 
Večje število gostov pripisujejo učinko-
viti promociji in pestremu dogajanju 
čez leto. Turistično sezono so odprli z 
dogodkom Poletje na Bledu konec 
maja. Velik poudarek so namenili Oku-
som Bleda, v katerih je bilo mogoče 
uživati celo v pletnah na gladini Blej-
skega jezera. Za uvod v festivalsko 
poletje so letos že 21. leto poskrbeli s 
Festivalom Bled, ki je v prvi polovici 
julija postregel s trinajstimi vrhunskimi 
koncerti različnih glasbenih žanrov od 
klasike do džeza in letos prvič tudi 
roka. Vrhunec poletnih prireditev so 
tako kot že vrsto let predstavljali Blej-
ski dnevi, ki so se raztegnili vse do 
Festivala Okarina, v okviru katerega na 
Bled že 26 let prihajajo glasbe sveta.
Z izjemnim obiskom se lahko pohvalijo 
tudi na Blejskem gradu, kjer do konca 
leta pričakujejo več kot štiristo tisoč 

obiskovalcev. Na gradu so letos preno-
vili glavno stopnišče od vodnjaka do 
vhoda v Viteško dvorano, popolnoma 
novo je stopnišče na obrambni zid. 
Manj opazna je bila prenova električnih 
in drugih instalacij ter sistema protipo-
žarne in protivlomne zaščite. Najzahte-
vnejša investicija letos je bila prenova 
zahodne dostopne poti iz smeri Višc, 
predvsem zaradi izjemno zahtevnih 
geoloških posegov. V objektu nekdanje 
pristave pod Blejskim gradom, ki ga je 
Zavod za kulturo Bled v začetku leta 
kupil od Deželne banke Slovenije, pa 
naj bi že v nekaj letih uredili muzej 
moderne umetnosti. Projekt grajske pri-
stave je ocenjen na šest milijonov evrov, 
končan pa naj bi bil do poletja 2019. 
Dodatne tri milijone evrov je vreden še 
načrtovani projekt gradnje dvigala na 
grad, ki naj bi bilo, tako kot muzej, prav 
tako urejeno že v treh letih. Na Blej-
skem gradu so v juniju izpeljali jubilej-
ne, desete Srednjeveške dneve, na kate-
rih je več kot tristo nastopajočih iz Slo-
venije in tujine znova pričaralo utrip 
srednjeveškega življenja.

Najboljši športno-turistični kraj  
za leto 2017 
Z novostmi so v letošnji poletni sezoni 
popestrili ponudbo na Straži, in sicer so 
namestili posebno skakalno blazino, ki 
omogoča varne skoke z višine treh ali 
šestih metrov. V Grajskem kopališču so 
poskrbeli za macesnove obloge beton-
skih delov na pomolih in uredili manjši 
vodni park, Ledena dvorana pa je dobi-

la novo ograjo, ki ustreza najnovejšim 
predpisom mednarodne zveze IIHF, 
tako da bo do naslednjih olimpijskih 
iger dvorana uraden dom slovenske 
članske hokejske reprezentance. Raz-
noliki športi in dogajanja okoli njih, 
predvsem pa serija vrhunskih tekmo-
vanj v pestri zgodovini Bleda, so botro-
vali laskavemu nazivu »Global Sport 
Tourism Town Award 2017«, ki ga je 
Bled prejel v kategoriji manjših krajev 
v okviru svetovne turistične borze 
WTM v Londonu.

Orgle po obnovi polno zazvenele
V cerkvi sv. Martina na Bledu so v zače-
tku februarja blagoslovili obnovljene 
orgle, ki so delo mojstra Ivana Milavca 
iz leta 1910. Obnovo so zaupali orglarski 
delavnici Kolar iz Dramelj pri Celju. 
Glasbilo so na novo uglasili in po mne-
nju strokovnjakov orgle šele zdaj polno 
zvenijo. Sočasno so obnovili kor, kjer so 
zamenjali tlake in celotno električno 
napeljavo, uredili so dodaten prostor za 
orkester.
V prostorih Infocentra Triglavska roža 
na Bledu je zaživel Antimuzej Dežela 
fizike, v katerem na zanimiv in predv-
sem razumljiv način predstavljajo narav-
ne in fizikalne zakone, s katerimi se sre-
čujemo v vsakdanjem življenju in ob 
tem sploh ne razmišljamo, zakaj in kako 
nastanejo. Razstava vključuje številne 
modele in naprave, ki demonstrirajo 
določene naravne in fizikalne zakone. 
Na dvanajstih maketah je mogoče izve-
sti okrog 25 različnih poskusov.

Konec septembra so odprli obnovljen kulturni dom na Bohinjski Beli.
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Občina Žirovnica

Župan 
Leopold Pogačar

Občina Žirovnica
Breznica 3
Žirovnica

Gradnja kanalizacije v naselju Moste je 
bila v letu 2016 največja naložba v obči
ni Žirovnici. Po besedah župana Leopol
da Pogačarja so v sklopu projekta zgra
dili fekalno kanalizacijo v naselju Moste, 
obenem pa obnovili vodovod, meteorno 
kanalizacijo in javno razsvetljavo. Izva
jalec del je bilo podjetje Gratel, dela pa 
so stala 546 tisoč evrov (brez DDV) in so 
jih financirali iz občinskega proračuna. 
Svoja omrežja so ob tem posodobili tudi 
Elektro Gorenjska, Telemach, Plinstal in 
Telekom.

Priprave na svetovni dan čebel
V letu 2016 so sicer v občini pospešeno 
pripravljali dva projekta. Prvi je projekt 
čebelarskega turizma, imenovana je bila 
projektna skupina, ki naj bi v sklopu pri
prav na proglasitev svetovnega dneva 
čebel poskrbela za promocijo čebelars
tva v občini. Osrednja atrakcija, ki jo 
bodo uredili, bo čebelji park s podežel
sko potjo, ki bo v bližini Janševega 
čebelnjaka na Breznici. V sklopu parka 
bodo uredili ogledni slovenski čebel
njak, ekološki travnik, učilnico v naravi, 
sadovnjak z avtohtonimi drevesi in spre
mljajočo ponudbo za turiste, tudi trgovi
no.

Drug pomemben projekt, ki je potekal v 
letu 2016, pa spada na področje urejanja 
prostora, gre za začetek spreminjanja 
občinskega prostorskega načrta (OPN). 
Po županovih besedah so v letu 2016 sto
pili v fazo pridobivanja mnenj soglaso
dajalcev, spremembe tega najpomem
bnejšega prostorskega dokumenta pa naj 
bi bile sprejete v letu 2017.

Muzejska soba Ajdna
Novost v letu 2016 na področju turizma in 
kulturne dediščine pa je odprtje Muzejske 
sobe Ajdna v Čopovi rojstni hiši. Pod okri
ljem Zavoda za turizem in kulturo Žirovni
ca so uredili prostor, v katerem je na zani
miv način predstavljeno arheološko najdi
šče Ajdna nad Potoki, na ogled so nekate
re originalne najdbe in nekaj kopij pred
metov, najdenih na Ajdni, posebej zanimiv 
pa je hologram ptice z Ajdne. Okrog raz
stavljenih predmetov so avtorji razstave 
spletli zgodbo o tem, kako je Ajdna nasta
la in kakšno je bilo življenje na njej. 
V letu 2016 so v občini novelirali tudi 
lokalni energetski koncept, začeli pa so 
tudi priprave na gradnjo kanalizacije v 
naselju Breg in pločnika od Brega do 
Most skupaj z ostalo komunalno infra
strukturo.

V žirovniški občini je bil v letu 2016 največji projekt gradnja 
kanalizacije v naselju Moste, začeli pa so tudi priprave na 
proglasitev svetovnega dneva čebel.

Naselje Moste je dobilo novo kanalizacijo in ostale komunalne vode.Muzejska soba Ajdna v Čopovi hiši

OBČINSKI SVETNIKI: 
Sebastijan Zupan (podžupan), Vanja 
Resman Noč, Eva Knez, Zvonko Bulo-
vec, Lidija Dornig, Nino Rejc, Meta 
Zupan (vsi Neodvisna lista za Žirovnico), 
Anton Koselj, Milana Mežnarec (oba 
SD), Jurij Dolžan, Sonja Zofija Mance 
(oba NSi), Tatjana Mulej, Roman Koz-
mus (oba SDS) in Alma Bernik (DeSUS)
Občinski nagrajenci: plakete Občine 
Žirovnica: Barbara in Vinko Toman, 
Medium Žirovnica; nagrada Občine 
Žirovnica: Stanislav Baloh
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Župan
mag. Borut Sajovic

Občina Tržič
Trg svobode 18
Tržič  

Smelo in optimistično smo začeli leto 
2016, v katerem smo brez zadolževanja 
ohranili bogat investicijski cikel in pos-
krbeli za vse zakonske obveze na podro-
čju vzgoje in izobraževanja, predšolske 
vzgoje, sociale, varstva okolja, krajevnih 
skupnosti, javnih zavodov in društev. 
Investirali smo v prenovo športnih in 
otroških igrišč, obnavljali vodovode in 
kanalizacijo. Najpomembnejši tržiški 
vodni vir Smolekar smo povezali z 
omrežjem. Asfaltirani so novi kilometri 
občinskih cest, obnovljeni mostovi so 
širši in trdnejši. Po kar nekaj letih vztraj-
nega in garaškega birokratskega dela 
smo po letu 1988 sprejeli nov prostorski 
načrt, ki bo omogočil številne zasebne, 
javne gradnje ter prepotrebne investicije. 
Veselili smo se uspehov naših športni-
kov, praznovali jubileje tržiških obrtni-
kov in društev, sprejeli strategijo tržiške 
kulture za srednjeročno petletno obdobje 
in se soočili ter po najboljših močeh 
pomagali zaposlenim v propadlem Peku. 
Uspešne zgodbe se veselimo v nekdan-
jem kompleksu BPT-ja. Lastniki imajo 
ambiciozne načrte, občina posluh za 
ureditev mestnega parka, javnega parki-
rišča in komunalne infrastrukture, kap-
ljajo prve podjetniške pobude, pogreša-
mo pa še večje število podjetnikov, ki bi 
bili pripravljeni investirati v prostore. 

Uspešno izvedene investicije povečujejo 
našo skupno kvaliteto bivanja. 
Tržiške poti so dobro uhojene, skrbno 
očuvane, lično predstavljene in vse bolj 
obiskane. Sredstva, ki jih vlagamo v pro-
mocijo na področju turizma, prinašajo 
sadove. Pohvalno je, da je tržiški turizem 
v primerjavi z istim obdobjem lani zabe-
ležil skoraj polovico več prihodov turis-
tov in četrtino več prenočitev. Občina 
Tržič si bo v prihodnjih letih prizadevala 
postati ena vodilnih gorenjskih destinacij 
za turno kolesarjenje in izhodišče za 
večdnevno kolesarjenje po Gorenjskem 
za tuje kolesarje.
Na krilih prijateljstva smo praznovali 
50-letnico pobratenja s francosko občino 
Sainte-Marie-aux-Mines, ki so jo zazna-
movali številni kulturno-glasbeni, spo-
minski dogodki in razstave, izid knjige 
Odkrit pogled in čvrst stisk rok in slav-
nostna akademija, na kateri sta župana 
pobratenih občin obnovila zaprisego, 
podpisano leta 1966. 
“V Občini Tržič spodbujamo podjetnost, 
investiramo v javno infrastrukturo in 
skrbimo za kulturno dediščino. Opogu-
mljeni z dobrimi idejami in opaženi z 
opravljenimi dejanji odpiramo okno v 
svet. Dejanja štejejo,” sklepno misel 
dodaja župan Občine Tržič mag. Borut 
Sajovic.

Občina Tržič
Tržič – mesto dobrih misli in želja

Vstop v Dovžanovo sotesko je varnejši in preglednejši. 

Rešitve in možnosti za še boljši jutri v Tržiču na 
področju razvoja in gospodarstva smo iskali tudi na 
Podjetniških večerih. 

OBČINSKI SVETNIKI:
Marija Lavtar (NSi), David Ahačič (S'm 
Tržičan), Mladen Novković (Lista za razvoj 
športa in kulture), Janez Meglič, Marija 
Mravlje (oba DeSUS), Ana Peharc, 
Dušan Bodlaj, Marta Lukanc, Marjan 
Špehar, Mojca Čadež, Marjan Veternik, 
Nataša Meglič, Matej Slapar (vsi Ekipa 
Boruta Sajovica), Andrej Frelih, Andreja 
Potočnik (oba SMC), Marko Poljanc 
(Nestrankarska lista prava pot), Klemen 
Belhar, Mateja Čadež, Uroš Ribič, Metka 
Gaberc, Uroš Godnov ( vsi Zagon – Lista 
Klemena Belharja), Andraž Žitnik, Slavica 
Mežnar, Đuro Hrkalović (vsi SDS)

OBČINSKI NAGRAJENCI: 
Plaketa – Folklorna skupina Karavanke 
in Valentin Klemenčič; diploma Občine 
Tržič – Knjižnica dr. Toneta Pretnarja 
Tržič, Posadka 87 – Anka in Miro Hrast, 
Janez Čadež; priznanja župana – 
Območna obrtna zbornica Tržič, KUD 
Leyli, Ana Peharc in Tomaž Meglič (KD 
Ignacij Hladnik), Kickboxing akademija 
borilnih veščin Tržič, Ljuba Nadišar.
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Župan:
Ciril Globočnik

Občina Radovljica
Gorenjska cesta 19
Radovljica

Tudi rezultati letošnje turistične bere 
kažejo, da občina Radovljica z odločni-
mi koraki stopa po poti gospodarskega 
razvoja s poudarkom na turizmu. Lan-
skoletni odlični rezultati so bili namreč 
letos preseženi že konec oktobra, ko je 
bilo v občini zabeleženih že 63 tisoč 
gostov in več kot 150 tisoč nočitev. Veči-
na turistov prihaja iz tujine, iz leta v leto 
več je tudi domačih obiskovalcev. Priv-
lačijo jih naravne in kulturne znamenito-
sti, številni v Radovljico pridejo tudi 
zaradi vrhunskih umetniških dogodkov, 
med katerimi sta v samem vrhu Festival 
Radovljica na področju klasične glasbe 
in Avsenikove Begunje, kamor se zgrin-
jajo ljubitelji narodno-zabavne glasbe. 
Obiskovalce tridnevnega festivala čoko-
lade organizatorji že nekaj let štejejo v 
deset tisočih, pomembno turistično sre-
dišče so tudi Brezje, kamor prihajajo 
romarji iz Slovenije in tujine, ter Kropa 
kot biser kovaške dediščine.
Zaradi številnih, posebej poletnih priredi-
tev se je zelo povečal obisk v starem 
mestnem jedru, kampi, posebej Šobec, so 
polni, če je le primerno vreme. Glede na 
to, da se je Turizmu Radovljica letos pri-
ključil prej samostojni zavod Linhartova 
dvorana, je pričakovati še večjo ponudbo 
in posledično obisk tudi na tem področju.
Z letošnjim letom je vendarle zares zaži-
vel tudi novi Vurnikov trg, ki sodobno 
urejen postaja pomembno središče in 
prostor živahnega dogajanja v mestu in 
občini. Občina je jeseni izbrala izvajalca 
gradbenih del za zaključek gradnje nove 
knjižnice, ki je takoj začel z deli; po 
načrtih naj bi bila knjižnica zgrajena že 
do konca prihodnjega leta.
Eden od pomembnih večletnih projek-
tov, zaključenih v letošnjem letu, je 
izgradnja komunalne infrastrukture v 
Kropi. Občina je v štirih letih za investi-
cijo namenila 6,5 milijona evrov. V Kro-
pi je tako urejen vodovod in preostala 
infrastruktura, konec poletja je bil pro-
jekt tudi formalno zaključen z dokončno 
ureditvijo Gosposke ulice. 

Pomembna je tudi pridobitev v Otočah, 
kjer je bil letos obnovljen odsek ceste od 
poslovilnih vežic do cerkve. Zaradi plaze-
nja zemljišča, ki ga je bilo treba sanirati, 
je bil poseg zelo zahteven, pri čemer je 
bila posebna pozornost namenjena ume-
stitvi ceste v občutljivo vaško okolje.
Gradbena dela so vse poletje izvajali tudi 
na trasi novega povezovalnega vodovoda 
Hraše–Ledevnica, s katerim se radovlji-
ški vodovod priklaplja na Radovno in ki 
je za preskrbo občine s pitno vodo strate-
ško pomemben vsaj za nadaljnjih petde-
set let. Obenem je bil tik pred koncem 
leta obnovljen in z UV-dezinfekcijo opre-
mljen še vodohran Ledevnica, ki pred-
stavlja zaključek novega vodovoda. Za 
več kot milijon evrov vredno investicijo 
je občini uspelo pridobiti šeststo tisoč 
evrov iz Kohezijskega sklada.
Letos je bila zaključena celovita prenova 
poslovnih prostorov v tretjem nadstropju 
na Kranjski cesti 13 v Radovljici. V 
obnovljenih prostorih površine 250 kva-
dratnih metrov z devetimi pisarnami in 
sejno sobo posluje urad za delo Zavoda 
RS za zaposlovanje. Na leški osnovni 
šoli so dokončali obnovo strehe, v šoli v 
Begunjah sanitarije in v Lipnici gardero-

Občina Radovljica
Tudi letos je Občina Radovljica nadaljevala začrtano pot 
usmeritve v turizem in obenem s pomembnimi vlaganji v 
infrastrukturo postala še bolj po meri ljudi, ki v njej živijo.

OBČINSKI SVETNIKI:
Miran Rems, Monika Ažman, Miroslav 
Pogačar, Teodora Beton, Vilko Praprot-
nik, Sabina Felc, Miloš Šter, Neža 
Mezeg, Danijel Kašca (Lista Cirila Glo-
bočnika); Mark Toplak, Nevenka 
Osterc, Jernej Kolman (SDS), Branko 
Fajfar, Anita Vidic, Izidor Arih (Lista kra-
jevnih skupnosti – LKS); Gregor 
Remec, Andreja Šmid (SMC); Simon 
Resman, Avguštin Mencinger (N.Si); 
Gorazd Fajfar, Maruša Šolar Čuden 
(Glas mladih Radovljica), Darko Marolt 
(Lista za šport in prostovoljstvo); Maria-
na Rebernik (SD); Franc Markelj 
(DESUS); Tomislav Kržišnik (Lista za 
šport in rekreacijo); Blaž Trček (Iniciati-
va za demokratični socializem – IDS)

OBČINSKI NAGRAJENCI: 
Marija Kolar (velika plaketa Občine 
Radovljica); Društvo upokojencev 
Radovljica; Nogometni klub Šobec Les-
ce, Rekreacijski klub večno mladih fan-
tov Radovljica (plakete Občine Radovlji-
ca); Alojz Zorman - Fojž, družini Zaletel 
in Poličar, Jože in Lili Andrejaš (plakete 
Antona Tomaža Linharta); Košarkarski 
klub Radovljica, Simon Eržen, Društvo 
upokojencev Podnart, Društvo upoko-
jencev Lesce, skupina Predtržani, vodi-
telji Oratorija Radovljica (pečati občine 
Radovljica); Martina Ivnik, Hortikulturno 
društvo Lesce, Mešani pevski zbor Lju-
bno, Cveta in Rajko Bizjak (medalje 
Občine Radovljica). 

Vodovod Hraše–Ledevnica je strateškega pomena za 
preskrbo občine s pitno vodo. V okviru projekta je 
popolnoma prenovljen in z UV-dezinfekcijo opremljen 
tudi vodohran Ledevnica. 
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be. V radovljiški osnovni šoli so tik pred 
začetkom šolskega leta namestili stopni-
ščno ploščad, ki omogoča premagovanje 
stopnic tudi gibalno oviranim, priprav-
ljeni pa so tudi drugi projekti, pri katerih 
občina računa na finančno podporo 
držav. Tako je že pridobljeno gradbeno 
dovoljenje za sanacijo telovadnice pri 
lipniški osnovni šoli; zaradi povečanega 
števila prebivalcev Mošenj občina na 
dolgi rok pripravlja načrte za celovito 
obnovo in prizidek k tamkajšnji podruž-
nični šoli. V pripravi so načrti za sanaci-
jo in povečanje vrtca v Radovljici, za kar 
so že odkupljena zemljišča v neposredni 
bližini. Pridobljeno je tudi gradbeno 
dovoljenje za celovito prenovo komplek-
sa kopališča v Radovljici. Občina nadal-
juje z načrtovanjem vzpostavitve lesno 
predelovalnega centra na območju gra-
moznice Graben. Jeseni so svetniki spre-
jeli investicijski elaborat ter začeli posto-
pek sprejemanja odloka o ugotovitvi 
javnega interesa za sklenitev javno-zase-
bnega partnerstva in izvedbi projekta 
vzpostavitve lesno predelovalnega cen-
tra Radovljica. Vložek občine bodo 
zemljišča, vložek zasebnega partnerja pa 
sredstva za izgradnjo centra.  
Med projekti, ki pomembno vplivajo na 
kvaliteto življenja v občini, je projekt 
Narava nas uči, v sklopu katerega je 
občina pred tremi leti pri Osnovni šoli 
A. T. Linharta Radovljica uredila biodi-
namični vrt. Nadaljevanje projekta omo-
goča prenos znanja o pridelavi visokoka-
kovostne ekološke hrane, o samooskrbi 
ter ohranjanju naravnega ravnovesja. 
Otroci, mladostniki, vrtičkarji in drugi 
občani se na vrtu družijo in učijo trajno-
stne samooskrbe po metodi biodinami-
ke. Z vključitvijo mednarodno mrežo 
Zero Waste pa si je občina s Komunalo 

Radovljica zastavila cilj zmanjšati koli-
čine zbranih komunalnih odpadkov in 
povečati delež njihove predelave, reci-
klaže in ponovne uporabe.
Letos je občina začela še en pomemben 
projekt – Oživimo srce, katerega cilj je 
povečati možnost preživetja v primeru 
srčnega zastoja. Na območju občine je 
nameščenih že 12 javno dostopnih defib-
rilatorjev, prav tako v okviru projekta pa 
usposobljenih 54 prvih posredovalcev. 
Preko Območnega združenja Rdečega 
križa Radovljica je bilo izvedenih 13 teča-
jev oživljanja za laike, na katerih je bilo 
skupno 254 udeležencev.
V letu 2016 se je občina intenzivno 
ukvarjala s pripravo prometne strategije 
in izpeljala široko zasnovano javno raz-
pravo o prihodnjem razvoju centra Rado-
vljice; v okviru tedna mobilnosti je bila 
prvič poskusno vzpostavljena krožna 

linija mestnega avtobusa, ki so jo občani 
z navdušenjem pozdravili. Mladi pa so 
prav tako z navdušenjem za svojega vze-
li konec prejšnjega leta ustanovljeni dne-
vni mladinski center KamRa. Ni naklju-
čje, da je občina prejela certifikat Mla-
dim prijazna občina, ki ga podeljuje 
Inštitut za mladinsko politiko v sodelo-
vanju s Skupnostjo občin Slovenije in 
pod častnim pokroviteljstvom predsedni-
ka Republike Slovenije Boruta Pahorja. 
Prav mladim je namenjena tudi prenova 
nogometnega stadiona, ki se je je občina 
lotila tik pred koncem leta, tudi s sofi-
nanciranjem Fundacije za šport. Obsto-
ječe veliko nogometno igrišče z naravno 
travo bo že do pomladi preurejeno v 
sodobno igrišče z umetno travo, kar bo 
omogočalo vadbo prek vsega leta. Letos 
so celovito obnovili tudi otroško igrišče 
v Kropi.

Novi Vurnikov trg je v letošnjem poletju zaživel in postaja eno od pomembnih središč občine in kraja. 
Občina nadaljuje tudi gradnjo knjižnice, ki bo dokončana do konca prihodnjega leta. 

Obnovljeni cestni odsek v Otočah, v prostor umeščen s posebno pozornostjo do 
občutljivega vaškega okolja. 

Poleti so bila opravljena še zadnja dela v okviru zahtevnega projekta izgradnje 
komunalne infrastrukture v Kropi. 
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Župan 
Marko Mravlja

Občina Naklo
Stara cesta 61
Naklo 

Obnova 320 metrov dolgega cestnega 
odseka proti turistični kmetiji Trnovc v 
Zgornjih Dupljah je bila dolgoletna žel-
ja, ki so jo v občini letos uresničili. Poleg 
ceste so uredili še meteorno kanalizacijo 
in javno razsvetljavo, naložba je stala 
nekaj manj kot 106 tisoč evrov skupaj z 
DDV. Po dolgih letih usklajevanj so jese-
ni odprli tudi prenovljeno Grogovo ulico 

v Naklem. Obnovili in razširili so vozi-
šče z odvodnjavanjem, zgradili enostran-
ski pločnik, uredili javno razsvetljavo in 
še druga vzporedna dela. Obnovo so 
podaljšali še s pločnikom do podvoza za 
avtocesto in s tem uredili varno pešpot 
do Cegelnice. Skupna vrednost del je 
znašala nekaj manj kot 140 tisoč evrov z 
vključenim DDV. 
Kulturno druš tvo Tabor Podbrezje je v 
spominskem parku znamenitih Podbre-
žanov na poletni sončev obrat ob farni 
cerkvi sv. Jakoba odkrilo spomenik sli-
karke Ivane Kobilce, kar je bil velik 
praznik ne samo za občino, ampak kar 
za celo Slovenijo. S tem so se dostojno 
oddolžili umetnici, ki ima svoje korenine 
v Podbrezjah, kjer se je na domačiji Pr' 
Blek rodila njena mati Marija Škofic. Tu 
je Ivana s svojo družino preživljala poči-
tnice in naslikala svojo mojstrovino 

Poletje (1899). Prav v cvetu mladosti jo 
je v kipu upodobil priznani akademski 
kipar Mirsad Begić. Septembra so v 
Podbrezjah odprli tudi Ivanino pot in 
izdali zloženko o poti kulturne dedišči-
ne. 
Junija je bil praznik Občine Naklo in 
tudi letos so ga praznovali s prireditvijo 
Na vasi se dogaja, druženjem vseh gene-
racij, ki pa je imelo v sebi nekaj dobro-
delnosti, saj so obiskovalci s prostovolj-
nimi prispevki prispevali v sklad za San-
dija Novaka, izjemnega športnika teka-
ča, ki kljub slepoti premaguje vse ovire. 
Po vrnitvi domov s paraolimpijskih iger 
v Riu je župan Marko Mravlja za plaval-
ca Darka Đurića iz Podbrezij in Sandija 
Novaka iz Zgornjih Dupelj pripravil 
veličasten sprejem, kot se za njihova 
športna junaka spodobi. 
Pri Osnovni šoli Naklo, Podružnični šoli 
Podbrezje so postavili novo igrišče, ki je 
stalo skupaj z zahtevno ureditvijo terena 
(utrditvijo brežine in postavitvijo opor-
nega zidu) približno 50 tisoč evrov. Na 
igrišču so nova igrala, od tobogana z 
brežine, “žičnice” do gugalnic in plezal-
ne piramide. Igrala so delno sofinancira-
li iz šolskega sklada. 
Največ pa v občini pomenijo prizadevni 
posamezniki, društva, ki skrbijo, da je v 
kraju vedno živahno. Župan in Društvo 
upokojencev Naklo imata prijeten običaj 
in na vsakih nekaj mesecev na skupno 
druženje povabita starejše občane, ki 
praznujejo visoke jubileje, in vedno je 
prav prijetno. Letos so tudi društva praz-
novala več jubilejev: 110-letnico Prosto-
voljno gasilsko društvo Duplje, ki je 
najstarejše gasilsko društvo v občini, 
80-letnico nakelski nogometaši, 70-let-
nico Lovska družina Udenboršt, 40-let-
nico obnovljena Graščina Duplje, ki ima 
lepo urejen tudi galerijski prostor, praz-
novala pa je tudi Folklorna skupina 
Društva upokojencev Naklo, ki pleše že 
dvajset let in širi glas Naklega, občine in 
države po vsej Evropi.  

Občina Naklo

Trak ob odprtju prenovljene ceste na Trnovc sta prerezala Marija Teran - Trnovčeva in župan Marko Mravlja. 

V občini so letos izvedli nekaj investicij, ki pomembno 
vplivajo na dvig kakovosti življenja občanov. Dober glas o 
občini se je razširil tudi s postavitvijo kipa Ivane Kobilce v 
parku znamenitih Podbrežanov. 

PODŽUPANI: 
Albin Golba, Jure Renko, Stane Oman

OBČINSKI SVETNIKI:
Andreja Prosen, Albin Golba, Maja Lukač 
in Sandi Robida (SDS), Ivan Meglič, Kat-
ja Bevk, Marjan Babič in Ana Jeglič 
(SLS), Zdravko Cankar, Helena Krampl 
Nikač in Peter Hkavc (DeSUS), Jure 
Renko in Nataša Zaletelj (Lista za MOJ 
kraj), Stane Oman (SD) in Peter Celar 
(Nova Slovenija – Krščanski Demokrati)

OBČINSKI NAGRAJENCI: 
Jurij Hojan – bronasta plaketa Občine 
Naklo, Folklorna skupina Društva upo-
kojencev Naklo – spominsko priznanje 
Občine Naklo, msgr. Janez Rihar – 
spominsko priznanje Občine Naklo, 
Prostovoljno gasilsko društvo Duplje – 
spominsko priznanje Občine Naklo 
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Župan
Jurij Rebolj

Občina Jezersko
Zgornje Jezersko 65
Zgornje Jezersko

Oddaljenost od večjih centrov prebival-
cem Jezerskega otežuje dostop do različ-
nih storitev, zato je prav, da jim jih ponu-
dijo v domačem kraju. Te pa v času pre-
vladujoče tržne miselnosti niso več samo-
umevne kot nekoč in so se nekatere že 
umaknile z Jezerskega. Sedanje občinsko 
vodstvo z županom Jurijem Reboljem na 
čelu si prizadeva, da bi jih čim več ostalo 
na Jezerskem in da bi dobili tudi kako 
novo. Letošnje poletje je v prostorih Koro-
tana vrata odprla lekarniška podružnica 
Gorenjskih lekarn. Odprta je vsak torek 
popoldne in v tem obratovalnem dnevu 
farmacevtki v lekarni sprejmeta od 40 do 
60 receptov. Domačini so zadovoljni, da 
imajo možnost do zdravil priti v doma-
čem okolju. Lekarno so simbolno odprli 
ob letošnjem občinskem prazniku sredi 
junija, ko je pridobitev blagoslovil jezer-
ski župnik Janez Ham. Blagoslovil pa je 
tudi druge novosti, tako infrastrukturno 
ureditev kraja kot nasproti občinske stav-
be urejeni naravni amfiteater za prireditve 
na prostem. Poimenovali so ga Županov 
kot in ga letos »krstili« s prvim koncertom 
Vox Laci (glas jezera), ki je na Jezerskem 
potekal že desetič po vrsti, nastopili pa so 
učenci Glasbene šole Kamnik.
Občina je letos postala lastnica prosto-
rov nekdanje pošte v Korotanu. V njih 
naj bi v prihodnje uredili medgeneracij-
sko središče, trenutno pa v obnovljenih 
prostorih gostujejo različne razstave. 
Občina je v nekdanji policiji kupila še 

manjši prostor s posebnim vhodom, ki 
ga namerava nameniti dejavnosti, ki je 
na Jezerskem še ni. 
Velikih investicij na Jezerskem letos ni 
bilo. Uredili so dve avtobusni postajališči 
na Spodnjem Jezerskem pri Kanonirju, 
postavili nov most čez potok Jezernico 
pri Tonejcu, sanirali kletne prostore pri 
Jezerjanih in drugih planincih priljublje-
ne Češke koče. Z ureditvijo nekaj odse-
kov regionalne ceste Kranj–Jezersko je 
tudi država poskrbela, da vožnja proti 
Jezerskemu teče bolj gladko. Brežine ob 
cesti pa so zaradi pogostega krušenja 
kamenja še vedno nevarne in letos se je 
zaradi padle skale spet zgodila prometna 
nesreča. Občini Jezersko in Preddvor sta 
od direkcije za infrastrukturo zahtevali, 
da država nadaljuje sanacijo brežin in 
zagotovi vsaj minimalno varnost na cesti 
skozi dolino Kokre. Dobili sta zagotovilo, 
da se bodo dela nadaljevala. 
Letošnje poletje so na Jezerskem končno 
porušili propadajočo stavbo nekdanjega 
hotela Kazina, kar so domačini zahtevali 
že dlje časa, češ da grdo kazi podobo 
kraja in predstavlja tudi nevarnost. Na 
njenem mestu je zazevala praznika, last-
nik (Altus Consulting iz Ljubljane) pa še 
vedno nima vizije, kaj naj bi stalo na tem 
mestu. Pač pa ima občina vizijo, da na 
Jezerskem v večji meri razvije turizem, 
skladen s tamkajšnjo naravo. Zato so se 
letos začeli dogovarjati o tem, da bi se 
pridružili pobudi Bergsteigerdörfer (Pla-
ninska vas), v okviru katere manjši turi-
stični kraji v Avstriji, Italiji in Nemčiji 
razvijajo trajnostni turizem. Tej franšizi 
naj bi se pridružili že v letu 2017. V 
občini razmišljajo tudi o osnovanju turi-
stične zadruge in o razvoju blagovne 
znamke »jezerska kakovost« za njihove 
izvirne pridelke in izdelke. Vsako leto 
Občina Jezersko z nizom dogodkov 
sodeluje na pohodniškem festivalu Kam-
niško-Savinjskih Alp. Letos se je festival 
začel prav na Jezerskem, kjer je bila 
podpisana tudi pogodba o sodelovanju 
med predstavniki sodelujočih občin.  

Občina Jezersko

Jezersko je letos dobilo lekarno.

Nov most čez Jezernico

Na Jezerskem so letos dobili novo storitev: lekarniško 
podružnico, ki od poletja dela vsako torkovo popoldne.  
Porušili so propadajoči hotel Kazina.

OBČINSKI SVETNIKI:
 Jurij Markič (Maja Markič in skupina 
volivcev), Peter Sušnik (Frančiška Lus-
tek in skupina volivcev), Marija (Mija) 
Murovec (Matjaž Murovec in skupina 
volivcev), Andrej (Drejc) Karničar (Polo-
na Virnik Karničar in skupina volivcev), 
Primož Muri (SDS – Slovenska demo-
kratska stranka), Boris Meško (Marko 
Meško in skupina volivcev), Iztok Tone-
jec (Vincencij Tepina in skupina voliv-
cev)
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Župan
Miran Zadnikar

Občina Preddvor
Dvorski trg 10
Preddvor

OBČINSKI SVETNIKI:
Darja Delavec, Ciril Zorman, Frančiška 
Rozman, Mirjam Pavlič, Janez Brolih, 
Aleš Drekonja (vsi Povezane lokalne 
skupnosti), Primož Gregorc, Rok Rob-
lek, Metod Jagodic (vsi SDS), Miran 
Perko, Primož Bergant (oba Združeni za 
Preddvor) 

Spomladi so v občini Preddvor začeli 
obnovo grajskega parka. Celotna nalož-
ba je vredna 360 tisoč evrov, s tretjino 
denarja so letos v prvi fazi naredili pove-
zovalno pot med severnim in južnim 
delom Preddvora in mostiček. Ko je bila 
obnova dokončana, so v parku zasadili 
lipov drevored. V vaseh, ki so bile lani 
deležne gradnje kanalizacije in obnove 
vse ostale infrastrukture v okviru projek-
ta Infrastruktura v občini Preddvor, so 
uredili središča (postavili klopi, koše, 
pitnike) in tudi tam zasadili lipe, s čimer 
so počastili občinski praznik, dan držav-
nosti in letošnjo 25-letnico samostojne 
Slovenije, z zasaditvijo teh medonosnih 
dreves pa so na pobudo Čebelarskega 
društva Franc Lakmayer Preddvor izka-
zali tudi podporo svetovnemu dnevu 
čebel.

Nova športna igrišča 
Že od minulega leta je potekala tudi 
gradnja šolskih športnih igrišč, ki je bila 
prav tako dokončana ob občinskem praz-
niku in še pred koncem šolskega leta. 
Uredili so atletsko stezo, rokometno igri-
šče, tu bo mogoče igrati tudi košarko in 
odbojko, nogometaši so dobili igrišče z 
umetno travo, vse skupaj pa so zaokroži-
li z razsvetljavo, tako da je mogoče tre-
nirati tudi v jesenskih mesecih, ko so 
dnevi že krajši. Vsa naložba je bila vre-
dna 350 tisoč evrov, letos so v igrišča 
vložili 200 tisočakov. Z naložbo je pos-
krbljeno za športno vzgojo učencev v 
Osnovni šoli Matije Valjavca, prav tako 
pa tudi športnih društev v občini. Dolgo-
ročnejši projekt, ki predvideva celostno 
ureditev športnih površin v občini Pred-
dvor, pa je že dolgo načrtovani športni 
park Voke. Postopki zanj še potekajo, 
najprej pa naj bi bilo zgrajeno nogomet-
no igrišče s pripadajočo infrastrukturo.
Letos so se bolj posvetili tudi prometni 
varnosti v središču občine. Pri osnovni 
šoli so zgradili obračališče za avtobuse 
in dve avtobusni postajališči. Šolarji in 

tudi drugi občani pa lahko varneje hodi-
jo tudi po središču, saj so od turistične 
poslovalnice do gostilne Majč zgradili 
pločnik. 

Gradnja kanalizacije  
sedaj v Tupaličah
Naložba, kakršna je bila lanska, ko so 
kar pet vasi celovito infrastrukturno ure-
dili, zahvaljujoč tudi evropskim virom, 
se v naslednjih letih ne bo zlahka pono-
vila. Kljub temu pa se v občini Preddvor 
niso odpovedali nadaljevanju gradnje 
kanalizacije. O tem so pred leti sprejeli 
strategijo, ki so jo lani zaradi projekta 
Infrastruktura nekoliko prilagodili, sedaj 
pa se znova vračajo k izpolnjevanju cil-
jev iz tega dokumenta, v katerem je 
predvidena gradnja kanalizacije v zgor-
njem delu Tupalič. Naložba, ki bo pote-
kala več let v več fazah (gre za zahteven 
gradbeni poseg, saj na trasi potekajo 
regionalna cesta in magistralni vodovo-
di), je vredna skupaj 1,2 milijona evrov, 
v dveh letih pa bodo za gradnjo porabili 
260 tisoč evrov. 
V letu 2016 so sprejeli Strategijo razvoja 
občine Preddvor 2020+, v kateri so 
posebno mesto namenili razvoju turiz-
ma. Letos so v občini prostovoljni gasilci 
proslavljali 120 let svojega delovanja: 
poleti s prevzemom novega gasilskega 
vozila s cisterno, gasilsko vajo, tekmo-
vanjem gasilskih vozil in veselico, jeseni 
pa s slavnostno akademijo. Pomemben 
dogodek je bilo tudi odkritje spominske 
plošče hraniteljem orožja 1990/91 v času 
slovenske osamosvojitve. Odkrili so jo 
pred dnevom državnosti na domačiji 
Povšnar v Kokri. Letošnja novost pa je 
spremenjeni datum občinskega praznika, 
ki so ga prestavili na 1. junij, še naprej pa 
je posvečen prvi slovenski pisateljici, 
pesnici in skladateljici Josipini Urbančič 
Turnograjski. Prvič ob prazniku tudi 
niso podelili občinskih priznanj, kajti po 
novem pravilniku bodo to odslej naredili 
na vsaka štiri leta.

Občina Preddvor

Gradnja prve faze kanalizacije v zgornjem delu 
Tupalič 

S slovesnega odprtja športnih igrišč v Preddvoru 

Največja letošnja pridobitev v občini Preddvor so obnovljena 
športna igrišča pri osnovni šoli, vlagali so tudi v prometno 
varnost, uredili grajski park, v Tupaličah pa nadaljujejo  
gradnjo kanalizacije.
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Župan
Ciril Kozjek

Občina Šenčur
Kranjska cesta 11
Šenčur

Olševek je še zadnje naselje v severnem 
delu občine, kjer so urejali kanalizacijski 
sistem in ob tem tudi vso ostalo infras-
trukturo. Drugod so dela končali lani, na 
Olševku pa so za letos pustili urejanje 
sekundarnih vodov, ceste proti Tupali-
čam in mostu, ostali investitorji pa so ob 
tem napeljali še električno in optično  
omrežje. Vsi objekti v vasi imajo mož-
nost priključitve na kanalizacijo. Sedaj 
so komunalno urejena vsa naselja v 
severnem delu občine in na vrsti so še 
južna. Tam nameravajo začeti gradnjo 
čistilne naprave v Trbojah, za katero že 
imajo gradbeno dovoljenje, in pripravo 
vsega potrebnega za gradnjo kanalizaci-
je.
Tudi sicer so bili v občini na komunal-
nem področju letos zelo aktivni. V 
Sajevčevem naselju v Šenčurju, zgraje-
nem v osemdesetih letih prejšnjega sto-
letja, kjer je bil takrat zgrajen mešan 
kanalizacijski sistem, zaradi česar je hiše 
večkrat poplavljalo, so letos začeli grad-
njo ločenega sistema. Gradnja je posto-
pna in bo trajala predvidoma tri leta, 
prvi del v vrednosti 200 tisoč evrov so 
letos končali. V Srednji vasi so letos 
obnovili tri odseke vodovoda. V poslov-
no cono, ki so jo lani na glavno cesto 
povezali z začasnim krožnim križiščem, 
so letos dogradili dovozno cesto s ploč-
nikom in javno razsvetljavo. Lotili so se 
tudi urejanja pokopališča: z novimi pro-

stori za žarne grobove in raztros pepela 
ter kostnico. Namesto starih vežic pa 
nameravajo zgraditi poslovni objekt za 
prodajo sveč in cvetja, v njem pa bi bile 
tudi javne sanitarije in skladiščni prosto-
ri za pokopališče. 
V občini Šenčur veliko pozornosti 
namenjajo tudi objektom družbenega 
standarda. Letos so poskrbeli za obnovo 
igrišča pri kulturnem domu in vrtcu 
Janček na Visokem. V kulturnem domu 
so ogrevanje preuredili na plin, peč na 
kurilno olje pa so prestavili v podruž-
nično šolo v Voklem. Na Visokem so 
uredili klubske prostore športnega druš-
tva v športnem centru Rapa. V centralni 
osnovni šoli v Šenčurju so do jeseni 
opremili lani zgrajene nove učilnice v 
mansardi, kjer imajo zdaj pouk petošol-
ci. Na podstrehi sta tudi večnamenski 
prostor in arhiv. Pred začetkom novega 
šolskega leta pa so učenci od 5. razreda 
naprej dobili tudi nove garderobe, kjer 
ima odslej vsak svojo omarico z zakle-
panjem na šifro. 
Nekatere stvari, ki so jih nameravali 
začeti že letos, pa ostajajo za naprej. 
Pričakovali so namreč, da bodo začeli 
prvo fazo obnove Blagnetove hiše, 
namreč z rušenjem gospodarskega pos-
lopja ob njej in nadomestno gradnjo 
medgeneracijskega centra, vendar so 
morali spremeniti občinski odlok o tej 
stavbi kot o kulturnem spomeniku 
lokalnega pomena in počakati na grad-
beno dovoljenje. Na kulturno-izobraže-
valnem področju pa si obetajo selitev 
knjižnice v večje prostore v poslovni 
stavbi na Delavski cesti 24. Ena od 
nalog je tudi celostna ureditev športne-
ga parka Šenčur, prvi korak je bil idejni 
projekt, prihodnje leto pa bodo zanj 
sprejeli OPPN. Eden od letošnjih doku-
mentov, zaradi katerega si v prihodnje 
obetajo kandidaturo za evropska sreds-
tva, je izdelava celostne prometne stra-
tegije. V duhu trajnostne mobilnosti pa 
so že ob občinskem prazniku odprli 
prvi polnilnici za električna vozila, v 
Šenčurju in na Visokem.

Občina Šenčur
Z izgradnjo infrastrukture na Olševku se končuje urejanje 
severnega dela občine Šenčur, sedaj so na vrsti južna naselja.

Lani zgrajene učilnice v mansardi šenčurske 
osnovne šole so letos opremili in v njih se je začel 
pouk. 

Gradnja na Olševku, kjer so se letos končala 
vlaganja v infrastrukturo severnega dela občine.

OBČINSKI NAGRAJENCI: 
Srebrna plaketa: Francka Škofic Jur-
gec, Marko Dolinar, Edo Golob, Marko 
Žepič; bronasta plaketa: Marjeta Saje-
vec, Alojz Belehar, Franc Draksler; spo-
minsko priznanje: Patrik Jagodic

OBČINSKI SVETNIKI:
Vanja Umnik, Sebastian Mohar, Tatjana 
Perčič, Urša Dolinar (vsi SLS), Valerij 
Grašič, Vida Tičar Rebolj (oba NSi), 
Aleksander Gašperlin (Nestrankarska 
lista za šport in kulturo), Mirjana Čema-
žar (SD), Simon Kuhar, Slavka Weissei-
sen (oba Lista volje in dejanj ViD), Jan 
Krajger, Anja Pušavec (oba Mladi za 
občino Šenčur), Branko Zorman (SMC), 
Miro Kozelj, Andreja Pintar, Aleš Perič 
Močnik, Nuša Bašelj Jagodic (vsi SDS)
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Župan
Boštjan Trilar 

Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj 

OBČINSKI SVETNIKI:
Jakob Klofutar, Natalija Polenec, 
Gorazd Copek, Boris Kozelj, Sonja 
Mašić, Boris Vehovec, Darinka Zorko in 
Damijan Perne (vsi VZK – Več za Kranj; 
Andrej Šušteršič, Aleksandar Andrić, 
Primož Terplan, Tina Žalec Centa (vsi 
SMC – Stranka modernega centra); 
Helena Sitar, Drago Štefe, Jožef Roz-
man (vsi DeSUS); Irena Dolenc, Marjan 
Bajt, Vlasta Sagadin (vsi NSi – Nova 
Slovenija); Igor Velov, Nina Kastelic (Lis-
ta za razvoj Kranja); Branko Grims, Saša 
Kristan, Bojan Homan, Andreja Valič 
Zver, Gregor Tomše (vsi SDS – Sloven-
ska demokratska stranka); Janez Čer-
ne, Ana Pavlovski (SD – Socialni demo-
krati); Ignac Vidmar, Damjana Piškur 
(SZNKS – Stranka za napredek krajev-
nih skupnosti); Franc Rozman (SLS); 
Zoran Stevanović (SNS – Slovenska 
nacionalna stranka); Janez Frelih (Pove-
zane lokalne skupnosti), Barbara Gun-
čar (Lista Barbare Gunčar)

OBČINSKI NAGRAJENCI: 
Častni občan je postal mag. Drago Šte-
fe, nagrado MO Kranj sta prejela Peter 
Colnar in Nejč (Valentin Jernej) Slapar, 
listino o priznanju so prejeli: Ivana Jen-
ko, Marjan Gartnar, Klemen Markelj, 
Peter Robnik in Franc Hafner, veliko 
plaketo MO Kranj so prejeli: mag. Franc 
Rozman, Odbojkarski klub Triglav Kranj 
in Branko Mesec, veliko Prešernovo 
plaketo Jože Eržen, Prešernovo plaketo 
pa Jasmin B. Frelih.

V kranjski občini je veliko pozornosti 
namenjene mladim in najmlajšim, ki so 
se letos razveselili kar nekaj novosti. Zelo 
težko so zaključek gradnje vrtca čakali v 
Čirčah. Stavba je dobila novo fasado, v 
celoti so bili obnovljeni notranji prostori, 
dodatno je bilo zgrajenih še 360 kvadrat-
nih metrov površin v dveh nadstropjih. 
Vrtec Čirče ima tako sedaj prostora za tri 
oddelke, od tega za dve skupini starejših 
otrok in eno skupino otrok v jaslih. 
Najmlajšim so namenjena tudi nova 
otroška igrišča. Zlasti so se jih razveseli-
li v največji soseski na Planini, kjer 
Pisarna prenove soseske Planina ob 
sodelovanju z domačini ureja prijetno 
bivalno okolje za vse generacije. Tako je 
prav soseska Planina postala primer 
dobre prakse, ki je lahko zgled projek-
tom celostne urbane prenove sosesk.

Nova parkirišča in urejanje cest
Mnogi so težko čakali popravilo mostu 
čez Kokro na Hujah pa tudi ureditev 
novega parkirišča na območju stare 
Save. Parkirišče tik pred vstopom v staro 
mestno jedro je največja pridobitev par-
kirnih mest na območju Kranja v zadnjih 
nekaj letih in sočasno predstavlja tudi 
oživitev degradiranega območja in s tem 

prijaznejši vstop v mestno jedro. Na 
zgornjem delu je 55 parkirnih mest za 
osebna vozila obiskovalcev in 30 mest za 
abonente. V spodnjem delu je 130 par-
kirnih mest za abonente in postajališče 
za šest avtodomov. Za urejanje zelenega 
pasu parkirišča sta poskrbela Zavod za 
spodbujanje družbene solidarnosti in 
Društvo arhitektov KrArh. Sodelovala 
so tudi ostala društva in prostovoljci. 
Strošek ureditve celotnega območja Sta-
re Save je bil okoli 70 tisoč evrov.
Za več varnosti in pretočnosti je bilo 
poskrbljeno s postavitvijo krožišča pri 
Aquasavi in ureditvijo prehoda za pešce 
v Mavčičah. 
Novih 31 parkirnih mest so se razveselili 
v Šorlijevem naselju. S tem se v Šorlije-
vem naselju, enem starejših sosesk v 
Kranju, blaži pomanjkanje parkirišč. 
Vrednost opravljenih del je 60.580 evrov.
Velika pridobitev, ki se obeta v nasled-
njih letih, bo nov avtobusni terminal, saj 
so kranjski mestni svetniki jeseni spreje-
li Občinski podrobni prostorski načrt, 
tako da so se že začela priprave za novo 
pomembno investicijo. 
Prav tako je bilo veliko naporov vloženih 
v urejanje prometa v mestu po standar-
dih trajnostne mobilnosti, po mnenju 

Mestna občina Kranj

Nov avtobusni terminal je največja razvojna priložnost v kranjski občini.

Kranjska občina je v iztekajočem se letu bogatejša za nekaj 
pomembnih investicij, od prenovljenega in povečanega vrtca  
v Čirčah do novih parkirnih mest. Veliko novega je v starem 
mestnem jedru, zato ni čudno, da Kranj dobiva nagrade tudi  
na turističnem področju.



Ministrstva za okolje pa je vizija razvoja 
Kranja, ki jo predstavlja Trajnostna 
urbana strategija, najbolje izdelan doku-
ment z aplikativno ambicijo, saj vsebuje 
usmeritve za praktične ukrepe oziroma 
rešitve. Med njimi je tudi projekt 
Kr-s-kolesom.

Pomembne investicije
Med pomembnimi pridobitvami je ure-
ditev zadrževalno-ponikovalnega polja 
Bantale na območju Stražišča ob Škofje-
loški cesti. Gre za celovito rešitev zale-
dnih in padavinskih voda območja Stra-
žišča. Vrednost investicije je nekaj več 
kot 213.000 evrov.
Prav tako pomembna investicija je izgra-
dnja vodovoda Javornik. Nekaj več kot 
200 prebivalcem Jošta, Javornika, Čepulj 
in Pševa je Mestna občina Kranj zagoto-
vila nemoteno oskrbo s pitno vodo, ki so 

jo do sedaj dovažali s cisternami. Investi-
cija pa vredna 136.000 evrov. 
Za potrebe Glasbene šole Kranj so zače-
li urejati nekdanjo gradbeno šolo. Obno-
va bo omogočila prostore za regijsko 
povezovanje, za vaje orkestra in potrebe 
baletnikov, dala bo možnost za glasbeno 
izobraževanje gibalno oviranim in v 
celoti pripomogla k povečanju vpisnih 
mest na Glasbeni šoli Kranj.
Začela se je rekonstrukcija in nadzidava 
na Osnovni šoli Helene Puhar, Kranj pa 
bo v kratkem dobil Fajdigovo oziroma 
tako imenovano pro bono ambulanto, ki 
bo namenjena vsem občanom brez ure-
jenega zdravstvenega zavarovanja Ta bo 
v stavbi na Cesti Staneta Žagarja, ki je v 
lasti občine, če bo pridobljena potrebna 
dokumentacija. 
Veliko se je v minulem letu dogajalo 
tudi v Kovačnici, ki je sodelovni (cowor-

king) prostor, kjer se zbirajo mladi z 
namenom uresničevanja prvih podjetni-
ških idej. Svoja vrata v nekdanji trgovski 
šoli je odprla v mesecu decembru lansko 
leto in v tem času je v njenih prostorih 
potekala vrsta organiziranih dogodkov. 

Več lokalov in več dogodkov
Kranj v zadnjem času postaja vse 
pomembnejši tudi na turističnem zem-
ljevidu, saj beleži vse več obiska turistov 
in vse več nočitev. Izdelana je nova 
znamka Kranja, v mestu je vedno več 
dogodkov, od kulturnih do športnih, ob 
začetku leta je prav Kranj dobil prizna-
nje za najlepše okrašeno mesto v praz-
ničnem decembru. 
V različnih akcijah se Kranj uvršča na 
najvišja mesta, vzrok temu pa je tudi kar 
petnajst na novo odprtih lokalov v sta-
rem mestnem jadru.
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Prenovo in dograditev vrtca so v Čirčah težko čakali, slovesno so prenovljen 
vrtec odprli v začetku oktobra.

Krožišče pri Aquasavi je pripomoglo k varnosti in pretočnost prometa, še zlasti 
v smeri proti Besnici.

Novega otroškega igrišča so se letos poleti razveselili tudi na Hujah ter na Planini in je pomemben korak k 
revitalizaciji soseske Planina. 

V starem Kranju je petnajst novih lokalov, postal pa 
je tudi prijeten prostor za prireditve, tudi športne.
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Župan 
Miha Ješe

Občina 
Škofja Loka
Mestni trg 15
Škofja Loka

Oktobra leta 2015 odprta južna škofjelo-
ška obvoznica v Poljansko dolino je tudi 
v letu 2016 močno zaznamovala dogaja-
nje v občini. S to cesto, ki je bila v času 
gradnje največji infrastrukturni projekt v 
državi, so med drugim tudi osvobodili 
Spodnji trg in Poljansko cesto prej moč-
no obremenjujočega tranzitnega prome-
ta. Že kmalu na začetku leta 2016 so zato 
začeli načrtovati nov prometni režim za 
ta del mestnega središča. Prebivalci so 
zahtevali omejitve hitrosti in poostrene 
nadzore nad prometom. Država je temu 
marca ustregla in dovolila ureditev hitro-
sti na 30 km na uro na najožjih odsekih. 
Ko je cesta od starega Petrola do Zminca 
prešla iz državnega v občinsko upravlja-
nje, je občina pospešila prometno ureja-
nje, dala v razpravo elaborat o prometni 
ureditvi in izvedbeni predlog za širše 
območje Spodnjega trga in Poljanske 
ceste. Postopoma so uveljavili vrsto 
ukrepov: omejitev na 30 km na uro, fizi-
čne ovire za omejitev hitrosti (grbine, 
zoženja, svetlobna signalizacija, pozneje 
tudi urbana oprema), souporabo vozne-
ga pasu (sharrow), zarisane talne oznake 
za pešce, optična zoženja; poostrili so 

nadzor nad tem, kako udeleženci v pro-
metu spoštujejo uvedene ukrepe. 
Maja so tudi urbani sprehod Jane's Walk 
posvetili novim razmeram na Lontrgu in 
Poljanski cesti, na njem pa so prebivalci, 
člani dveh mestnih civilnih iniciativ, 
urbanisti in projektanti ter predstavniki 
občine zbirali predloge o prihodnji ure-
ditvi tega dela mesta. Poleg prometne je 
pomembna tudi urbanistična ureditev, ki 
jo bodo skladno z nagrajenim projektom 
projektirali v prihodnjem letu. Poleti je 
sledila vzpostavitev novega parkirnega 
režima na Spodnjem trgu, jeseni so ga z 
uvedbo dveh novih plačljivih parkirnih 
mest (na Pepetovem klancu in pri Tehni-
ku) še dopolnili. Na obvoznico so v tem 
letu preusmerili tudi del avtobusnega 
prometa. Ko so septembra po Sloveniji 
potekali dnevi za mobilnost, so na Lon-
trgu v sodelovanju s prebivalci na več 
mestih postavili urbano opremo, ki bo še 
dodatno prispevala k umirjanju prometa 
pa tudi k druženju prebivalcev. Doga-
janj, povezanih z južno obvoznico, sta se 
dotaknila še dva dogodka: na spletnem 
glasovanju, ki ga je pripravila vladna 
služba za razvoj in evropsko kohezijsko 

Občina Škofja Loka

Škofja Loka ima že leto dni južno obvoznico v Poljansko dolino. 

Po letu 2015, ko je Občina Škofja Loka končala več 
pomembnih naložb – najpomembnejši sta bili obvoznica v 
Poljansko dolino in sodoben sistem odvajanja in čiščenja 
odpadnih voda in vodovodni sistem – je investicijsko dogajanje 
bolj umirjeno.

OBČINSKI NAGRAJENCI:
Zlati grb občine Škofja Loka: Mestni 
pihalni orkester Škofja Loka; srebrni 
grb: Marijan Novak, dr. Alojz Snoj; bro-
nasti grb: Prosvetno društvo Sotočje, 
Osnovna šola Ivana Groharja Škofja 
Loka, Župnijska karitas Sv. Duh; pose-
bni priznanji: PGD Škofja Loka, nogo-
metaš Jan Oblak 

OBČINSKI SVETNIKI:
Bojan Berčič, Marija Demšar, Igor Dra-
kulič, Veronika Hartman, Borjana 
Koželj, Lea Leona Mlakar, Rok Primo-
žič, Tine Radinja, Melita Rebič (vsi Lista 
Miha Ješe in prijatelji Loke), Anton Ber-
nik, Maja Cankar, Aleš Habjan, Gregor 
Hostnik, Robert Strah (oba SDS), Mar-
ko Breznik, Jožica Vavpotič Srakar (oba 
SMC), Metod Di Batista, Valentin Jese-
novec, Tomaž Paulus (vsi SLS), Mirjam 
Jan Blažič (SD), David Jezeršek, Blaž 
Karlin, Klemen Štibelj (vsi NSi), Mateja 
Podlogar, Rolando Krajnik (oba Komu-
nalno-ekološka lista), Davor Tavčar, 
Martin Trampuš (oba Iniciativa za demo-
kratični socializem), Viktor Zadnik 
(DeSUS)
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politiko, je projekt Poljanska obvoznica 
prejel največ glasov in junija so ga pod-
robno predstavili na stojnici v Škofji 
Loki, pripravili tudi kolesarjenje po 
mestnem jedru; drugi dogodek pa je bila 
obletnica, kar ima Škofja Loka obvozni-
co v Poljansko dolino. Proslavili so jo z 
glasbenim dogodkom na Spodnjem trgu 
in z odprtjem dveh razstav. 
Lani je potekala še ena pomembna grad-
nja, in sicer južne dovozne ceste v indus-
trijsko cono na Trati, ki slednjo povezuje 
z regionalno cesto Škofja Loka–Ljublja-
na. Zgradili so tudi krožno križišče in ga 
dokončali v tem letu, ko so pripravili 
tudi slovesno odprtje obeh pridobitev in 
povedali, da je to zametek nove ceste, ki 
bo Škofjo Loko navezovala na avtocest-
no omrežje. K prometu, ki je močno zaz-
namoval letošnje občinsko dogajanje, je 
treba dodati tudi celostno prometno stra-
tegijo, za katero je občina pridobila 
evropski denar in jo izvajalci že inten-
zivno pripravljajo. 

Varnejši pred poplavami
Opravljen je velik del sanacije po popla-
vah, ki so na Škofjeloškem pustošile v 
letu 2014, v obnovo sta država in občina 
vložili 1,8 milijona evrov, od tega dve tre-
tjini država. V sklepni fazi je še ureditev 
zadnjega desnega pritoka Sore v zgor-
njem delu doline Hrastnice. V zvezi s pro-
tipoplavno zaščito sta se poleti na kopali-
šču v Puštalu srečala ministrica za okolje 
Irena Majcen in župan občine Škofja 
Loka Miha Ješe in podpisala sporazum o 
sofinanciranju projekta protipoplavne 
ureditve območja Poljanske Sore od Puš-
tala do sotočja Selške in Poljanske Sore 
ter Sore do Suhe. To je projekt naslednjih 
treh let, naložba je vredna 2,7 milijona 
evrov, državni delež je 1,4 milijona.

Energetska zmagovalka
Občina Škofja Loka že več let izvaja 
projekt Loško je ekološko in v okviru 
tega si prizadeva tudi za energetsko 
učinkovitost. Da je na pravi poti, pričata 
letos spomladi prejeti priznanji na Dne-
vih energetikov v Portorožu, kjer je bila 
Občina Škofja Loka (po razpisu časnika 
Finance) razglašena za energetsko naj-
bolj učinkovito ustanovo v državi, Tatja-
na Bernik pa za energetsko menedžerko 
leta. Tudi v občini podeljujejo priznanja 
za dosežke na področju energetske učin-
kovitosti, kjer je osrednje priznanje 
namenjeno energetsko najbolj učinkovi-

temu javnemu objektu. Letos je bila to 
Osnovna šola Škofja Loka-Mesto, ki je 
zmagala z več kot enajstodstotnim pri-
hrankom pri električni in toplotni ener-
giji. Razpis je bil že tretji po vrsti.    
V Škofji Loki se vse leto vrstijo priredit-
ve: teden podeželja, teden obrti in podjet-
ništva, teden turizma, zgodovinski festi-
val Historial, tek štirih mostov, junijski 
slovesnosti ob državnem in občinskem 
prazniku, festival pihalnih orkestrov, 
O'glasbena Loka, Bralnica na vrtu Sokol-
skega doma, Pisana Loka, letos pa so ob 
svetovnem čipkarskem kongresu, ki je 
potekal v Ljubljani, tudi tisočletnemu 
mestu dali nadih čipke. Največja razstava 
čipk je bila v Sokolskem domu. 
Občina Škofja Loka pa je zelo aktivna 
tudi na mednarodni sceni: aktivno sode-
luje z diplomatskim zborom, predvsem z 
ambasadorji in s kulturnimi ustanovami 
posameznih držav, ki jih imajo te v repu-
bliki Sloveniji. Sodeluje v evropskem 
združenju Douzelage: na letošnji skup-
ščini združenja v Bolgariji je bil za ene-
ga od podpredsednikov imenovan škof-
jeloški župan Miha Ješe. Posebno tesne 
vezi jo povezujejo s prijateljskimi in 
pobratenimi mesti. Letos je minilo deset 
let od uradnega podpisa listine o pobra-
tenju s češkim mestom Tabor, kar so 
proslavili tako v Škofji Loki kot v Tabo-
ru. Škofja Loka je aktivna tudi v podo-
navski pobudi, kjer je mednarodna koor-
dinatorka v povezovanju občin.
Letos je bilo v občini Škofja Loka več 
pomembnih obletnic. Omenimo le dve: 
140 let Prostovoljnega gasilskega druš-
tva Škofja Loka in prav toliko let Mest-
nega pihalnega orkestra Škofja Loka. Ko 
so gasilci želeli proslaviti, se je razbes-
nelo neurje in namesto na slavnostno 

parado so morali na intervencijo. In ko 
že omenjamo gasilce: po požaru, ki je na 
silvestrovo 2014/2015 poškodoval stari 
rotovž na Mestnem trgu in so ga v prete-
klem letu skrbno obnovili, so letos zgo-
daj spomladi na streho postavili še 
»zvončnico«, stolpič, kakršen je še v 
obdobju med obema vojnama krasil to 
takrat najpomembnejšo stavbo v mestu.
Škofja Loka izstopa tudi na področju 

prostovoljstva. Slovenska filantropija jo 
je ob dnevu prostovoljstva že tretjič 
zapored proglasila za prostovoljcem pri-
jazno mesto. Na natečaju Mladinskega 
sveta Slovenije pa so bili pohvaljeni pro-
stovoljke in prostovoljci lani izvedenega 
Škofjeloškega pasijona. Veliko mladih 
sodeluje v mednarodnem projektu za 
mlade MEPI, kjer so največ priznanj 
vselej deležni mladi iz Škofje Loke, tudi 
zlatih. Poleti so prireditev ob 60-letnici 
mednarodnega projekta pripravili prav v 
Škofji Loki, takrat so z bronastimi in 
srebrnimi priznanji MEPI nagradili tudi 
več kot sto mladih Ločanov.

Novo križišče, ki regionalno cesto povezuje s cesto v industrijsko cono. 

Župan Miha Ješe in ministrica Irena Majcen po 
podpisu pogodbe o protipoplavni ureditvi 
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Župan
Milan Čadež

Občina 
Gorenja vas - Poljane
Poljanska cesta 87
Gorenja vas

OBČINSKI SVETNIKI:
Anton Debeljak, Irena Tavčar, Ciril Alič, 
Stanko Bajt, Štefka Jeram, Lucija Kav-
čič, Žan Mahnič (SDS), Janez Pelipen-
ko, Zvonko Dolinar (SLS), Dunja Škofic 
(SMC), Tilka Vučko, Helena Gorjan 
(Peter Trček in skupina volivcev), Janez 
Arnolj, Marija Jereb, Mirjana Možina 
(NSi), Jurij Krvina (SD) in Franci Fortuna 
(DeSUS)

OBČINSKI NAGRAJENCI:
Naziv častni občan so posthumno 
podelili Alojziju Štremflju. Priznanja so 
prejeli: dr. Milena Alič, Anton Bogataj, 
Kulturno društvo dr. Ivan Tavčar Polja-
ne, Lovska družina Gorenja vas in Pla-
ninsko društvo Sovodenj. Priznanje 
župana so podelili ansamblu Raubarji.

Prireditev ob odprtju prenovljenega 
Sokolskega doma so zasnovali na podo-
ben način, kot je potekala pred 93 leti, 
prav tako na binkoštno nedeljo. Z obno-
vo v zadnjih dveh letih je mogočna zgra-
dba znova zasijala v najlepši možni luči. 
Svoje prostore v njej so že dobili občin-
ska uprava, Krajevna skupnost Gorenja 

vas, krajevni urad škofjeloške upravne 
enote, Športno društvo Partizan in kra-
jevna pisarna škofjeloškega policijskega 
urada.
Uspelo jim je tudi doseči, kar se je še 
pred letom dni zdelo nemogoče – prido-
bili so koncesijo za lastno otroško ambu-
lanto in program razširili še na otroško 
kurativo, kar je več, kot so na področju 
pediatrije v Poljanski dolini sploh kdaj-
koli imeli. Sredi avgusta so s koncesio-
narko Ido Rus po dolgotrajnih prizade-
vanjih podpisali koncesijsko pogodbo o 
izvajanju pediatrične dejavnosti tudi v 
njihovi občini, oktobra pa odprli prenov-
ljeno pediatrično ambulanto, opremljeno 
po sodobnih standardih. 
Pomemben korak k boljši poplavni var-
nosti v občini so storili z obnovo mostu 
čez Ločivnico v Poljanah, ki je del celo-

vitega projekta reševanja poplavne var-
nosti v Poljanah. S tem posegom je sre-
dišče Poljan dobilo novo in lepšo končno 
podobo ter varnejšo pot v šolo. Nov 
most namreč pomeni tudi zaključek pro-
jekta urejanja prometa na lokalni cesti 
od križišča pri gostilni na Vidmu do 
osnovne šole v Poljanah. Dela so bila 
vredna dobrih sto tisoč evrov. 
Tavčarjev dvorec na Visokem so v zače-
tku maja obogatile štiri nove stalne raz-
stave o zgodovini Visoške domačije, 
Kalanovem rodu in Ivanu Tavčarju. 
Novo podobo je dobila tudi tamkajšnja 
kuhinja iz 19. stoletja. Naložba je bila 
vredna okrog sto tisoč evrov. Potomki 
Tavčarjeve rodbine, sestri Metka Zorc in 
Ruda Zorc Pleskovič, sta poskrbeli tudi 
za obnovo Tavčarjeve grobnice s kapeli-
co na Visokem. Obenem so se Tavčarje-
vi potomci odločili, da bodo lastništvo 
grobnice prenesli na Občino Gorenja vas 
- Poljane, ki je tako postala lastnica vseh 
objektov na Visokem. 
Na travniku ob dvorcu se vsako leto 
odvijajo številne prireditve, s katerimi 
popestrijo dogajanje v dolini. Letos so 
med drugim gostili zelo dobro obiskan 
rokodelski dogodek Medeno na Viso-
kem. Slovesno pa je bilo v začetku sep-
tembra v Javorjah, kjer so praznovali 
140. obletnico ustanovitve tamkajšnje 
župnije. Mašo je ob tej priložnosti daro-
val nadškof Stanislav Zore.
Spektakularen sprejem so v začetku 
novembra pripravili za ekipo slovenskih 
gasilcev, ki je na najtežjem gasilskem 
tekmovanju na svetu Firefighter Combat 
Challenge, ki je od 24. do 29. oktobra 
potekalo v ameriškem Montgomeryju, 
osvojila naziv svetovnih podprvakov. 
Gregor Stanonik iz PGD Gorenja vas je 
s časom 1:19,78 osvojil četrto mesto in 
se uvrstil tudi med elito sedmih Zemlja-
nov, ki so dosegli rezultat pod magično 
minuto in dvajsetimi sekundami.

Občina Gorenja vas - Poljane

Letošnji najodmevnejši dogodek je bilo odprtje prenovljenega Sokolskega doma.

Letošnji najodmevnejši dogodek je bilo odprtje prenovljenega 
Sokolskega doma. Odprtje so pospremili s celodnevnim 
dogodkom Od vasi do vasi Tavčarjeva pot drži. Pripravili so ga 
v spomin na rojaka Ivana Tavčarja, ki so mu leta 1923 kot 
predanemu sokolu posvetili takrat novozgrajeni dom.
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Župan  
Janez Žakelj

Občina Žiri
Loška cesta 1
Žiri

S prihodom pediatrinje Ide Rus so si 
žirovski starši končno lahko oddahnili, 
saj jim zdravih in bolnih otrok na pregle-
de ni več treba voziti v Škofjo Loko. 
Okrepili so še področje družinske medi-
cine, na katerem po novem delujejo kar 
trije zdravniki, saj sta se poleti zdravniku 
Dušanu Sedeju pridružila še dva nova 
zdravnika – Ivan Pecev in Jaka Strel.
Tako kot pri naporih za vrnitev pediatra 
v Poljansko dolino so tudi v »bitki« za 
Alpino Žirovci dokazali, da znajo stopiti 
skupaj. V začetku aprila so namreč z 
mirnim protestnim shodom pred sede-
žem Alpine izrazili nasprotovanje načrtu 
prestrukturiranja podjetja, ki je predvi-
devalo tudi odpuščanja in selitev proiz-
vodnje v tujino. Tudi to je prispevalo k 
odločitvi lastnikov podjetja, da neprilju-
bljeno direktorico Barbaro Vtič Vraničar 
zamenjajo z domačim strokovnjakom za 
prestrukturiranje Bojanom Gantarjem, 
in prekinitvi sporne pogodbe s svetoval-
no družbo Admetam.
Poleti so v vrtcu pri Osnovni šoli Žiri 
izvedli energetsko sanacijo, v okviru 
katere so rekonstruirali streho in jo 
dodatno toplotno izolirali ter uredili tudi 
sodoben prezračevalni sistem. Sočasno 
so nadzidali del ravne strehe in tako pri-
dobili dve novi igralnici. Vse vrtčevske 
oddelke so oktobra znova združili na eni 
lokaciji, saj so z dvema oddelkoma dos-
lej gostovali v prostorih Zadružnega 
doma. Naložba je bila vredna 320 tisoč 
evrov. Nadaljevali so tudi z odpravo pos-
ledic poplav iz leta 2014, za kar so letos 
namenili okrog tristo tisoč evrov.
Nekoč degradirano območje v Pustotni-
ku je že lani začelo dobivati novo podo-
bo, saj občina na tem mestu načrtuje nov 
turistično-rekreacijski center. Ob kopali-
šču so konec junija uradno odprli tudi 
igrišče za odbojko na mivki. Prvo tekmo 
na tem igrišču sta odigrali slovenski 

državni prvakinji v odbojki na mivki, 
sestri Erika in Simona Fabjan. V novou-
rejeni Jobstovi dvorani na podstrešju 
žirovskega župnišča pa je v začetku leta 
svoje stalno mesto našla zbirka več kot 
stotih najzanimivejših predmetov, roko-
pisov, priznanj in medalj ter fotografij 
žirovskega organista, zborovodje in skla-
datelja Antona Jobsta.
V Osnovni šoli Žiri so konec marca pri-
pravili osrednjo prireditev ob stodeset-
letnici neprekinjenega delovanja Čip-
karske šole Žiri. Ob tej priložnosti je 
izšla tudi zbirka žirovskih pripovedi, pri 
čemer so motive nekaterih zgodb 
dopolnili s čipko. Za likovno upodobi-
tev zgodb je poleg učencev poskrbela 
risarka vzorcev Vida Kejžar. Ob jubile-
ju so v žirovski šoli pripravili tudi pro-
jekt, ki se je odvijal pod sloganom 
Živeti čipko. Z njim so predstavili 
žirovsko čipko kot stalno oziroma mož-
no spremljevalko vsakdanjega življenja 
Žirovcev. Sklepni del projekta je pred-
stavljala predstavitev žirovske čipkar-
ske šole na mednarodnem čipkarskem 
kongresu OIDFA junija v Ljubljani. Z 
žirovsko čipko je bil letos povezan še en 
jubilej, in sicer desetletnica Slovenskih 
klekljarskih dni. Klekljarski dnevi pred-
stavljajo krono vsakoletnih dejavnosti 
žirovskih klekljarjev, ki so združeni v 
društvu Cvetke.
V nekdanjih prostorih M Sore na Dobra-
čevi pa je maja zaživel sodelavni oz. 
coworking center Mizarnica. Gre za 
sodoben način dela, ki samozaposlenim 
in drugim profesionalcem omogoča, da 
si občasno ali stalno delijo delovni pro-
stor z drugimi ustvarjalci iz svoje ali 
sorodnih panog. Ta čas si prostore 
Mizarnice občasno ali stalno deli sedem 
mladih, ki imajo v najemu vsak svojo 
delovno mizo, medtem ko je najemnik 
prostorov občina.

Občina Žiri
V Žireh so se v začetku oktobra razveselili kar treh pomembnih 
pridobitev, poleg prihoda dveh novih zdravnikov družinske 
medicine in pediatrinje tudi odprtja novih prostorov v 
Zdravstveni postaji Žiri. Za obnovo prostorov, v katere se ni 
vlagalo vse od izgradnje zdravstvene postaje pred 23 leti, so 
namenili okrog 170 tisoč evrov.

Slovesno odprtje prenovljenih prostorov  
v Zdravstveni postaji Žiri

OBČINSKI SVETNIKI:
Matej Gregurovič, Ida Filipič Pečelin, 
Primož Tavčar, Petra Leben Seljak, Dra-
go Kramperšek in Maja Justin Jerman 
(Neodvisna lista za napredek Žirov), 
Sašo Pečelin, Mateja Velkavrh in Viljem 
Eržen (NSi), Matjaž Oblak, Mija Jenko 
Mrak, Boris Novak (SDS), Branko Jese-
novec (SD), Angela Jezeršek (DeSUS) 
in Martin Oblak (SLS)

OBČINSKI NAGRAJENCI:
Priznanja občine so prejeli Metka Debe-
ljak, Janko Kosmač in Bernarda Lukan-
čič.
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Župan  
Anton Luznar

Občina Železniki
Češnjica 48
Železniki

OBČINSKI SVETNIKI:
Matej Šubic, Tomaž Weiffenbach, Mirko 
Berce, Jernej Bešter, Julijana Prevc, 
Božo Prezelj, Primož Pintar, Jurij Dem-
šar in Erika Drobnič (SLS), Miran Šturm, 
Tomaž Demšar in Branka Krek Petrina 
(SDS), Jože Prezl, Peter Gortnar in Leo-
pold Nastran (SD), Roman Megušar 
(NSi) in Matej Markelj (Premik)

OBČINSKI NAGRAJENCI:
Častni občan je postal Franc Golija. Pla-
keto občine sta prejela PGD Rudno in 
France Benedik. Priznanje občine za 
izjemne dosežke so podelili Andreju 
Tarfili, priznanje za življenjsko delo pro-
stovoljcev Sašu Gartnarju in Jožefi Mar-
kelj, priznanje za aktivno delovanje dru-
štev pa Lovski družini Selca. 

Občina Železniki je letos ob regionalni 
cesti v novem delu naselja na Studenem 
zgradila pločnik skupaj s kanalizacijo, 
javno razsvetljavo in uvozi na cesto, v kar 
je vložila 180 tisoč evrov. Veliko sredstev 
so vložili v asfaltiranje petih kilometrov 
občinskih cest, najdaljši odseki so bili 
Zgaga–Štulc–Jurež v Davči ter Rotke–
Zgornje Danje in Rotke–Spodnje Danje. 
240 tisoč evrov so namenili za komunal-
no infrastrukturo: na šestih lokacijah v 

Železnikih so gradili vodovod, fekalno in 
meteorno kanalizacijo ter v dražgoško 
šolo vgradili malo komunalno čistilno 
napravo. Dokončali so športno igrišče v 
Dolenji vasi, ki je letos dobilo še večna-
menski objekt, otroško igrišče in asfaltira-
no parkirišče. V dveh letih so vanj vložili 
240 tisoč evrov. Nogometno igrišče v 
Železnikih je dobilo novo razsvetljavo.
Lotili so se izdelave Celostne prometne 
strategije, s katero bodo predvideli razvoj 
prometa s poudarkom na ukrepih za spo-
dbujanje trajnostne mobilnosti v mestu 
Železniki in primestnih naseljih Studeno, 
Zali Log, Rudno, Selca in Dolenja vas. 
Projekt, ki ga sofinancira ministrstvo za 
infrastrukturo, bo končan prihodnje leto 
in bo podlaga za pridobitev nepovratnih 
sredstev za izvedbo predvidenih ukrepov. 

V Železnikih so tudi letos nadaljevali 
prizadevanja, da bi jim država zagotovila 
celovito poplavno varnost. Močno upa-
jo, da bo prihodnje leto, torej deset let po 
katastrofalnih poplavah, vendarle začela 
izvajati protipoplavne ukrepe in da bo 
sledila tudi gradnja obvoznice. 
Letošnje leto si bodo zapomnili tudi po 
prvem pobratenju z drugo občino, in 
sicer s hrvaško Lepoglavo. Župana sta 
na slovesnosti ob občinskem prazniku v 
Železnikih podpisala listino o pobraten-
ju, s čimer so kronali večletno sodelova-
nje klekljaric, turističnih delavcev in 
pihalnih orkestrov obeh mest.
V Železnikih so letos še več pozornosti 
kot običajno posvetili ohranjanju klek-
ljarske tradicije: v sklopu Svetovnega čip-
karskega kongresa, ki ga je gostila Ljub-
ljana, so med drugim pripravili edinstve-
no 24-urno neprekinjeno klekljanje in 
prenovili čipkarsko zbirko v muzeju.
Bogatejši so tudi za nova spoznanja o 
prednikih. Javnosti so letos predstavili 
izjemna odkritja arheoloških izkopavanj 
na Štalci nad Češnjico, ki so potrdila, da 
je bilo železarstvo v teh krajih razvito že 
v starejši železni ali halštatski dobi.
Aprila so obeležili 70. obletnico ustano-
vitve Kovinarske zadruge Niko, iz katere 
so se razvila števila uspešna podjetja, 
tudi Domel in Niko, septembra pa 40. 
obletnico odprtja plavalnega bazena.
PGD Sorica je praznoval 110-letnico 
društva, PGD Rudno pa je obeležil 
90-letnico delovanja in prevzel novo 
gasilsko vozilo s prikolico. V PGD Zali 
Log so pridobili gasilsko avtocisterno. 
Lovski družini Selca in Železniki sta 
praznovali 70-letnico.
V Železnikih so ponosni na uspešne 
športnike na čelu s Petrom Prevcem, ki 
je letos prvič postal zmagovalec svetov-
nega pokala v smučarskih skokih.
Konec novembra so v Selški dolini vsto-
pili v Krekovo leto, kakor so poimenova-
li sklop prireditev v počastitev stote 
obletnice smrti dr. Janeza Evangelista 
Kreka, ki bo oktobra prihodnje leto.

Občina Železniki

Župan Anton Luznar

Na Studenem so zgradili pločnik skupaj s kanalizacijo, javno razsvetljavo in uvozi na regionalno cesto.

V Železnikih so letos urejali komunalno infrastrukturo, zgradili 
so pločnik na Studenem in dokončali športno igrišče v Dolenji 
vasi. Občina se je pobratila s hrvaškim mestom Lepoglava.
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Župan  
Nejc Smole

Občina Medvode
C. Komandanta Staneta 12
Medvode

Letošnji proračun Občine Medvode je 
bil rekorden z več kot dvajsetimi investi-
cijskimi projekti. Izvedli so domala vse, 
kar so načrtovali. Izjema je velik projekt 
kohezije, za katerega še čakajo odobritev 
s strani Evropske unije. Gre za skupen 
projekt z Vodicami in Ljubljano, ki bo za 
Medvode pomenil izgradnjo fekalne 
kanalizacije, obnovo vodovodov in mete-
ornih kanalizacij v delu Vaš, Goričan, 
Rakovnika, Ladje in v pretežnem delu 
KS Pirniče. Projekt je sedaj načrtovan v 
prihodnjem letu. Letos so zagnali velik 
cikel investicij tudi v ceste in za to name-
nili dobrih 1,7 milijona evrov. Ena izmed 
večjih pridobitev na področju cestne 
infrastrukture je rekonstruirana cesta 
Valburga–Trboje, ki so jo odprli sredi 
septembra. S tem so zaključili več kot 
deset let star projekt, ki medvoško obči-
no povezuje s sosednjo šenčursko. Več 
desetletij so na asfaltirano cesto do svo-
jih domov čakali prebivalci vasi Belo v 
Polhograjcih. Dobili so jo septembra. 
Zaradi ugodnega gibanja cen na trgu so 
določene investicije, ki so bile načrtova-
ne za več let, izvedli že letos, med dru-
gim tudi obe omenjeni cesti. Občina 
Medvode je letos prvič sodelovala v 
Tednu mobilnosti in ob tem so ob Barle-
tovi cesti odprli prvo parkirišče 'parkiraj 
in odpelji se' v Medvodah. Razveselili so 
se tudi ponovne vzpostavitve dvosmer-
nega prometa čez most v Mednu, katere-
ga rekonstrukcija je bila sicer državna 
investicija, da je prišlo do realizacije, pa 
gre zasluga tudi pritiskom in skupnemu 
nastopu medvoškega župana in županov 
s škofjeloškega območja. Novost je tudi 
prva javna polnilnica za električna vozi-
la, ki je na parkirišču pred knjižnico. 
Kako bodo v občini promet urejali v pri-
hodnje, bo pokazala tudi Celostna pro-
metna strategija, ki bo končana do pom-
ladi.
Največja investicija v javne objekte 
občine je bila obnova centralne kuhinje 
Vrtca Medvode v vrednosti okrog pol 
milijona evrov, pri čemer je poleg občine 

velik del sredstev prispeval vrtec sam. 
Cikel večjih investicij v vrtce je s tem 
zaključen in se bo preusmeril v osnovne 
šole, kjer se srečujejo s prostorsko stisko. 
V OŠ Preska je želja in potreba po novi 
šoli. To bo poleg kohezije verjetno naj-
večja investicija, ki občino čaka v pri-
hodnjih letih. Kar nekaj denarja je bilo 
namenjenega tudi igriščem. Otroci so se 
razveselili prenovljenega in razširjenega 
otroškega igrišča v Preski, obnovljeno je 
igrišče pred Knjižnico Medvode, v 
Smledniku pa so odprli Športni park 
Smlednik. Konec preteklega leta je z 
uradnim delovanjem začel Javni zavod 
Sotočje Medvode, ki združuje dva nek-
danja javna zavoda: za šport in turizem 
ter za kulturo in mladino. V letu delova-
nja je postal dobro prepoznaven v slo-
venskem prostoru, predvsem na račun 
Športne dvorane Medvode, ki jo uspešno 
upravlja in je polno zasedena, v njem pa 
so tudi letos potekali številni odmevni, 
tudi mednarodni dogodki. Športna dvo-
rana je letos praznovala deset let obrato-
vanja. 
V Medvodah so letos gostili nekaj viso-
kih obiskov. Največji je bil julija, ko sta 
predsednik Bolgarije Rosen Plevneliev 
in slovenski predsednik Borut Pahor ob 
knjižnici odprla klop prijateljstva. Med-
vode je obiskala Vlada RS, večkrat je bil 
na obisku minister za infrastrukturo, 
pred kratkim pa tudi inšpekcijske službe, 
ki so imeli z županom in policijo skupen 
sestanek na temo ponovnega odprtja 
nekdanje zloglasne diskoteke Lipa, ki se 
sedaj imenuje Club Seven. 
Največji mednarodni dogodek je bilo 
mednarodno srečanje Evropskega sožit-
ja. Medvode so pet dni gostile več kot 
šestdeset udeležencev iz štirih mest: 
Crest (Francija), ki je edino mesto, s 
katerim so Medvode pobratene, Ponte 
San Nicolo (Italija), Nidda (Nemčija) in 
Zaječar (Srbija). Odmeven pa je bil tudi 
uspeh občana Medvod. Fotoreporter 
Srdjan Živulović je postal prvi Slovenec 
s Pulitzerjevo nagrado.

Občina Medvode
Leto številnih investicij in rezanja trakov.  
Medvode so gostile mednarodno srečanje petih držav.

Predstavniki petih držav so na mednarodnem 
srečanju ob Zbiljskem jezeru zasadili lipo 
prijateljstva.

OBČINSKI SVETNIKI:
Vito Klavora, Anže Šilar, Darinka Verov-
šek, Ladislav Vidmar, Cvetka Židan Val-
javec (GLAM), Katarina Galof, Mojca 
Jeraj, Sašo Šulc, Matejko Trampuš, 
Stanislav Ulanec (NLNKOM), Leon Mer-
jasec, Roman Robas, Saša Rožič 
(SDS), Luka Kajtna, Iztok Krasnik, Alen-
ka Žavbi Kunaver (SMC), Zvonka Hoče-
var, Franc Šušteršič (DeSUS), Mirko 
Javeršek, Stanko Okoliš (N.Si), Štefan 
Čebašek (SLS), Dragan Djukić (ZKO), 
Gorazd Šturm (SD). 

OBČINSKI NAGRAJENCI: 
Medaljo je prejelo Turistično društvo 
Goričane – Vaše, plakete Majda Rech-
berger, Ivanka Gaber, Avguštin Sešek, 
Primož Ločniškar in Karel Vernik, pode-
ljeno pa je bilo tudi priznanje občinske-
ga sveta za posebne dosežke, ki ga je 
dobil Srdjan Živulović.
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Župan
Aco Franc Šuštar

Občina Vodice
Kopitarjev trg 1
Vodice

Potem ko so v lanskem letu zaključili 
energetsko sanacijo šole ter jo arhitek-
turno poenotili, so se letošnje poletje v 
Vodicah lotili ureditve okolice pred šolo 
in vrtcem. Za potrebe vrtca in osnovne 
šole so zagotovili skoraj sto parkirnih 
mest ter s tem rešili težave s pomanjka-
njem prostora ob različnih prireditvah. 
Projekt je zajemal tudi ureditev pešpoti 
do šole in vhodov vanjo, komunalno ure-
ditev površin in priključkov do šole in 
vrtca, izgradnjo ograje in celovito zuna-
njo ureditev območja.
V okviru sanacijskih del odprave napak v 
garancijski dobi so v Vodicah obnovili 
cesto Mengeš–Martink–Vodice, na odse-
ku Koseze–Utik–Bukovica. Napake so 
odpravili na glavni trasi lokalne ceste čez 
Bukovico in Utik ter na odsekih javne 
poti od kapelice v Utiku proti Polju ter od 
Plevevca v Bukovici proti Zabrežju.
Veliko sredstev so v Vodicah vlagali tudi 
v prenove športnih igrišč po občini. V 
Repnjah so na obstoječem travnatem 
igrišču ob gasilskem domu zgradili novo 
asfaltno igrišče z odbojno ograjo ter pet 
metrov visoko lovilno mrežo, na Selu pa 
so temeljito prenovili igrišče Strahovica. 
V Športnem središču Strahovica so pre-
novili tudi dve balinarski stezi in uredili 
naprave za fitnes na prostem. Za oba 
projekta so pridobili sredstva na Funda-
ciji za šport v višini 30 in 25 tisoč evrov.
Številni izzivi občinsko upravo čakajo 

tudi v prihodnje. Že več let si prizadeva-
jo za izgradnjo večnamenskega občin-
skega središča Kopitarjev center. Projekt 
je v fazi pridobivanja gradbenih dovol-
jenj in soinvestitorjev. Center bo stal na 
mestu sedanjega zadružnega doma in 
prostorov občine. V ta namen se je 
občinska uprava letos poleti že preselila 
v začasne prostore nad knjižnico ter 
sočasno s prenovo prostorov uredila tudi 
oba vhoda in omogočila dostop za gibal-
no ovirane osebe.
Še pomembnejši projekt pa je izgradnja 
kanalizacijske infrastrukture v občini, za 
kar bodo v prihodnjih letih s strani kohe-
zijskih skladov pridobili 4,2 milijona 
evrov nepovratnih sredstev. Poleg nad-
gradnje kanalizacijskega sistema in 
izgradnje povezovalnega kanala v Mest-
no občino Ljubljana bodo posodobili ali 
izgradili še drugo spremljevalno infras-
trukturo v občini.
Pestro je bilo tudi na društvenem podro-
čju. Junija so praznovali devetdesetletni-
co Prostovoljnega gasilskega društva 
Zapoge, gasilci iz Repenj pa so konec 
avgusta prevzeli novo vozilo GVM, ki za 
društvo predstavlja veliko pridobitev.
V okviru prireditev ob občinskem praz-
niku so pripravili Kopitarjeve dneve, ki 
so bili letos posvečeni življenju in delu 
pisatelja, publicista in satirika Jakoba 
Alešovca, čigar 115. obletnice smrti se 
spominjajo letos. Njemu v čast so na 
kulturnem domu v Skaručni odkrili spo-
minsko ploščo.
Vodice so znane tudi po odličnih šport-
nikih. Slovence, ne le Vodičane, je na 
poletnih olimpijskih igrah razveselil 
dvajsetletni Luka Janežič, ki je v teku na 
400 metrov postavil nov državni rekord 
in zasedel 17. mesto. Da bo tudi pozimi 
dovolj razlogov za veselje navijačev, pa 
je s četrtim mestom na uvodnem velesla-
lomu v Söldnu napovedal odličen alpski 
smučar iz Bukovice pri Vodicah Žan 
Kranjec.

Občina Vodice

Ob občinskem prazniku so podelili tudi priznanja zaslužnim občanom in organizacijam.

V Vodicah so letos prenavljali igrišča in sanirali ceste, pred 
šolo in vrtcem so zagotovili skoraj sto parkirnih mest. V občini 
se pripravljajo na večje projekte, ki jih čakajo v prihodnje – 
izgradnja kanalizacijske infrastrukture ter Kopitarjevega centra.

OBČINSKI SVETNIKI:
Žiga Janežič (Lista SRCE Občine Vodi-
ce), Mija Cankar (Lista SRCE Občine 
Vodice), Anton Logar (Socialni demo-
krati), Mojca Ločniškar (Nova Sloveni-
ja), Rok Cankar (Lista neodvisnih kraja-
nov), Miran Vertačnik (Lista neodvisnih 
krajanov), Anton Aljaž (Slovenska demo-
kratska stranka), Peter Podgoršek (Slo-
venska demokratska stranka), Marjan 
Podgoršek (Lista SRCE Občine Vodi-
ce), Jože Podgoršek (Nova Slovenija), 
Anton Kosec (Lista neodvisnih kraja-
nov), Margareta Barle (Lista neodvisnih 
krajanov), Damijan Repnik (Slovenska 
demokratska stranka), Andraž Hönig-
sman (Lista SRCE Občine Vodice), 
Anton Kokalj (Nova Slovenija)

OBČINSKI NAGRAJENCI:
Plaketi Občine Vodice sta prejela Pros-
tovoljno gasilsko društvo Zapoge in 
Mestna knjižnica Ljubljana. Priznanja 
župana so prejeli Bernarda Kokalj, Jure 
Grilc in Taja Pipan.
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Župan
Franc Jerič 

Občina Mengeš
Slovenska cesta 30
Mengeš

V Mengšu so v začetku junija zaključili 
in v uporabo predali dobre tri milijone 
evrov vredno investicijo v kanalizacijo 
in drugo infrastrukturo na območju 
severnega Mengša od razbremenilnika 
do Grobeljske ceste, za katero so si pri-
zadevali več kot sedem let. Na tem delu 
so zgradili fekalni kanal s 141 hišnimi 
priključki v dolžini 3645 metrov, 916 
metrov meteorne kanalizacije ter obno-
vili vodovodno in hidrantno omrežje v 
dolžini 2708 metrov. Obnovili so tudi 
cestišče na območju štirinajstih ulic tega 
dela mesta, napeljali optično omrežje po 
vseh ulicah, dogradili manjkajoči del 
plinovoda ter javno razsvetljavo v dolži-
ni 2408 metrov. Izvajalca del sta bila 
podjetji Hidrotehnik in Strabag AG. 
Fekalni kanal je bil del 39 milijonov 
evrov vrednega kohezijskega projekta 
Odvajanje in čiščenje odpadne vode na 
območju Domžale - Kamnik, pogodbe-
na vrednost na območju Mengša pa je 
znašala dober milijon evrov. Za projekt 
so prejeli 960 tisoč evrov s strani kohe-
zijskega sklada, 2,3 milijona evrov pa so 
vložili sami.
Po koncu šolskega leta in končanih arhe-
oloških izkopavanjih na mestu gradnje 
so dočakali tudi težko pričakovano grad-

njo vzhodnega prizidka Osnovne šole 
Mengeš. Vrednost investicije brez DDV 
znaša dobrih 520 tisoč evrov in prinaša 
skupno 826 kvadratnih metrov površin, 
ki bodo rešile naraščajočo prostorsko 
problematiko šole. Glede na dostopne 
demografske podatke se namreč v pri-
hodnjih letih nadejajo povečanja števila 
otrok s sedanjih 736 na 856. V štirinad-
stropnem prizidku bodo zagotovili šest 
učilnic in kabinetov, požarno stopnišče 
ter shrambo in skladišče.
Lotili so se urejanja struge Pšate nad 
mostom v naselju Topole, s čimer so 
povečali pretok struge in zmanjšali 
nevarnost poplav na tem območju. Jese-
ni je potekala tudi rekonstrukcija tristo-
metrskega odseka ceste na Dobenem, na 
Šolski ulici pa so ob obstoječem kamni-
tem mostu zgradili brv, ki pešcem, pred-
vsem šolarjem, omogoča varnejšo pot. 
Z rebalansom proračuna so zagotovili 
sredstva za poplačilo najetih kreditov, s 
čimer postajajo ena izmed redkih občin, 
ki ni zadolžena in se bo na ta način lažje 
lotevala novih investicij. Občinski upravi 
je s pritiskom na pristojne na Ministrstvu 
za infrastrukturo in Direkciji RS za 
infrastrukturo uspelo doseči dogovor o 
izgradnji manjkajočega dela mengeške 
obvoznice, ki bo bistveno pripomogel k 
razbremenitvi središča mesta. Izgradnja 
je predvidena za leto 2018.
Na gospodarskem področju je veliki met 
uspel mengeškemu Leku, kjer so odprli 
prvi objekt za proizvodnjo učinkovin za 
inovativna zdravila pri nas, vreden 28 
milijonov evrov. Ker se občina vse bolj 
zaveda svojih turističnih potencialov, so 
v sodelovanju z Razvojnim centrom Srca 
Slovenije in lokalnimi turističnimi ponu-
dniki pripravili Vikend odprtih vrat. 
Praznovali so tudi 70 let Lovske družine 
Mengeš in skupaj s Smučarsko-skakal-
nim klubom Mengeš obeležili dvajset let 
delovanja kluba, ki je dal svetovnega ter 
mladinskega olimpijskega prvaka.

Občina Mengeš
V Občini Mengeš so letos končali tri milijone evrov vreden 
projekt izgradnje kanalizacije na območju severnega Mengša,  
v teku so tudi dela za izgradnjo vzhodnega prizidka Osnovne 
šole Mengeš.

Prizidek bo z dobrimi osemsto kvadratnimi metri 
dodatnih površin rešil vedno večjo prostorsko stisko 
na Osnovni šoli Mengeš.

OBČINSKI SVETNIKI:
Bogo Ropotar, Tina Jamšek, Matjaž 
Loboda, Nataša Skok, Robert Ručigaj, 
Urška Mehle (vsi Lista za Občino Men-
geš), Aleš Janežič, Katja Jamšek, Peter 
Gubanc, Marija Sitar, Boštjan Skok (vsi 
SMO – Skupaj za mengeško občino – 
Skupaj zmoremo več), Matevž Bolta, 
Urša Posavec (oba NSi), Matej Hribar, 
Urška Tavčar (oba SDS), Franc Hribar, 
Jožef Vahtar (oba SLS), Tomaž Štebe 
(CIM – Civilna iniciativa – Radi imamo 
Mengeš, Loko, topole, Dobeno) in Mir-
jan Trampuž (SD)

OBČINSKI NAGRAJENCI:
Zlato priznanje je prejel Slavko Pišek, 
srebrni priznanji Franc Kompare in Edo 
Reven, bronasta pa Matjaž Anžlovar, 
Andrej Brojan ter Smučarsko-skakalni 
klub Mengeš. Znak občine Mengeš so 
podelili Mihi Požaru, Herbertu Kotniku 
in Maši Grošelj. Trdinovo nagrado za 
študente in dijake je prejela Sanja 
Behrič.
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Župan 
Franc Čebulj

Občina Cerklje na Gorenjskem
Trg Davorina Jenka 13
Cerklje na Gorenjskem V Občini Cerklje na Gorenjskem imajo 

posluh za podjetništvo, kar kažejo tudi 
statistični podatki, ki občino uvrščajo v 
sam vrh najbolj razvitih v Sloveniji. Ene-
ga glavnih adutov na področju turizma 
predstavlja Krvavec, ki s svojo izjemno 
lego privablja ljubitelje smučanja, gor-
skega kolesarstva in planinarjenja iz 
vseh koncev Slovenije. Ko je sedanji 
lastnik podjetje RTC Krvavec ponovno 
ponudil naprodaj, je občina skupaj s 
konzorcijem podjetnikov oddala nezave-
zujočo ponudbo in tako vstopila v boj za 
nakup podjetja, ki upravlja infrastruktu-
ro na Krvavcu in od katerega je v marsi-
čem odvisen nadaljnji razvoj turizma v 
občini in širše. »Treba bo poiskati sku-
pen interes, od katerega bodo imeli vsi 
vpleteni kar največ,« je ob oddaji ponud-
be povedal Andrej Kosec, predstavnik 
konzorcija podjetnikov, ki namerava 
odkupiti 74 odstotkov delnic, občina pa 

bi, če bo nakup uspel, postala lastnica 
26-odstotnega kontrolnega deleža v pod-
jetju.

Cesta, ki bo omogočila razvoj 
letališča
Pomembni premiki za nadaljnji razvoj 
podjetništva in turizma v občini so se 
dogajali tudi v njenem nižinskem delu. 
Po osemnajstih letih čakanja se je sredi 
septembra začela gradnja obvoznice 
mimo brniškega letališča. 2350-metrski 
odsek s tremi krožišči in ločeno kolesar-
sko stezo gradi podjetje SGP Pomgrad, 
d. d., celoten strošek gradbenih del pa 
znaša 2,59 milijona evrov. Poleg Direk-
cije RS za infrastrukturo, ki financira 
1,69 milijona evrov, in Aerodroma Ljub-
ljana, ki financira 786 tisočakov, v viši-
ni dobrih 114 tisoč evrov gradnjo finan-
cira tudi Občina Cerklje na Gorenjskem. 
»Po 18 letih čakanja smo le dočakali 

Občina Cerklje na Gorenjskem
V Občini Cerklje na Gorenjskem so po dvajsetih letih dočakali 
začetek gradnje obvoznice mimo brniškega letališča, ki bo v 
prihodnjih letih omogočila širitev dejavnosti letališča in nova 
delovna mesta. Občina je skupaj s konzorcijem podjetnikov 
vstopila v boj za nakup družbe RTC Krvavec, Dom Taber pa je 
izpolnil pričakovanja in v prvem letu delovanja postal eden 
najboljših domov za ostarele v Sloveniji.

OBČINSKI SVETNIKI:
Janez Korbar, Marija Slemc, Andreja 
Bogataj, Rajko Rozman, Klavdija Frelih 
(vsi Lista za razvoj vasi pod Krvavcem), 
Matevž Bohinc, Marija Remic, Peter 
Preložnik (vsi SDS), Marko Bolka, Jaka 
Ciperle, Irena Ropret (vsi Lista za vas), 
Rok Mihelčič Potočnik (Lista Tudi mi 
smo del vas), Luka Štumberger (Lista 
obrti, podjetništva in turizma), Stane 
Bernard (SD), Jože Ipavec (NSi Krščan-
ski demokrati), Miha Zevnik (SLS)

OBČINSKI NAGRAJENCI:
Častni občan je postal Jožef Močnik. 
Veliko plaketo je prejelo Prostovoljno 
gasilsko društvo Lahovče, malo pa 
Metod Kropar. Nagrado občine je prejel 
Ivan Koprivnik, priznanja pa Alojzija 
Škerjanec, Dragica Jerič, Klavdija Fre-
lih, Milan Šter in Roman Šter.

Ob občinskem prazniku so podelili priznanja občanom in po štirih letih tudi naziv častnega občana, ki je 
pripadel Jožefu Močniku (prvi z desne).
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Po osemnajstih letih so dočakali začetek gradnje 
obvozne ceste, ki bo omogočila širitev letališča.

Občina se skupaj s konzorcijem podjetnikom poteguje za nakup RTC Krvavec. V Cerkljah so se lotevali številnih investicij po različnih delih občine.

začetek gradnje. Gre za resnično velik 
dogodek. Prepričan sem, da se v nasled-
njih letih lahko nadejamo hitrega razvo-
ja in novih delovnih mest,« je ob urad-
nem začetku del povedal cerkljanski 
župan Franc Čebulj. Obvozna cesta bo 
namreč omogočila širitev Letališča 
Jožeta Pučnika Ljubljana in izgradnjo 
poslovno-logističnega centra Aeropolis 
s hotelsko-kongresnim centrom, poslov-
no cono, nakupovalnimi središči in 
logističnim območjem, od katerega si 
investitorji v naslednjih letih obetajo tri 
tisoč delovnih mest.

Investicije tudi drugod po občini
Nič manj pomembne, še posebej za tam-
kajšnje prebivalce, niso investicije v 
cestno in komunalno infrastrukturo. 
Vaščani Svetega Lenarta so po več letih 
prizadevanj dočakali asfaltiranje ceste 
proti Zakalu v kamniški občini. Osem-
stometrski odsek do meje z občino Kam-
nik so odprli oktobra.
Od Raven do Stiške vasi je bila rekons-
truirana prva faza ceste ter asfaltiran 
krajši odsek ceste v Adergasu. Investici-
je v javno infrastrukturo na hribovitem 
območju so pomembne tudi zato, da lju-
dje ostajajo v vaseh pod Krvavcem. 
»Tudi zaradi takšnih investicij se mlade 
družine odločajo za življenje pod Krvav-
cem in se ne odseljujejo v mesta. Na tem 
območju se je število prebivalcev celo 
povečalo,« je povedal Čebulj in pouda-
ril, da občino v naslednjem obdobju 
čaka še zahtevnejša naloga – izgradnja 
kanalizacije v hribovitem delu občine, in 
sicer v naseljih Ravne, Apno, Šenturška 
Gora, Stiška vas, Ambrož in na Krvavcu.

Dela so domala skozi vse leto potekala 
tudi v nižinskem delu občine. Končali so 
drugo fazo gradnje vodovoda na Zgor-
njem Brniku ter hkrati obnovili še cesti-
šče. Investicija je bila vredna 126 tisoč 
evrov. Izgradnja kanalizacije in vodovo-
da je potekala tudi v Glinjah, dva manjša 
odseka kanalizacije pa so zgradili tudi v 
Lahovčah in Spodnjem Brniku. Letos je 
bila sklenjena pogodba za celovito obno-
vo komunalne infrastrukture in ceste v 
naselju Grad, trenutno že potekajo prip-
ravljalna dela. 
Občina Cerklje je letos odplačala vse 
najete kredite in je tako ena izmed malo-
številnih slovenskih občin, ki niso zadol-
žene, kar je dober obet za investicije, ki 
se jih bodo lotevali v prihodnje. Poleg 
nadaljevanja izgradnje kanalizacijskega 
sistema jih namreč čaka še zahteven pro-
jekt krvavškega vodovoda.

Dom Taber upravičil investicijo
Dom Taber, katerega lastnica je Občina 
Cerklje na Gorenjskem, je upravičil več-
milijonsko investicijo in že februarja, po 
le petih mesecih delovanja, zapolnil svo-
je kapacitete. Sodoben dom za starejše 
danes ponuja kvalitetno oskrbo in 
bivanjske pogoje 151 stanovalcem. 
Rezultati ankete, ki so jo izvedli v 
Domu, so pokazali, da se Dom Taber po 
zadovoljstvu oskrbovancev, njihovih 
svojcev in zaposlenih uvršča med sedem 
najboljših v Sloveniji, po zadovoljstvu 
zaposlenih pa celo na prvo mesto med 
več kot stotimi slovenskimi domovi za 
starejše. Da skrbi za 72 zaposlenih v 
domu posvečajo še posebno pozornost, 
kaže tudi osnovni certifikat Družini pri-

jazno podjetje, ki so ga pridobili v tem 
letu delovanja.

Podelili naslov častnega občana
S številnimi dogodki so septembra v 
Cerkljah praznovali občinski praznik. 
Na osrednji slovesnosti so poleg občin-
skih nagrajencev po štirih letih znova 
razglasili tudi častnega občana. To je 
postal Jožef Močnik, ki se že več kot 
petdeset let ukvarja z zborovskim pet-
jem, od leta 1973 pa vodi Komorni moš-
ki pevski zbor Davorina Jenka Cerklje. 
Letos pa so se v Cerkljah poslovili tudi 
od dveh pomembnih občanov. Spomladi 
je preminul skladatelj, zborovodja in 
častni občan Janez Močnik. V spomin 
nanj so ob njegovi osemdesetletnici pri-
pravili koncerta v Kulturnem hramu 
Ignacija Borštnika. Poleti pa se je poslo-
vil legendarni televizijski voditelj in ure-
dnik Mito Trefalt, ki je s svojimi oddaja-
mi zaznamoval generacije gledalcev in 
poslušalcev RTV Slovenija.
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Župan  
Stanislav Poglajen

Občina Komenda
Zajčeva cesta 23
Komenda

V okviru kohezijskih projektov Odvaja-
nje in čiščenje odpadne vode na območ-
ju Domžale - Kamnik, ki zajema investi-
cije v kanalizacijsko omrežje in nadgrad-
njo Centralne čistilne naprave Domžale 
- Kamnik, so dela potekala po vsej obči-
ni. Nadgradnja čistilne naprave je bila 
zaključena v mesecu oktobru, kanaliza-
cijsko omrežje pa bo dokončano prihod-
nje leto, ko se v Komendi nadejajo doda-

tnih 750 novih priključkov na kanaliza-
cijski sistem in 95-odstotno priključenost 
na sistem odvajanja in čiščenja odpadne 
vode. Po končanih delih bodo v območje 
javne kanalizacije vključena vsa naselja 
v občini razen Komendske Dobrave. Iz 
kohezijskega projekta so izključena 
naselja Potok, Klanec, Breg in Nasovče, 
kjer bo občina dela financirala iz lastnih 
sredstev. 
Poleg polaganja kanalizacijskih vodov 
pa so letos opravljali še številna druga 
spremljevalna dela. »Vzporedno smo 
obnavljali vodovod, ponekod zaradi ure-
janja cestišča obnavljamo meteorno 
kanalizacijo, ceste in pločnike ter javno 
razsvetljavo, kar se v celoti financira iz 
proračunskih sredstev občine,« pravijo 
na občinski upravi, kjer so k sodelovanju 

povabili tudi lastnike plinovoda, kabel-
ske kanalizacije in drugih telekomunika-
cij ter lastnika elektro omrežja.
Skupna vrednost kohezijskega projekta v 
komendski občini sicer znaša več kot tri 
milijone evrov, a na občinski upravi oce-
njujejo, da bodo stroški izgradnje infras-
trukture, ki jo bodo financirali iz lastne-
ga proračuna, znašali vsaj še enkrat toli-
ko kot upravičeni stroški iz naslova 
kohezije.
Spomladi je bila zaključena še tretja faza 
državne ceste Vodice–Moste. Skupno so 
v vseh treh fazah, od katerih sta bili dve 
končani že lani, obnovili 2,7 kilometra 
ceste. Obnovo je financirala Direkcija 
RS za infrastrukturo, Občina Komenda 
pa je izvedla kanalizacijska dela in obno-
vila drugo spremljevalno infrastrukturo.
V letošnjem letu so se v Komendi lotili 
tudi preureditve obstoječe čistilne napra-
ve, ki kot prava čistilna naprava sicer 
nikoli ni delovala, v razbremenilnik. S 
preureditvijo v razbremenilnik, v skupni 
vrednosti šestdeset tisoč evrov (brez 
DDV), lahko vse odplake prečrpajo v 
prenovljeno Centralno čistilno napravo 
Domžale - Kamnik.
Občina Komenda, ki jo številni statistič-
ni kazalci uvrščajo med najbolj razvite 
občine pri nas, je daleč naokoli poznana 
tudi po spomladanskem in jesenskem 
kmetijskem sejmu. Prireditev, ki se raz-
teza na 45 tisoč kvadratnih metrov raz-
stavne površine, je v spomladanski izve-
dbi privabila 580 razstavljavcev, v jesen-
ski pa več kot sedemsto. Zgolj jesenski 
sejem si je v treh dneh ogledalo okrog 
75 tisoč obiskovalcev.
Kljub temu da jim je uspelo realizirati 
nekaj pomembnih projektov, pa je pred 
občino še veliko izzivov. Med najbolj 
perečimi je prostorski problem, s kate-
rim se sooča vrtec Mehurčki. Tega v 
Komendi rešujejo z nadzidavo Osnovne 
šole Komenda Moste, za kar so v predlo-
gih proračunov za prihodnji dve leti že 
rezervirali sredstva.

Občina Komenda

Občina Komenda je bila v letošnjem letu v znamenju izgradnje komunalne infrastrukture.

Letošnje leto je bilo v Komendi v znamenju izgradnje 
kanalizacijske in druge komunalne infrastrukture, ki je v okviru 
kohezijskega projekta potekala domala po vsej občini. Končana 
je bila tudi obnova državne ceste Vodice–Moste.

OBČINSKI SVETNIKI:
Igor Štebe, Jožef Sušnik, Roman Kon-
cilija, Jože Šimenc (vsi Lista TRN – Turi-
zem, razvoj, napredek), Aleš Marinko, 
Rok Zupančič (oba SDS), Marta Prezelj 
(Nsi – Krščanski demokrati), Klara Ber-
lec (neopredeljena), Viktorija Drolec 
(DeSUS), Izak Matej Ciraj (Lista Vez), 
Roman Grošelj (SMC), Milan Starovas-
nik (Lista VEM – Vsem enake možnosti), 
Matija Zadrgal (SLS), Alojz Zver (SD)

OBČINSKI NAGRAJENCI:
Zlato občinsko priznanje je prejel Mar-
jan Koncilija, srebrno dobrodelna Usta-
nova Petra Pavla Glavarja, bronasto pa 
Edo Grmšek. 
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Župan
Marjan Šarec

Občina Kamnik
Glavni trg 24
Kamnik

Dela v Tuhinjski dolini, ki so bila zaradi 
terena zelo zahtevna in težavna za ureja-
nje prometa, so v sklepni fazi. Z novim 
vodovodom bo na celotnem območju 
doline urejen dotok zadostnih količin 
vode iz centralnega vodovodnega siste-
ma, kanalizacija pa bo uredila sistem 
čiščenja odpadnih voda. Te se zdaj iz 
celotne občine stekajo v nadgrajeno in 
posodobljeno Centralno čistilno napravo 
v Domžalah, ki je postala ena največjih 
in najsodobnejših pri nas. Gre za enega 
največjih ekoloških projektov šestih 
občin lastnic, vreden 15,5 milijona evrov, 
od tega je Občina Kamnik, vodilna obči-
na projekta, prispevala 4.615.915,29 
evra.
Občina je julija končala izgradnjo krož-
nega križišča na Bakovniku (pri Lidlu), 
v Podgorju pa prenovila odsek ceste od 
krožišča do tehničnih pregledov. Država 
je prenovila krožišče, krajevna skupnost 
pa je zgradila poslovilno vežico. V 
Mekinjah so se razveselili športnega 
igrišča, učenci tamkajšnje podružnične 
šole pa nove učilnice na prostem. V Tun-
jicah so tudi uradno odprli saniran 
zemeljski plaz in novo cesto pod poko-
pališkim zidom, v Zgornjih Stranjah so 
obnovili dotrajano cesto do cerkve, ure-
dili prostor pred mrliško vežico in obno-
vili parkirišče. Motniški gasilci so boga-
tejši za novo avtocisterno, gasilci PGD 
Kamnik za novo vozilo za gozdne poža-
re, reševalci enote Nujne medicinske 
pomoči Zdravstvenega doma dr. Julija 
Polca Kamnik pa za novo reševalno 
vozilo z najsodobnejšo medicinsko opre-
mo. Gorski reševalci so dočakali nov 
repetitor na Veliki planini, ki bo močno 
olajšal njihovo komunikacijo pri reševal-
nih akcijah. Kamnik, ki je bil razglašen 
za najlepše srednje mesto in za prosto-
voljstvu prijazno mesto, je marca tudi 
uradno prejel trajnostni znak Zelene she-
me slovenskega turizma Slovenia Green. 
Občina je v svojo last prevzela Uršulin-
ski samostan v Mekinjah skupaj s pre-
mično sakralno dediščino, ki so jim ga 

podarile sestre uršulinke, postala pa je 
polnopravna članica Združenja zgodo-
vinskih mest Slovenije. Na občinski 
upravi so začeli zagotavljati brezplačno 
pravno pomoč za občane. Ob Kamniški 
Bistrici se je nadaljevala gradnja proti-
poplavne zaščite, občina je asfaltirala in 
osvetlila pot do muzeja na Zapricah. Na 
Duplici je bil zgrajen 280 metrov dolg 
odsek pešpoti ob Kamniški Bistrici, ki 
zdaj mesto povezuje z južnim delom 
občine, v Tuhinjski dolini pa so uredili 
prvih 530 metrov dolg odsek kolesarske 
poti med Srednjo vasjo in Lokami, ki pa 
je le začetek projekta, ki bi povezal celo-
tno dolino. Prav tako je občina pristopila 
k pripravi Celostne prometne strategije. 
Mladinski center Kotlovnica pa je s pro-
jektom KIKštarter postal finalist Euro-
pean Enterprise Promotion Awards.
V Šmartnem v Tuhinju so praznovali 
dvajsetletnico osnovne šole, na Duplici 
pa tridesetletnico OŠ Marije Vere. Učen-
ci in učitelji OŠ Frana Albrehta so ob 
pomoči občine in javnih delavcev preno-
vili in na novo poslikali podhod na Šol-
ski ulici. OŠ 27. julij Kamnik je po obno-
vi mansarde potresno precej bolj varna, 
njihovi učenci, otroci s posebnimi potre-
bami, pa so, kot prvi v Sloveniji, sodelo-
vali pri projektu počitniškega varstva. 
Člani Društva staršev otrok s posebnimi 
potrebami so na Usnjarski cesti v Kam-
niku uredili dnevni center, namenjen 
gibalno oviranim mladostnikom.

Občina Kamnik
Leto 2016 so v občini zaznamovali veliki infrastrukturni 
projekti – gradnja vodovoda in kanalizacije v Tuhinjski dolini in 
nadgradnja centralne čistilne naprave Domžale - Kamnik.

Novo krožišče na Bakovniku

OBČINSKI SVETNIKI:
Mag. Urban Bergant, Vida Čermelj, 
Cvetko Emeršič, Mateja Gradišek, Nina 
Irt, Anton Iskra, Lara Jemec, Nives Mat-
jan, Marjan Novak, Martina Strmšek, 
Marko Šarec, Karla Urh, Damjan Zlatnar 
in Igor Žavbi (vsi LMŠ – Naprej Kamnik), 
Brane Golubović, Duško Papež, Edis 
Rujović in Žaklina Zdravković (vsi Lista 
Dušana Papeža), dr. Damjan Hančič, 
Bogdan Pogačar, Matej Slapar in mag. 
Matej Tonin (vsi NSi), Damjan Hribar in 
Matija Sitar Močnik (oba SDS), Mojca 
Jončeska Malovrh in Roman Maligoj 
(oba DeSus), Jože Korošec (SLS), Aleš 
Lipičnik (SMC) in Anton Tone Smolnikar 
(LTS – Lista za Kamnik)

OBČINSKI NAGRAJENCI:
Zlato priznanje: Društvo Gorska reševal-
na služba Kamnik, srebrno priznanje: 
Ivan Pristovnik, Matjaž Šporar in Valentin 
Zabavnik, bronasto priznanje: Sonja 
Bernot, Marko Kumer in Dragica Požek
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Miha Naglič                                                                                                                

Rada in Ksenijo so lokalni vosovci z gra-
du Strmol prisilno odvedli že 4. januarja 
zvečer. Po zaslišanjih, zastraševanju in 
mučenju in po skupinskem posilstvu 
Ksenije Hribar, v katerem so se zvrstili 
vsi navzoči, so ju na strašljiv način ubili, 
lokalni grobar pa je nato le za silo poko-
pal njune izmaličene posmrtne ostanke. 
Ti s stanjem, v kakršnem so bili odkopa-
ni, pričajo, da sta umrla na strahoten 
način in to na praznični dan svetih treh 
kraljev, 6. januarja 1944. V Mačah se še 
spominjajo, kako so ju na sveti večer 
gnali skozi vas, bil je žalosten sprevod, 
prav nič podoben nekoč razigranim tri-
kraljevskim kolednikom …

Spravni napor Petra Hribarja
Ta tragična zgodba in njen širši kontekst 
sta zdaj že dobro znana. Vilma Mlakar, ki 
je bila v času zločina sobarica na gradu 
Strmol, je zgodbo zaupala prof. Mariji 
Cvetek, ta pa jo je zapisala in objavila. O 
njej v družinski kroniki Hribarjev piše 
Angelika Hribar, nečakinja umorjenega 
graščaka. Slovenski in vse bolj tudi preo-
stali svet pa že od leta 2010 bere knjigo To 
noč sem jo videl (12 prevodov izšlo, pet 
jih je v pripravi), roman pisatelja Draga 
Jančarja, v katerem je zgodba Rada in 
Ksenije upodobljena na umetniški način. 
In kot svojevrstna »kriminalka«. Literarni 
zgodovinar Marjan Dolgan je v razpravi 
Roman kot Pandorina skrinjica napove-
dal, da lahko zlo, skrito v strmolskem zlo-
činu, uide iz skrinje pozabe nazaj v real-
nost, saj »realnost res vpliva na nastanek 
literarne fikcije, toda ta lahko kot bume-
rang spet zadene realnost in sklene krog«. 

Hribarji, Strmol in sprava
Tragedija Rada in Ksenije Hribar, ki so ju 6. januarja 1944 v gozdu nad Mačami 
na strahoten način umorili pripadniki VOS-a, dobiva v letih 2015 in 2016 končno 
svoj epilog. Marca 2015 so odkrili njune posmrtne ostanke, sledijo dejanja, ki so 
uglašena tako, da bi lahko ta zgodba postala najvidnejši gorenjski prispevek  
k narodni spravi med Slovenci …

Poroka Evgenije Šumi (1875–1936) in Dragotina Hribarja (1862–1935) leta 1896 / Foto: družinski arhiv 
Angelike Hribar
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In prav to se je zgodilo. Bumerang zloči-
na iz januarja 1944 je sedem desetletij 
pozneje priletel nazaj v strmolsko real-
nost. Pobudo je od pisatelja Jančarja pre-
vzel Radov nečak in dedič Peter Hribar. 
Raziskuje stvarno ozadje zgodbe, ki jo 
Jančar povzdigne v roman. Zlo, ki je ušlo 
iz strmolske Pandorine skrinjice, skuša 
ujeti, ga spraviti nazaj v skrinjico in 
porabiti tako, da bi služilo narodni spra-
vi. V tem je moralna teža in politična 
uporabnost njegovih prizadevanj. Ko ga 
je Slavko Bobovnik povabil v Odmeve, 
je na očeh cele Slovenije povedal, da sto-
rilcem zločina odpušča, kar so zagrešili. 
Potem je nagovoril predsednika republi-
ke Boruta Pahorja, naj še on naredi korak 
naprej v smeri sprave – tako, da se v ime-
nu države, katere najvišji predstavnik je, 
javno opraviči za zlo, ki ga je umorjeni-
ma in njunim dedičem povzročila drža-
va, katere dedič je Republika Slovenija. 
In predsednik je po premisleku to tudi 
storil. Skupaj sta novembra 2015 odkrila 
spominsko znamenje na gradu Strmol in 
podenj položila vsak svojo vrtnico tako, 
da sta ju prekrižala …
V letu 2016 sta štafetno palico od Petra 
Hribarja prevzeli dve osrednji gorenjski 
instituciji, Gorenjski muzej in Gorenjski 
glas. Prvi je postavil muzejsko razstavo 
Rado in Ksenija Hribar. Na ogled je bila 
najprej v Kranju, zdaj si prizadevajo, da 
bi dobila svoje stalno bivališče na gradu 
Strmol. Projekt vodi zgodovinar Jože 
Dežman. Gorenjski glas pa je Petra Hri-
barja povabil na Glasovo prejo. Zgodila 
se je 20. oktobra v Hribarjevi dvorani pri-
stave gradu Strmol. V tem intervjuju pred 
številnim občinstvom je dobro razpolo-
žen in nadvse zgovoren gost povedal tudi 
marsikaj takega, česar javnost doslej še ni 
slišala. In čisto na koncu nam je zaupal, 
da tudi on piše knjigo o teh rečeh. Nada-
ljuje s prizadevanjem, da bi se zlo obrzda-
lo in vpreglo v službo dobrega.

Dragotin in Evgenija
Začeli smo s sklepnim delom sage o Hri-
barjih. Zdaj pa poglejmo njene začetke 
– to, kako sta se spoznala in svojo veliko 
družino osnovala njena ustanovitelja, 
Dragotin Hribar in Evgenija Šumi. Ko 
sta se spoznala, sta bila oba mlada pod-
jetnika. Dragotin je bil »self made man« 
in je svoje prvo podjetje ustvaril s svojim 
delom in tako rekoč iz nič. Evgenija je 
bila dedinja »sladokusne« rodbine Šumi. 

Ko sta svoja začetna prizadevanja in svo-
jo izrazito podjetnost združila, se je njun 
skupni kapital, ki ima take ljudi rad, 
začel obilno množiti. 
Preberimo najprej, kako je mladi Drago-
tin svojo izbranko zasnubil. Dogodek je 
zapisal njun sin Svetozar (oče slovenske 
plesalke, koreografinje in plesne peda-
goginje Ksenije Hribar). »Ko se je oče 
za ta korak odločil, je kupil velik šopek 
rož in se podal v Gradišče, kjer sta sta-
novali Evgenija in njena mati Jožefina 
Schumi. Naključje je hotelo, da sta ob 
tistem času sedeli že obe v kočiji, ki je 

stala pred hišo, ker sta bili nekam name-
njeni. In prav tako je hotelo naključje, da 
je ob istem času prišel še en snubec z 
rožami z nasprotnega konca. In tako sta 
obstala oba, vsak s svojim šopkom, pred 
kočijo. Oče je razrešil kočljivi položaj na 
ta način, da je pograbil nasprotnikov 
šopek in ga vrgel na tla, nakar mu je nas-
protnik vrgel rokavico in ga pozval na 
dvoboj. Do tega je res prišlo, 'in je ta 
kanalja celo zares meril na mene', je pri-
povedoval oče. Menda ga je celo nekoli-
ko zadel, toda hujših posledic ni bilo za 
nobenega …« Hvala bogu.

Rado Hribar (1901–1944),  
gospodarstvenik in strmolski graščak  
/ Foto: družinski arhiv Angelike Hribar

Ksenija Gorup pl. Slavinjska (1905–1944),  
žena Rada Hribarja  
/ Foto: družinski arhiv Angelike Hribar

Graščakinja Ksenija Hribar v kiparski pozi na Strmolu / Foto: družinski arhiv Angelike Hribar
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Zakonca nista bila podjetna samo pri 
delu, ampak tudi pri spočenjanju in roje-
vanju otrok. Na svet sta jih spravila kar 
13! Peter Hribar pa nam je na preji zau-
pal, da je imela njegova stara mama tudi 
26 spontanih splavov. Noseča je bila 

torej kar 39-krat! Za današnje pojme 
nepredstavljivo! Otrok je bilo 13, rodili 
so se v 21 letih, od 1897 do 1918: Dragi-
ca (1897–1995), Boris (1898–1966), 
Zoran (1899–1988), Vera (1900–1929), 
Rado (1901–1944), Mirko (1902–1999), 
Nada (1903–2000), Evgen (Ženko, 
1904–1978), Ana (Niča, 1907–1988), 
Svetozar (Sveto, 1909–1996), Peter 
(1911–1992), Jožica (Beba, 1913–2003) 
in Ljubica (1918–1963).
Zanimivo je tudi pričevanje sina Sveto-
zarja o odnosih med staršema. »Do svoje 
soproge, naše mame, je bil oče po svoje 
ljubezniv, kar se na zunaj niti ni dosti 
videlo. Do nje se je obnašal vedno spoš-
tljivo, doma je bila vedno 'kraljica mati', 
prva za njim, toda nikoli pred njim. Nje-
gov primat je bil nedotakljiv, vedno in 
vselej. Mama je trpela zaradi različnih 
bolezni in večkrat je morala v kakšno 
zdravilišče, da si nabere novih moči. Ob 
takih prilikah jo je redno obiskoval 
konec tedna, med tednom ni utegnil. 
Kadar je bil oče doma, je morala biti 
mama ob njem. Ko je prišel iz mesta 
domov, je v predsobi, ki je bila hkrati 
stopnišče, glasno zavpil 'Žéni!' in se je 
morala takoj oglasiti. Sedela sta mnogo 
ur skupaj v obednici in mama si je kraj-

šala dolgčas s kakšnim ročnim delom ali 
kako igro. Ko je zvečer odšel spat, je 
morala tudi ona z njim, če ji je bilo to 
prav ali ne. Včasih so kakšni gosti še 
malo posedeli, čeprav se je oče že poslo-
vil in odšel spat, in je mama ostala pri 
njih. V takih primerih je sitnaril, dal jo je 
klicati in še ves naslednji dan je bil neje-
voljen. Ljubosumen menda ni bil, saj za 
to res ni bilo nobenega razloga.«
Sta se kdaj prepirala? »Kakih glasnih 
prepirov med staršema nisem opazil 
nikoli, to ni bilo v mamini naravi. Prila-
godila se je svojemu možu in njegovim 
navadam in zato tudi on ni imel razloga 
za razburjanja. Do resnega navzkrižja je 
prišlo samo enkrat, ko mami ni preostalo 
drugega, kot da je nastopila 'štrajk'. To je 
bilo že v očetovih kasnih letih, ko so mu 
pričele pešati moči in je bilo treba raču-
nati z možnostjo, da popolnoma obne-
more ali celo umre. Vse dotlej je bil oče 
edini lastnik podjetja in je edini razpola-
gal s premoženjem, ne glede na to, da je 
vsa leta dejansko vodila tovarno mama. 
Sedaj je zahtevala, da ji oficielno prizna 
polnomočje za razpolaganje s premože-
njem, da ne bi prišlo do težav, če bi šlo z 
očetom kaj narobe. Oče je takšno polno-
močje gladko odklonil. Mama je bila 

Grad Strmol, kakor ga je fotografiral Rado Hribar iz letala po letu 1936 / Foto: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije

Vilma Mlakar, »Strmolska Vilma«, je bila sobarica 
na Strmolu in ena glavnih pričevalk o oživljenju na 
gradu in tragediji zakoncev Hribar.  
/ Foto: Gorenjski glas
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globoko užaljena in tako se je zgodilo 
prvič v njunem zakonu, da ni hotela spa-
ti pri njem v spalnici. Otroci smo seveda 
potegnili z materjo in je bilo razburjenje 
v družini veliko. Trajalo je več dni, da je 
oče popustil in je prišla mama do svoje 
pravice, skoraj bi lahko rekli pravice 
'hlapca Jerneja'.«

Hribarji, gorenjska rodbina
Eno od najpogostejših vprašanj o Hri-
barjih je, ali sta si bila ljubljanski župan 
in politik Ivan Hribar (Trzin, 1851) in 
tiskar in knjigar Dragotin Hribar (Ljub-
ljana, 1862) kaj v sorodu. V daljnem 
sorodu sta res bila, a natančneje to še ni 
raziskano. »Doslej je znano le to, da 
izhajata obe družini iz istega konca naše 
dežele: iz 'hribovja' Kamniškega okraja 
(Tuhinj, Zlato Polje) so se Hribarji selili 
v dolino Save in proti Ljubljani.« Tako 
Angelika Hribar, hči Zorana. Da je res 
tako, potrjujejo tudi rojstni kraji nekate-
rih drugih slovečih Hribarjev, ki so s 
tega konca: skladatelj p. Angelik Hribar 
(Zgornji Tuhinj, 1843), filozof Tine Hri-
bar (Goričica pri Ihanu, 1941) in drugi.
Ivan Hribar v svojih spominih poroča, 
kako sta se z enajst let mlajšim Dragoti-
nom spoznala. Dragotin je bil po svojem 
osnovnem poklicu tiskar, te obrti se je 
izučil v ugledni Blaznikovi tiskarni. 
Ivan pa je bil eden glavnih v Narodni 
tiskarni, ki je tiskala tudi liberalni čas-
nik Slovenski narod. Ta tiskarna je zašla 
v težave. »Tu se je pojavil pri meni – 
kakor deus ex machina – Katoliške tis-
karne stavec Dragotin Hribar s ponud-
bo, da, ako je upravnemu odboru všeč, 
vstopi on v Narodno tiskarno ter prevza-
me poroštvo, da Slovenskemu narodu ne 
bo potreba prenehati. Pogum mladega 
stavca mi je ugajal; zato sem izposloval 
pri upravnem svetu, da se je takoj spre-
jel za začasnega upravitelja tiskarne. 
Komaj se je to zgodilo, izjavili so tudi 
stavci, da odstopijo od svojih zahtev ter 
da bodo služili ravno tako, kakor doslej, 
dalje. Dragotin Hribar je bil kasneje 
imenovan za stalnega upravitelja Naro-
dne tiskarne in pokazalo se je takoj, v 
čem je prejšnje gospodarstvo bilo nedo-
statno. Dohodki pri listu in iz razprodaje 
knjig, ki jih je Narodna tiskarna imela v 
založbi, rastli so od meseca do meseca. 
Novi upravitelj vpeljal je red v tiskarni, 
katera je od tistega časa začela lepo pro-
spevati …«

Moža sta po tem srečanju v letu 1886 in 
uspešnem sodelovanju postala velika 
prijatelja. Dragotinovi so hodili na poči-
tnice v Cerklje na Gorenjskem, kjer si je 
Ivan postavil počitniško hišo. (Zdaj je v 
lasti Gorenjske banke, v njej smo imeli 
tudi več Glasovih prej.) Angelika navaja 
več zanimivih odlomkov iz pisem, ki jih 
je prvorojenka Dragica pisala materi v 
Ljubljano. Ivana imenuje »ded« in poro-
ča, kako jih je peljal s svojim avtom na 
izlet v Vrata, pa na Bled in v Bohinj in 
nazaj v Cerklje … Njen brat Rado pa naj 
bi se že v letih, ko je počitnikoval v Cer-
kljah, zagledal v bližnji grad Strmol, ki 
ga je leta 1936 kupil in si v njem uredil 
svojo glavno rezidenco. Do okolice in 
okoličanov zelo prijazni graščak je osem 

let pozneje kljub temu postal žrtev sku-
pine neprijaznih oziroma od vojne in 
ideologije obsedenih domačinov …

Niča in Izidor
»Ko je spomladi 1926 zasnubil Ano Hri-
bar, ki je zaljubljeno prikimala, in ko sta 
Evgenija in Dragotin Hribar pristala na 
poroko, sta se morala zaročenca pripra-
viti na tek čez ovire. Predvsem: On je bil 
rimskokatoliški duhovnik in se torej ni 
smel ali mogel poročiti. Nato: ona je bila 
mladoletna in je potrebovala očetovo 
dovoljenje. Te ovire pa so bile majhne v 
primerjavi s psihološkimi, ki so nastopi-
le ob tako rekoč huronskem vpitju, ki se 
je razleglo ob napovedi nezaslišanega 

V gozdu nad Mačami marca 2015; izmaličeni ostanki skeletov zakoncev Rada in Ksenije Hribar  
/ Foto: Marko Pečovnik, Avgusta, d. o. o.

Ženska pudrnica, najdena v bližini groba, bi lahko bila last pokojne Ksenije Hribar  
/ Foto: Marko Pečovnik, Avgusta, d. o. o.
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pohujšanja. Vnela se je prava verska voj-
na okoli pravice Izidorja Cankarja, da se 
sme svobodno odločiti, in vprašanja, 
komu vse bo s tem storil hudo krivico. V 
vrsto krivično oškodovanih so se množi-
čno postavili živi in mrtvi sorodniki, pri-
jatelji, duhovniški kolegi, velikanska sre-
nja vernih, vsa Slovenska ljudska stranka 
in tako dalje. S pravičniškim gnevom so 
vstopili v 'veliko molitveno vojsko, ki se 
bori za Izidorjevo zveličanje!'. Vsi, ki so 
kaj dali nase, so poskusili Izidorja Can-

karja odvrniti od izstopa iz Cerkve in od 
poroke ter mu z znatno strastjo slikali 
pekel, ki se odpira pred njim. Poskrbeli 
so, da mu je iz groba žugala pokojna 
mati in da so s stvarnih in umišljenih 
prižnic zagrmeli duhovniki; zlasti tisti, ki 
so ga videli tudi v kakšni politični vlogi. 
Ker je bil Izidor vesten korespondent, je 
nekaj tega ohranjeno na pisemskem 
papirju. Med najboljše liste o dogodku in 
nasploh o dilemah osvobajanja je mogo-
če uvrstiti Izidorjevo pismo Franu S. Fin-

žgarju, prijatelju, ki se je sprva tudi pos-
tavil na stran nasprotnikov …« 
Tako sijajno je Alenka Puhar v svoji 
letošnji monografiji o Izidorju Cankarju 
(ob 130. obletnici rojstva) opisala najbolj 
senzacionalno epizodo njegovega življe-
nja. Ta je nastala, ko se je 40-letni Izidor, 
bratranec pisatelja Ivana in po stanu 
katoliški duhovnik, zaljubil v 19-letno 
Hribarjevo hčer Ano, po domače Ničo. 
Kdo je koga zapeljal, mi ni uspelo ugo-
toviti, pa tudi ni (več) pomembno. Kakor 
koli že, bil je velik škandal! 
Zakon je bil sprva videti srečen, a po tra-
gični smrti prvorojenke Kajtimare (ime 
ni bilo slučajno) sta se začela zakonca 
odtujevati in sta se po drugi svetovni voj-
ni razšla. Zlobni farovški obrekovalci bi 
rekli, da ju je »bog štrafal«, mi pa se 
sodbe vzdržimo. Izidor Cankar ostaja po 
svojem opusu eden največjih slovenskih 
intelektualcev 20. stoletja. In ne nazad-
nje: leta 1936 je rodbino Hribar prepri-
čal, da so denar, namenjen za družinsko 
grobnico, namenili za zidavo Moderne 
galerije. Po vojni je novi režim na to 
pozabil, Hribarje in Izidorja Cankarja pa 
preganjal in šikaniral, kjer jih je le 
mogel. Razumi, kdor more.

Dragica, prva in zadnja
Meni je od vseh 13 Hribarjevih otrok – 
poleg mojega profesorja Mirka – najdra-
žja Dragica, prvorojenka. Ne vem, zakaj, 
kar tako, po občutku. Poročila se je z 
možem, ki ga ji je »nasvetoval« njen brat 
Rado, strmolski graščak in je bil pri 
njem v službi kot lovski nadzornik. 
Radova usoda ga je doletela že novem-
bra 1943, ko so ga ubili vosovci. Otrok 
nista imela. Po vojni je Dragica na Duna-
ju končala medicino in delala kot zdrav-
nica in se še enkrat poročila z možem, ki 
je bil grof. Njen mož bi moral biti Izidor 
Cankar, a usoda tega ni hotela. Pri Hri-
barjih so bili presenečeni, da se je »Izo« 
odločil za Ničo, ne pa za katero drugo, 
starejšo in bolj razgledano. »V hišo ga je 
namreč pripeljala Dragica, najstarejša 
hčerka, ki je šla na učiteljišče poslušat 
prva Cankarjeva predavanja … Dragica 
je bila zelo razočarana, ko se je Izidor 
Cankar čez par let odločil za mlado, 
neizrazito, pogosto bolno in v izobraže-
valnem pogledu neambiciozno Ničo. 
Ona sama je bila njeno živo nasprotje: 
živahna, podjetna, hitro se je osamosvo-
jila.« (A. Puhar)

Zgodovinar Jože Dežman, avtor razstave o Radu in Kseniji Hribar, z njunima portretoma; Ksenijo je 
portretirala Ivana Kobilca, Rada pa Božidar Jakac. / Foto: Primož Pičulin

S položitvijo vrtnic, ki sta jih prekrižala, sta strmolski dedič Peter Hribar in predsednik republike Borut Pahor 
odkrila spominsko znamenje umorjenima zakoncema Radu in Kseniji Hribar. Strmol, 29. 10. 2015.  
/ Foto: Tina Dokl
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Ob odprtju razstave Rado in Ksenija Hribar v Galeriji Mestne hiše v Kranju, 8. 9. 2016. Sodelavci razstave (z leve): Jože Dežman, Alenka Puhar, Peter Hribar, 
Damjana Pečnik, Angelika Hribar, Nika Leben in Draško Josipovič / Foto: Primož Pičulin

Dragičina nečakinja Angelika piše, da je 
svoja zadnja leta preživljala v domu upo-
kojencev v gradu Liechtenstein pri 
Dunaju. V 92. letu je 2. januarja 1989 
napisala svojemu bratu Svetozarju pismo 
za 80. rojstni dan. Takole gre: »Ljubi 
Sveto! Za 80. rojstni dan moje najprisrč-
nejše čestitke in iskrene želje, da boš pri-
hodnji del življenja – starost, preživljal in 
prenašal po mojem vzgledu: ponižno in 
dobre volje. / Po Mečnikovem računu je 
dolgost človeškega življenja 120 let, če 
je krajša, smo sami krivi, ker v svojem 
napuhu učimo stvarnika, kako bi nam bil 
moral bolje urediti življenjske prilike – 
modrost muhe enodnevnice! – Vsekakor 
izgleda, da sem jaz – ne po pameti – 
marveč po milosti božji, ubrala pravo pot 
in sem se prepričala, da je prvih 40 let 
mladost, ko se učimo in poskušamo najti 
pravo pot; prihodnjih 40 let smo odrasli, 
pa vsak po svoji pameti in možnostih to 
dela, kar mu je usojeno. Pri 80-tih pa 
začenja starost. Mislim, da še nikoli ni 
trajala 40 let, ker končno je treba obraču-
nati za vse napake in grehe nevednosti 
preteklih let in mislim, da je milost 
božja, ki nam skrajša to dobo posledic, 
ki niso prav nič zabavne. Če se oziram 

po svoji bližnji okolici, moram potrditi, 
da so moje (posledice) zelo blage, kar od 
srca želim, da bi bile tudi Tvoje. Če Ti 
smem svetovati: ne korajži se, kar je bilo, 
je za vekomaj preč in zdaj bo nova pela: 
zelo počasnejša in kar lepo eno za dru-
gim, kar danes ne utegneš, bo pač jutri 
na red, dvoje in troje na enkrat je bilo! 
Mislim, da je nespametno primerjat pre-
teklost s sedanjostjo, čeprav je večinoma 
ne razumem, vendar mislim, da je vred-
no in življenjsko poživljati radovednost, 
že zato, da ne okostenimo. In nekako 
smo spet v okolnostih mladosti, vse je 
novo brez železne srajce! Oprosti zuna-
njo obliko tega pisma: pišem na kolenih! 
/ Če bi napisala vsa razmišljanja in dou-
mevanja ranih jutranjih ur, ko je bilo spa-
nja dovolj (ki se v starosti krajša), za 
podjetnost pa še nič volje – bi nastala 
knjiga: komu v korist? / Ljubi Sveto, 
želim Ti za vso prihodnost zdravja, moč 
in pogum in še ostale darove sv. Duha, in 
že danes zvrnem čašico rudečega v ta 
namen, ta drugo pa – ne bom pozabila 
– na rojstni dan. Bog te živi! / Prav od 
srca te objemam in pozdravljam Tvoja 
stara Aca.« A ni lepo napisala! To zmo-
rejo samo ljudje, ki so dostojanstveno 

prenesli vse svoje dolgo življenje, tudi v 
trenutkih, ko jim je bilo hudo …

Namesto sklepa
Kar ste prebrali, je le nekaj drobcev iz 
epske zgodbe Hribarjevih. Otrok je bilo 
veliko in vsak ima svojo zgodbo. Nič 
nismo napisali o gospodarskih naporih 
najbolj podjetnih med sinovi: Rado je bil 
pravi gospodarski genij, poslovno sposo-
bna sta bila tudi brata Peter in Svetozar. 
Njihov brat Mirko, filozof, je šel po čisto 
drugačnih, modroslovnih poteh. Spozna-
li so tudi težke trenutke in obdobja, umi-
rali so jim otroci, v zakonu ni bilo zme-
raj sreče in zdravja … Potem pa je prišla 
še vojna, ta mati vseh nesreč, in po njej 
novi, »buržujem« sovražni režim, ki je to 
močno in podjetno rodbino povsem raz-
sul in ponižal. A njihova saga ostaja. 
Angleži imajo Sago o Forsytih, Slovenci 
bi morali dočakati Sago o Hribarjih …

Viri: Angelika Hribar, Rodbinska kronika Dragoti-
na Hribarja in Evgenije Šumi, Ljubljana - Celje, 
2008; Ivan Hribar, Moji spomini I, Ljubljana, 
1928; Alenka Puhar, Izidor Cankar, Mladinska 
knjiga, Ljubljana, 2016; Rado in Ksenija Hribar, 
zloženka razstave, Gorenjski muzej, Kranj, 2016.
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Po podatkih državnega statističnega ura-
da je Slovenija 1. januarja 2016 imela 
2.064.188 prebivalcev, kar je 1314 več 
kot leto prej. Medtem ko se je število 
državljanov v primerjavi z letom prej 
zmanjšalo, se je število tujih državljanov 
povečalo. Tujcev je bilo 107.766, kar 
predstavlja 5,2 odstotka vsega prebival-

stva. Med tujimi državljani je bilo 34,6 
odstotka žensk, njihov delež se je v zad-
njih štirih letih povečal za 3,8 odstotne 
točke.
Med 27 občinami na širšem gorenjskem 
območju je v 17 občinah število prebi-
valcev v letu 2015 v primerjavi z letom 
prej poraslo, v 10 pa se je zmanjšalo. 

Razlike v enem letu niso velike, primer-
jave s popisoma prebivalstva v letih 1991 
in 2002 pa kažejo, da se v nekaterih 
občinah v vsem tem obdobju število pre-
bivalcev ni bistveno spremenilo (npr. 
Jesenice, Tržič, Kranjska Gora, Bohinj, 
Jezersko), v nekaterih drugih pa se je 
občutno povečalo (npr. Domžale, Kam-

Brezposelnost se je zmanjšala  
v skoraj vseh gorenjskih občinah
Na širšem gorenjskem območju, ki vključuje sedemindvajset občin, se je v 
zadnjem letu število delovno aktivnih povečalo v dvaindvajsetih občinah, 
brezposelnost se je zmanjšala v petindvajsetih občinah, povprečne neto plače 
zaposlenih so se znižale v sedmih občinah. Več rojstev kot smrti so beležili  
v devetnajstih občinah, glede kazalnikov zdravja pa so med občinami  
precejšnje razlike.

Spodbudno: v Sloveniji pa tudi v večini občin s širšega gorenjskega območja je vse več delovno aktivnih in vse manj brezposelnih.

Cveto Zaplotnik                                                                                                                 
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V Sloveniji je bilo lani že deseto leto zapored več rojstev kot smrti.

nik, Trzin, Vodice). V občini Komenda 
je število prebivalcev lani preseglo mejo 
6 tisoč, v občini Medvode 16 tisoč in v 
občini Kranj 56 tisoč, v občini Jesenice 
pa je padlo pod 21 tisoč. (Tabela: Števi-
lo prebivalcev po občinah)

Delež tujih državljanov med prebivals-
tvom je po občinah različen, najvišji je v 
občinah Jesenice (8 odstotkov) in Kranj 
(7,3), kjer presega tudi slovensko povpre-
čje, precej visok je še v občinah Domža-
le (4,9), Kamnik (4,9) in Mengeš (4,8), 
najnižji pa je v občinah Moravče (0,9), 
Žirovnica (1,0), Žiri (1,1) in Gorenja vas 
- Poljane (1,3). (Tabela: Tuji državljani 
med prebivalstvom po občinah)

Večina rojeva po tridesetem letu
V letu 2015 se je v Sloveniji rodilo 
20.641 živorojenih otrok, kar je 524 ali 
2,5 odstotka manj kot leto prej. Štirikrat 
so se rodili trojčki, 390-krat pa dvojčka. 
Od vseh žensk, ki so lani rodile, jih je 
bila več kot polovica (55,2 odstotka) sta-
rih trideset ali več let, najstnic (mlajših 
od 20 let) pa je bilo le en odstotek. Odla-
ganje materinstva na poznejša leta se še 
ni povsem ustavilo: ponovno sta se dvig-
nili tako povprečna starost mater ob roj-
stvu prvega otroka kot njihova povpreč-
na starost ob rojstvu kateregakoli otroka. 
Ženske, ki so lani prvič rodile, so bile v 
povprečju stare 29,3 leta (leto prej 29,1 

leta), vse, ki so lani rodile, pa povprečno 
30,7 leta (predlani 30,6 leta). Očetje teh 
otrok so bili v povprečju približno tri 
leta starejši od mater (33,5 leta), najsta-
rejši pa so bili stari več kot 60 let. Skoraj 
58 odstotkov otrok se je rodilo zunaj 
zakonske zveze.

Luka »kraljuje« že sedemnajst let
Največ lani rojenih dečkov je dobilo ime 
Luka, največ deklic pa Ema. Luka je naj-
bolj priljubljeno deško ime že sedem-
najsto leto. Ema je bila v letu 2014 po 
pogostosti na drugem mestu dekliških 
imen, lani pa se je zavihtela na vrh les-
tvice, kjer je s prvega mesta izpodrinila 
Evo. Priljubljena deška imena so še 
Filip, Nik, Mark in Žan, med prvimi pet-
imi najpogostejšimi dekliškimi imeni so 
še Eva, Zala, Sara in Lara. (Tabela: Naj-
pogostejša imena v letu 2015 živoroje-
nih otrok)

Število prebivalcev po občinah
Občina Popis 2002 1. 1. 2015 1. 1. 2016

SLOVENIJA 1.964.036 2.062.874 2.064.188

Bled* 10.899 8127 8035

Bohinj 5222 5146 5139

Cerklje  
na Gorenjskem

6369  7364 7506

Domžale 29.902 35.039 35.278

Gorenja vas -  
Poljane

6877 7380 7429

Gorje* - 2815 2822

Jesenice 21.620 21.042 20.858

Jezersko 638 645 624

Kamnik 26.477 29.431 29.362

Komenda 4451 5932 6001

Kranj** 51.225 55.857 56.115

Kranjska Gora 5247 5305 5294

Lukovica 4972 5674 5731

Medvode 14.161 15.963 16.032

Mengeš 6662 7630 7708

Moravče 4508 5211 5271

Naklo 4899 5299 5283

Preddvor 3200 3579 3582

Radovljica 18.164 18.892 18.816

Šenčur** 8531 8554 8580

Škofja Loka 22.093 22.912 22.927

Trzin 3385 3858 3889

Tržič 15.151 14.994 14.872

Vodice 3872 4777 4804

Železniki 6811 6742 6705

Žiri 4868 4827 4870

Žirovnica 4071 4370 4381

* posledica ustanovitve samostojne občine Gorje
** posledica priključitva Hrastja k občini Kranj

Vir: Statistični urad RS

Tuji državljani med prebivalstvom po občinah, 
1. 1. 2016
Občina Število Delež (v %)

SLOVENIJA 107.766 5,2

Bled 313 3,9

Bohinj 157 3,1

Cerklje na Gorenjskem 246 3,3

Domžale 1732 4,9

Gorenja vas - Poljane 93 1,3

Gorje 53 1,9

Jesenice 1660 8,0

Jezersko 14  2,2

Kamnik 1447 4,9

Komenda 253 4,2

Kranj 4115 7,3

Kranjska Gora 135 2,6

Lukovica 110 1,9

Medvode 714 4,5

Mengeš 372 4,8

Moravče 47 0,9

Naklo 126 2,4

Preddvor 68 1,9

Radovljica 573 3,0

Šenčur 311 3,6

Škofja Loka 959 4,2

Trzin 147 3,8

Tržič 552 3,7

Vodice 82 1,7

Železniki 112 1,7

Žiri 54 1,1

Žirovnica 44 1,0

Viri: Statistični urad Republike Slovenije, Ministrstvo za notranje zadeve, 
Ministrstvo za notranje zadeve
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Starost umrlih se še zvišuje
V Sloveniji je lani umrlo 19.834 prebi-
valcev, od tega 9739 moških in 10.095 
žensk. Na dan je povprečno umrlo 54 
ljudi, največ smrti (1922) je bilo januar-

ja, polovica pa je umrla v zdravstveni 
ustanovi. Povprečna starost umrlih se še 
naprej počasi zvišuje, v letu 2015 je bila 
76,9 leta. Umrli moški so bili povprečno 
stari 72,8 leta in umrle ženske 81 let, raz-
like je bilo torej 8,2 leta. Med umrlimi 
moškimi je delež prezgodnje umrljivosti, 
to je starih manj kot 65 let, znašal 27 
odstotkov, pri ženskah le 11 odstotkov. 
Med umrlimi je bilo tudi 33 dojenčkov, 
to je 1,6 na tisoč živorojenih, kar je bila 
poleg leta 2012 doslej najnižja umrlji-
vost dojenčkov.
 

Preddvor z največjim negativnim 
naravnim prirastom
V Sloveniji je bil v letu 2015 že deseto 
leto zapored pozitivni naravni prirast, 
tokrat se je rodilo 807 prebivalcev več, 
kot jih je umrlo. V primerjavi z letom 
2014 je bil prirast za 1472 oseb manjši, 
vendar še vedno pozitiven. Med 27 obči-
nami s širšega gorenjskega območja je 

bil prirast pozitiven v 19 občinah, v 
osmih (Bohinj, Jesenice, Jezersko, 
Kranjska Gora, Mengeš, Preddvor, 
Radovljica in Tržič) pa je bil negativen. 
Najbolj pozitiven je bil v občinah 
Komenda (90 živorojenih, 32 umrlih), 
Gorenja vas - Poljane (103 živorojeni, 34 
umrlih) in Lukovica (83 živorojenih, 37 
umrlih). Najbolj negativen je bil prirast v 
občinah Preddvor (29 živorojenih, 69 
umrlih), Kranjska Gora (41 živorojenih, 
67 umrlih) in Radovljica (140 živoroje-
nih, 200 umrlih). (Tabela: Živorojeni, 
umrli in naravni prirast po občinah, 
2015)

Manj porok in manj razvez
Po podatkih Statističnega urada RS je 
bilo v Sloveniji lani sklenjenih 6449 
zakonskih zvez, kar je 1,9 odstotka manj 
kot leto prej. Več kot polovica zvez je 
bila sklenjena v maju, juniju, avgustu in 
septembru. Tri četrtine jih je bilo v sobo-

Najpogostejša imena v letu 2015  
živorojenih otrok

Dečki Deklice

Ime Število Ime Število

1. Luka 328 Ema 267

2. Filip 254 Eva 259

3. Nik 248 Zala 240

4. Mark 222 Sara 220

5. Žan 216 Lara 206

6. Jakob 206 Nika 205

7. Jaka 191 Julija 200

8. Žiga 178 Ana 183

9. David 168 Lana 176

10. Anže 164 Mia 174

Vir: Statistični urad Republike Slovenije

Po kazalnikih zdravja so med občinami precejšnje razlike. Za zdravje prebivalstva je 
pomembna tudi rekreacija.

Živorojeni, umrli in naravni prirast po občinah, 2015

Občina Živorojeni  Umrli
Naravni 
prirast

Naravni prirast 
na 1.000 

prebivalcev

Slovenija 20.641 19.834 807 0,4 

Bled 85 72 13 1,6 

Bohinj 58 68 -10 -1,9 

Cerklje na Gorenjskem 82 56 26 3,5 

Domžale 347 256 91 2,6 

Gorenja vas - Poljane 103 34 69 9,3 

Gorje 29 26 3 1,1 

Jesenice 183 212 -29 -1,4 

Jezersko 9 10 -1 -1,6 

Kamnik 308 263 45 1,5 

Komenda 90 32 58 9,7 

Kranj 654 391 263 4,7 

Kranjska Gora 41 67 -26 -4,9 

Lukovica 83 37 46 8,1 

Medvode 161 144 17 1,1 

Mengeš 81 92 -11 -1,4 

Moravče 65 29 36 6,9 

Naklo 48 40 8 1,5 

Preddvor 29 69 -40 -11,2 

Radovljica 140 200 -60 -3,2 

Šenčur 96 61 35 4,1 

Škofja Loka 277 208 69 3,0 

Trzin 39 26 13 3,4 

Tržič 147 152 -5 -0,3 

Vodice 56 37 19 4,0 

Železniki 74 44 30 4,5 

Žiri 60 29 31 6,4 

Žirovnica 44 35 9 2,1 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije
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to, največ na soboto, 20. junija, ko je bilo 
sklenjenih 226 zakonskih zvez ali 79 več 
kot v celotnem januarju. Dve tretjini 
ženinov sta bili starejši od nevest. Ženini 
so bili v povprečju stari 34,8 leta in so 
bili v povprečju skoraj tri leta starejši od 
nevest (32,1 leta). Pri 5435 parih je bila 
to za oba, tako za ženina kot za nevesto, 
prva zakonska zveza. Ženini, ki so se 
poročili prvič, so bili v povprečju stari 
32 let, neveste pa 29,7 leta. Štiri petine 
zvez je bilo sklenjenih med državljani 
Slovenije. Pri 600 porokah je bil ženin 
državljan Slovenije, nevesta pa držav-
ljanka kake druge države, največkrat 
Bosne in Hercegovine. Pri 586 porokah 
je nevesta, državljanka Slovenije, skleni-
la zakonsko zvezo z ženinom, ki je bil 
državljan druge države, tudi med temi so 
bili najštevilnejši državljani Bosne in 
Hercegovine. Pri 125 sklenitvah zakon-
skih zvez sta bila oba, ženin in nevesta, 

tuja državljana. Lani je bilo v Sloveniji 
registriranih tudi 22 istospolnih partner-
skih skupnosti, od tega 9 moških in 13 
ženskih skupnosti.
Razvez zakonskih zvez je bilo lani 2432, 
kar je 1,5 odstotka manj kot leto prej. 
Mož je bil ob razvezi povprečno star 
45,8 leta, žena pa 42,9 leta. Že v prvem 
letu zakona je bilo razvezanih 32 zakon-
skih zvez, v povprečju pa je zveza trajala 
13,6 leta. V polovici zakonskih zvez ob 
razvezi ni bilo vzdrževanih otrok, v pre-
ostalih pa je bilo 1883 otrok. Približno 
tri četrtine teh otrok je bilo dodeljenih 
materam, 6 odstotkov očetom, preostali 
pa obema staršema. 
In kako je bilo na Gorenjskem? Največ 
zakonskih zvez so glede na število prebi-
valcev sklenili v občinah Jezersko, 
Moravče, Lukovica, Gorenja vas - Polja-
ne in Cerklje na Gorenjskem, najmanj pa 
v občinah Trzin, Preddvor in Šenčur. 

Med 27 občinami s širšega gorenjskega 
območja je bila občina Jezersko lani edi-
na brez razvezane zakonske zveze. Naj-
več razvez je bilo glede na število prebi-
valcev v občinah Žirovnica, Kranjska 
Gora in Mengeš, najmanj pa v občinah 
Železniki, Vodice in Preddvor. (Tabela: 
Sklenitve in razveze zakonskih zvez po 
občinah, 2015)

Več zaposlenih, a manj 
samozaposlenih
V Sloveniji je bilo julija letos 817.816 
delovno aktivnih prebivalcev, od tega je 
bilo 732.207 zaposlenih v podjetjih in 
ustanovah in 85.609 samozaposlenih, to 
je samostojnih podjetnikov, kmetov in 
ljudi, ki opravljajo osebno poklicno 
delo. Število delovno aktivnih se je v 
enem letu, med lanskim in letošnjim juli-
jem, povečalo za 12.337, pri tem pa je 

Sklenitve in razveze zakonskih zvez po občinah, 2015

Občina
Sklenitve zakonskih zvez Razveze zakonskih zvez

* število
* na 1000 
prebivalcev

*število
*na 1000 

prebivalcev

SLOVENIJA 6449 3,1 2432 1,2

Bled 27 3,3 7 0,9

Bohinj 14 2,7 4 0,8

Cerklje na Gorenjskem 32 4,3 7 0,9

Domžale 124 3,5 44 1,3

Gorenja vas - Poljane 33 4,4 6 0,8

Gorje 7 2,5 3 1,1

Jesenice 65 3,1 28 1,3

Jezersko 4 6,3 0 0,0

Kamnik 99 3,4 34 1,2

Komenda 18 3,0 5 0,8

Kranj 194 3,5 81 1,4

Kranjska Gora 21 3,9 9 1,7

Lukovica 26 4,6 6 1,1

Medvode 46 2,9 18 1,1

Mengeš 20 2,6 12 1,6

Moravče 25  4,8 4 0,8

Naklo 14  2,6 5 0,9

Preddvor 7 2,0 2 0,6

Radovljica 62 3,3 21 1,1

Šenčur 20 2,3 11 1,3

Škofja Loka 61 2,7 22 1,0

Trzin 5 1,3 5 1,3

Tržič 44 2,9 12 0,8

Vodice 13 2,7 3 0,6

Železniki 21 3,1 3 0,4

Žiri 16 3,3 5 1,0

Žirovnica 13 3,0 8 1,8

Vir: Statistični urad Republike Slovenije

Živorojeni, umrli in naravni prirast po občinah, 2015

Občina Živorojeni  Umrli
Naravni 
prirast

Naravni prirast 
na 1.000 

prebivalcev

Slovenija 20.641 19.834 807 0,4 

Bled 85 72 13 1,6 

Bohinj 58 68 -10 -1,9 

Cerklje na Gorenjskem 82 56 26 3,5 

Domžale 347 256 91 2,6 

Gorenja vas - Poljane 103 34 69 9,3 

Gorje 29 26 3 1,1 

Jesenice 183 212 -29 -1,4 

Jezersko 9 10 -1 -1,6 

Kamnik 308 263 45 1,5 

Komenda 90 32 58 9,7 

Kranj 654 391 263 4,7 

Kranjska Gora 41 67 -26 -4,9 

Lukovica 83 37 46 8,1 

Medvode 161 144 17 1,1 

Mengeš 81 92 -11 -1,4 

Moravče 65 29 36 6,9 

Naklo 48 40 8 1,5 

Preddvor 29 69 -40 -11,2 

Radovljica 140 200 -60 -3,2 

Šenčur 96 61 35 4,1 

Škofja Loka 277 208 69 3,0 

Trzin 39 26 13 3,4 

Tržič 147 152 -5 -0,3 

Vodice 56 37 19 4,0 

Železniki 74 44 30 4,5 

Žiri 60 29 31 6,4 

Žirovnica 44 35 9 2,1 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije

Delovno aktivno prebivalstvo po občinah delovnega mesta

Občina
Delovno aktivno 

prebivalstvo
Zaposleni Samozaposleni

• 7/2015 •7/2016 • 7/2015 •7/2016 • 7/2015 •7/2016

SLOVENIJA 805.479 817.816 714.326 732.207 91.153 85.609

Bled 2841 2929 2378 2461 463 468

Bohinj 1388 1417 1056 1102 332 315

Cerklje na 
Gorenjskem

3246 3343 2822 2902 424 441

Domžale 10.507 10.781 8963 9201 1544 1580

Gorenja vas - 
Poljane

1545 1540 1062 1137 483 403

Gorje 436 465 271 297 165 168

Jesenice 6419 6534 5964 6096 455 438

Jezersko 98 118 64 78 34 40

Kamnik 7461 7685 6194 6442 1267 1243

Komenda 2346 2505 2058 2210 288 295

Kranj 22.944 23.288 20.827 21.107 2117 2181

Kranjska Gora 1426 1477 1232 1279 194 198

Lukovica 1409 1455 1112 1158 297 297

Medvode 3945 4084 3285 3453 660 631

Mengeš 2166 2181 1851 1863 315 318

Moravče 890 852 608 610 282 242

Naklo 2168 2266 1904 2011 264 255

Preddvor 733 718 534 530 199 188

Radovljica 6482 6544 5561 5666 921 878

Šenčur 2459 2464 2041 2044 418 420

Škofja Loka 8711 8951 7710 7932 1001 1019

Trzin 5010 5208 4819 5012 191 196

Tržič 3185 3054 2615 2493 570 561

Vodice 918 919 693 711 225 208

Železniki 2519 2668 2221 2420 298 248

Žiri 2208 2217 1971 2006 237 211

Žirovnica 693 690 508 518 185 172

Vir: Statistični urad Republike Slovenije
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število zaposlenih poraslo za 17.881 in 
število samozaposlenih upadlo za 5544. 
In kako je bilo v 27 občinah na širšem 
gorenjskem območju? Število delovno 
aktivnih prebivalcev se je povečalo v 22 
občinah, zmanjšalo se je le v petih – v 
občinah Gorenja vas - Poljane, Moravče, 
Preddvor, Tržič in Žirovnica. Število 
zaposlenih v podjetjih in ustanovah je 
poraslo v 25 občinah, znižalo se je le v 
občinah Tržič in Preddvor. Število samo-
zaposlenih je poraslo le v 12 občinah, v 
14 se je znižalo, v eni pa je bilo enako. 
(Tabela: Delovno aktivno prebivalstvo 
po občinah delovnega mesta)

Brezposelnost najvišja v Tržiču
V Sloveniji je bilo ob osamosvojitvi 
1991. leta registriranih 91.161 brezpo-
selnih, število se je nato zaradi izgube 
trgov naglo povečevalo in doseglo vrh 
dve leti kasneje, ko je preseglo 137 
tisoč. Potlej je začelo upadati, tako da je 

bilo ob koncu leta 2008 brezposelnih le 
še 66 tisoč. Gospodarska kriza je povz-
ročila nova odpuščanja, število je spet 
preseglo sto tisoč, a se je v zadnjem letu 
spustilo pod to mejo. Avgusta letos je 
bilo v Sloveniji 97.895 brezposelnih, 
kar je 9,3 odstotka manj kot v enakem 
lanskem mesecu. V vseh 27 občinah s 
širšega gorenjskega območja je bilo 
avgusta manj brezposelnih kot v ena-
kem lanskem mesecu, izjemi sta bili le 
občina Jezersko, kjer je bil letos en 
brezposelni več kot lani, in občina 
Bohinj, kjer je bilo število enako kot 
lani. Stopnja registrirane brezposelnosti 
je bila avgusta letos v vseh gorenjskih 
občinah pod državnim povprečjem: naj-
višja je bila v občinah Tržič (9,7 odsto-
tka), Kranj (8,7), Kamnik (8,3), Med-
vode (8,3), Mengeš (8,2) in Domžale 
(8,1), najnižja pa v občinah Žiri (4,4), 
Gorenja vas - Poljane (4,4) in Železniki 
(4,4). (Tabela: Brezposelnosti po 
občinah)

V Bohinju plača pod osemsto evrov

Po podatkih državnega statističnega 
urada je lani v Sloveniji povprečna neto 
plača znašala 1013 evrov in je bila nekaj 
manj kot osem evrov višja kot leto prej. 
Med 27 občinami širšega gorenjskega 
območja so državno povprečje presegli 
v občinah Cerklje na Gorenjskem (1432 
evrov), Komenda (1060), Škofja Loka 
(1045), Kranj (1034) in Jesenice (1014), 
povprečje nad tisoč evrov so dosegli še 
v občinah Jezersko (1008), Šenčur 
(1006), Lukovica (1004) in Trzin 
(1000), najnižje plače pa so beležili v 
občinah Bohinj (799), Vodice (864), 
Tržič (881), Kranjska Gora (884), Pred-
dvor (890) in Gorje (891). V primerjavi 
z letom prej so se lani neto plače zniža-
le v občinah Bled, Bohinj, Kranjska 
Gora, Lukovica in Naklo, malenkostno 
pa tudi v občinah Domžale in Gorje. 
(Tabela: Povprečna neto plača zapo-
slenih po občinah)

Brezposelnost po občinah

Občina
Število brezposelnih Stopnja brezposelnosti

avg. 2015 avg. 2016 avg. 2015 avg. 2016

SLOVENIJA 107.935 97.895 11,8 10,7

Bled 247 216 7,4 6,4

Bohinj 129 129 5,9 5,9

Cerklje na Gorenjskem 177 168 5,3 4,9

Domžale 1487 1330 9,2 8,1

Gorenja vas - Poljane 165 145 5,0 4,4

Gorje 86 78 7,3 6,5

Jesenice 855 670 9,6 7,4

Jezersko 13 14 5,0 5,2

Kamnik 1356 1111 10,2 8,3

Komenda 198 164 7,1 5,8

Kranj 2375 2210 9,4 8,7

Kranjska Gora 147 138 6,8 6,4

Lukovica 185 178 7,0 6,6

Medvode 660 599 9,4 8,3

Mengeš 318 281 9,4 8,2

Moravče 159 143 6,5 5,8

Naklo 165 139 7,4 5,9

Preddvor 89 84 5,7 5,3

Radovljica 653 535 8,1 6,6

Šenčur 256 229 6,7 5,9

Škofja Loka 767 656 7,6 6,4

Trzin 132 110 7,8 6,3

Tržič 707 645 10,6 9,7

Vodice 174 148 7,7 6,5

Železniki 155 138 5,0 4,4

Žiri 109 99 4,9 4,4

Žirovnica 132 117 7,0 6,1

Vir: Zavod za zaposlovanje Republike Slovenije

Povprečna neto plača zaposlenih po občinah

Občina
Povprečna mesečna neto plača (v evrih)

2014 2015

SLOVENIJA 1005,41 1013,23

Bled 974,93 940,96

Bohinj 812,21 798,95

Cerklje na Gorenjskem 1393,08 1431,88

Domžale 950,79 950,58

Gorenja vas - Poljane 968,87 977,52

Gorje 891,11 890,62

Jesenice 1006,05 1013,75

Jezersko 921,54 1007,57

Kamnik 898,68 926,54

Komenda 1018,36 1059,70

Kranj 1022,17 1034,31

Kranjska Gora 886,62 884,13

Lukovica 1011,98 1003,91

Medvode 943,19 948,37

Mengeš 937,86 947,68

Moravče 920,97 935,27

Naklo 974,86 941,90

Preddvor 883,99 890,14

Radovljica 907,69 921,70

Šenčur 992,78 1006,03

Škofja Loka 1028,90 1045,01

Trzin 965,73 1000,36

Tržič 874,39 881,48

Vodice 854,92 864,12

Železniki 942,54 954,39

Žiri 914,22 931,57

Žirovnica 961,66 963,12

Vir: Statistični urad Republike Slovenije
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Najhitreje rastoča podjetja
V Sloveniji vsako leto izberejo zlato 
gazelo leta, letos je to postalo šenčursko 
podjetje NiceLabel – Euro Plus, hkrati pa 
sestavijo tudi seznam najhitreje rastočih 
podjetij v posameznih regijah in v Slove-
niji. Iz slovenske lestvice povzemamo 
podatke o najhitreje rastočih podjetjih na 
širšem gorenjskem območju, ki vključuje 
gorenjsko in del osrednjeslovenske regije. 
(Tabela: Najhitreje rastoča podjetja na 
širšem gorenjskem območju)

Pomembne razlike v kazalnikih 
zdravja
Med občinami so glede kazalnikov zdra-
vja precejšnje razlike, kaže projekt Zdra-
vje v občini, ki ga je letos začel izvajati 
Nacionalni inštitut za javno zdravje. Na 
razlike vplivajo različni dejavniki, ki 
niso nujno povezani s krajem oziroma z 
regijo bivanja, a kljub temu so občine v 
vzhodnem delu države v povprečju v 
nekoliko slabšem položaju od občin na 
zahodu države. Gorenjska je glede na 
seštevek kazalnikov zdravja med najbolj 
zdravimi regijami v Sloveniji. Tri občine 
s širšega gorenjskega območja, Domža-
le, Medvode in Radovljica, imajo glede 
na slovensko povprečje največ pozitiv-
nih kazalnikov in veljajo za najbolj zdra-
ve ne samo v regiji, ampak tudi v Slove-
niji; na Gorenjskem pa imajo glede na 
slovensko povprečje največ negativnih 
kazalnikov občine Jesenice, Jezersko in 
Tržič. Med slovenskimi občinami z naj-
nižjimi vrednostmi glede bolniške odso-
tnosti sta s širšega gorenjskega območja 
tudi občini Preddvor in Železniki, najbo-
ljšo samooceno dobrega zdravja so dali 
v občinah Cerklje na Gorenjskem, Kranj, 
Šenčur in Naklo, med občinami z najvi-
šjo odzivnostjo na program Svit za zgo-
dnje odkrivanje raka na debelem čreve-
sju in danki so tudi občine Železniki, 
Gorenja vas - Poljane in Žiri ...
Projekt vključuje 35 kazalnikov zdravja, 
med njimi prikazuje število dnevov bol-
niške odsotnosti na zaposlenega prebi-
valca, delež rednih in občasnih kadilcev 
med prebivalci, starimi 15 let ali več, 
delež prekomerno prehranjenih otrok in 
mladostnikov, število umrlih zaradi vseh 
vrst raka na sto tisoč prebivalcev, starih 
do 75 let, in delež prebivalcev, starih 15 
let ali več, ki so v anketi svoje zdravje 
ocenili kot dobro ali zelo dobro. (Tabe-
la: Zdravje v občinah, 2016)

Najhitreje rastoča podjetja na širšem gorenjskem območju

Kratko ime podjetja Občina
Indeks rasti 

prodaje
2010–2015

Čisti prihodki od 
prodaje 2015

Čisti poslovni
izid 2015

 1.  Vobenca, d.o.o. Kranj 2554,4 7.615.333 443.430

 2.  Družina Krumpak, d.o.o Domžale 1405,6 12.811.864 81.570

 3.  ZUUM, d.o.o. Kranj 1168,3 4.224.011 262.395

 4.  TPS IMP, d.o.o. Kamnik 1128,6 7.058.529 231.548

 5.  Domel Holding, d.d. Železniki 1081,7 6.619.577 1.309.419

 6.  Conditus, d.o.o. Bled 870,8 2.259.338 209.452

 7.  Brce, d.o.o. Kranj 741,1 3.297.041 89.869

 8.  Albomay, d.o.o. Jesenice 732,2 7.004.673 407.631

 9.  Rolnet, d.o.o. Jesenice 580,6 6.274.046 233.093

10.  Sanikom, d.o.o. Tržič 562,7 3.534.400 544.171

11.  Negovanje tekstilij Šinkovec, d.o.o. Škofja Loka 539,5 1.533.614 180.767

12.  Mesarstvo Oblak, d.o.o. Žiri 526,6 12.736.397 281.849

13.  Cordia, d.o.o. Medvode 515,7 15.902.918 119.450

14.  EKWB, d.o.o. Komenda 473,4 9.939.054 1.556.192

15.  Plamtex int., d.o.o. Komenda 465,6 4.363.861 155.733

16.  Limos, d.o.o. Škofja Loka 457,5 2.056.266 3.096

17.  GLT, d.o.o. Kranj 437,4 2.969.726 118.438

18.  Impera, d.o.o. Trzin 429,7 1.525.516 282

19.  Romica, d.o.o. Kamnik 429,7 2.106.246 81.761

20.  Ekoplan, d.o.o. Trzin 424,4 3.526.839 383.572

Vir: Dnevnik

Zdravje v občinah, 2016  

Občina
Bolniška 
odsotnost

Redni in občasni 
kadilci

Prekomerna 
prehranjenost otrok

Samoocena 
dobrega zdravja

Umrljivost 
zaradi raka

Bled  10,9 20 23,2 68 149

Bohinj 14,0 19 18,9 65 211

Cerklje na Gorenjskem 9,7 22 19,7 81 128

Domžale 12,3 25 22,0 71 153

Gorenja vas - Poljane 9,7 15 20,2 72 143

Gorje 12,6 18 23,6 67 88

Jesenice 15,8 31 28,4 64 174

Jezersko 13,4 23 21,8 76 287

Kamnik 14,4 23 22,7 71 168

Komenda 11,1 22 20,1 69 172

Kranj 10,2 22 20,5 80 167

Kranjska Gora 10,4 30 21,8 62 212

Lukovica 15,8 25 25,6 70 200

Medvode 12,6 22 19,1 72 129

Mengeš 14,1 28 17,0 70 158

Moravče 13,6 24 26,4 69 106

Naklo 9,9 20 20,5 79 144

Preddvor 8,4 20 21,8 77 164 

Radovljica 10,8 20 17,4 66 159

Šenčur 9,7 21 21,5 79 146

Škofja Loka 11,0 16 19,6 74 156

Trzin 13,1 26 18,2 71 180

Tržič 11,3 36 26,7 66 145

Vodice 11,1 21 22,8 72 164

Železniki 9,2 15 19,9 73 147

Žiri 10,1 15 16,0 73 285

Žirovnica 9,6 27 16,9 62 184

Vir: Nacionalni inštitut za javno zdravje
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BIVOL – NIU
Leta bivola so: 1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 
1973, 1985, 1997, 2009.

Podznak določa ura rojstva:
bivol od 1.00 do 3.00, tiger od 3.00 do 5.00, mačka od 5.00 do 7.00,
zmaj od 7.00 do 9.00, kača od 9.0 do 11.00, konj od 11.00 do 13.00,
koza od 13.00 do 15.00, opica od 15.00 do 17.00, petelin od 17.00 do 19.00, 
pes od 19.00 do 21.00, prašič od 21.00 do 23.00, podgana od 23.00 do 1.00.

Podznaki bivola: Rojeni v urah podgane cenite prava čustva in nikoli ničesar ne 
pozabite. Če ste še samski, si boste v tem letu petelina ustvarili družino. Rojeni v 
urah bivola imate izredno moč samoobvladovanja, smisel za humor pa vam je 
neznan. Ustvarili si boste premoženje. Rojeni v urah tigra znate biti očarljivi in zelo 
živahni. Ste zgovorni in nesramežljivi. Stare zdravstvene težave vam bodo čudežno 
izginile. Rojenim v urah mačke obzirnost in diplomatsko vedenje ne delata težav, le 
karakterno ste neomajni. Prevzeli boste vodilno delovno mesto. Rojeni v urah zma-
ja ste trmasti in za uresničitev cilja uporabite vso svojo silovito moč. Tokrat se 
nazaj ne boste ozirali. Rojeni v urah kače znate biti iznajdljivi in v prihajajočem letu 
bo za to kar nekaj lepih priložnosti. Rojeni v urah konja ste manj odločni, zato pa 
toliko bolj vedri in domiselni. Okolica se ne bo mogla načuditi vašim vedno novim 
idejam. Rojeni v urah koze ste poslovno sicer zelo spretni in nobena stvar ne gre 
mimo vas, a to leto bodite pri finančnih zadevah še posebno pazljivi. Rojeni v urah 
opice ste družabni in ne jemljete vsega tako resno. Ker pa vas čaka kar nekaj res 
resnih trenutkov, vam bo pozitivnost prišla zelo prav. Rojeni v urah petelina ste 
dinamični in imate čut za odgovornost. Kdorkoli se vam bo postavil po robu, bo to 
obžaloval. Rojeni v urah psa znate brez predsodkov poslušati tuja mnenja, čeprav 
ste v določenih pogledih zelo strogi. Presenečenje vas čaka v ljubezni. Rojeni v 
urah prašiča ste po naravi prisrčni in znate uživati. Cenite malenkosti. V novem letu 
vas čaka kar nekaj odločitev.

PODGANA – SHU
Leta podgane so: 1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 
1972, 1984, 1996, 2008.

Podznak določa ura rojstva:
podgana od 23.00 do 1.00, bivol od 1.00 do 3.00, tiger od 3.00 do 5.00,
mačka od 5.00 do 7.00, zmaj od 7.00 do 9.00, kača od 9.00 do 11.00,
konj od 11.00 do 13.00, koza od 13.00 do 15.00, opica od 15.00 do 17.00,
petelin od 17.00 do 19.00, pes od 19.00 do 21.00, prašič od 21.00 do 23.00.

Podznaki podgan: Rojeni v urah podgane ste zelo očarljivi, a tudi nečimrni. V letu 
2017 se vam bo kar čez noč marsikaj zgodilo. Rojeni v urah bivola napredujete 
počasi in ste zelo previdni. Pred vami je zasluženo dobro leto. Še samski naj priča-
kujejo trdno zvezo. Rojeni v urah tigra znate biti oblastni. Prisiljeni boste ukrepati 
mimo svoje presoje. Uspelo vam bo nekaj, kar že dolgo čakate. Rojeni v urah 
mačke ste sicer krotki, a tudi preračunljivi. Ovire boste odstranjevali sproti. Veliko 
več pozornosti boste posvečali svojemu zdravju. Rojeni v urah zmaja vam močni 
zmaj in podganin dar za finance prinašata veliko uspeha. V ljubezni se vam bodo 
večkrat majala tla pod nogami. Rojene v urah kače imajo drugi za potuhnjene, a v 
resnici se le zavedate vseh skritih nevarnosti. Uspešno boste reševali težave prete-
klega leta. Rojeni v urah konja v življenju radi tvegate, zato velikokrat jezdite po 
samem robu. S posledicami se ne boste obremenjevali. Rojeni v urah koze imate 
radi denar, vendar ste z njim včasih preveč sentimentalni. Bodite previdni, da si ne 
naredite škode. Rojeni v urah opice znate biti podjetni in vas ne omejujejo zadržki. 
Imate dobre možnosti za svoje podjetje. Rojeni v urah petelina ste zelo sposobni in 
inteligentni, a po drugi strani znate biti tudi ozkosrčni. Obeta se vam poslovno 
napredovanje. Rojeni v urah psa ste lahko veliki pisatelji ali novinarji. Imeli boste 
priložnost, da pokažete svoje znanje. Rojeni v urah prašiča ste preveč dobrodušni, 
zato izpuščate dobre priložnosti drugim v prid. A izkušnje v preteklem letu so vas 
izučile.

TIGER – HU
Leta tigra so: 1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 
1974, 1986, 1998, 2010.

Podznak določa ura rojstva:
tiger od 3.00 do 5.00, mačka od 5.00 do 7.00, zmaj od 7.00 do 9.00
kača od 9.0 do 11.00, konj od 11.00 do 13.00, koza od 13.00 do 15.00 
opica od 15.00 do 17.00, petelin od 17.00 do 19.00, pes od 19.00 do 21.00 
prašič od 21.00 do 23.00, podgana od 23.00 do 1.00, bivol od 1.00 do 3.00.

Podznaki tigra: Rojenim v urah podgane se dobra in slaba stran nenehno pokrivata. 
Lahko ste oboje naenkrat. Obeta se vam veliko dobrih sprememb. Rojeni v urah 
bivola imate kombinacijo trdne volje in temperamenta, zato ste veliko mirnejši kot 
sicer. Imate umetniški navdih, kar boste v tem letu petelina znali izkoristiti. Rojeni 
v urah tigra imate veliko nasprotujočih si razpoloženj. Z vami ni nikoli dolgčas. Ne 
boste samo presenečali, ampak boste tudi sami presenečeni. Rojeni v urah mačke 
se boste naučili premišljenosti in kako se izogibati določenim oviram. Mačka zavira 
vašo hitrost in omili nestrpnost. Rojeni v urah zmaja bi se morali obvezno naučiti 
obvladati svojo pretirano sumničavost, če boste hoteli imeti uspešno leto. Rojeni v 
urah kače boste izvedeli mnogo skrivnosti, kar vam pride zelo prav. Modrost kače 
pomirja vaš nemirni značaj. Rojenim v urah konja ne zmanjka občutka odgovorno-
sti. A razne odgovornosti vas bodo letos precej izčrpale. Rojeni v urah koze ste 
nadarjeni za opazovanje, a zato nič manj ljubosumni ali oblastni. Obeta se vam 
veliko poslovnih sprememb. Rojeni v urah opice imate možnosti na vseh področjih. 
Morda še najbolj v ljubezni. V pravem razmerju sta združena moč in premetenost. 
Rojeni v urah petelina z besedami ne boste varčevali, kar pomeni več takih situacij. 
Petelin rad opozarja na zdrahe, tiger pa jih povzroča. Pri rojenih v urah psa ima tiger 
kljub razumnemu psu še vedno svojo ostrino. Ta ostrina bo tokrat malce popustila. 
Rojeni v urah prašiča ne smete živeti pod pritiskom, zato se jim izogibajte. Dokler 
imate, kar hočete, in to obdržite, ste srečni.

MAČKA – TU
Leta mačke (zajca) so: 1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 
1963, 1975, 1987, 1999, 2011.

Podznak določa ura rojstva:
mačka od 5.00 do 7.00, zmaj od 7.00 do 9.00, kača od 9.0 do 11.00 
konj od 11.00 do 13.00, koza od 13.00 do 15.00, opica od 15.00 do 17.00 
petelin od 17.00 do 19.00, pes od 19.00 do 21.00, prašič od 21.00 do 23.00 
podgana od 23.00 do 1.00, bivol od 1.00 do 3.00, tiger od 3.00 do 5.00.

Podznaki mačk: Rojeni v urah podgane ste bistri in prikupni, zato vas bo okolica 
občudovala. Zaradi vpliva podgane se osebnost mačke znebi nekaterih zadržkov. 
Rojeni v urah bivola se boste povzpeli na vodilno mesto. Vpliv bivola vam poveča 
moč in samozavest. Rojenim v urah tigra bodo govorne sposobnosti v letu petelina 
precej koristile. Od tigra pridobite nadzorovano agresivnost in ste hitri v mislih in 
besedah. Rojeni v urah mačke se opredeljujete in vtikate v stvari, ki se vas prav 
nič ne tičejo. Okolica vas bo stisnila v kot, če se ne boste znali pravi čas umakniti. 
Rojeni v urah zmaja za svoje načrte vedno pridobite navdušence, ki potem to 
izpeljejo. Tudi tokrat boste v tem uspešni. Rojeni v urah kače zaradi svoje samoza-
vestnosti ne potrebujete nasvetov, ste občutljivi za okolje. V tem letu boste zelo 
romantični. Rojeni v urah konja ste samozavestna, radostna in uspešna osebnost. 
Okolica vedno znova išče vašo bližino. Zanimivo bo. Rojstvo v urah koze spodbuja 
mačke k večji simpatiji do okolja nasploh. Obnovili boste stare prijateljske vezi. 
Mačke, rojene v urah opice, so dobra kombinacija, ena od druge si izposojata 
maske. Lahko se zgodi, da jih bo v letu 2017 zmanjkalo, mask namreč. Rojenim v 
urah petelina se celo leto obeta obilica dobre volje. Izrazita sposobnost za tanko-
čutnost in razumnost. Rojeni v urah psa bodite še posebno pazljivi pri finančnih 
naložbah. Značilnost psa daje mačkam še bolj odkrit in zvest odnos. Rojeni v urah 
prašiča bodite previdni, da niste tokrat velikodušni v svojo škodo. Prašič prispeva 
močnejšo voljo in velikodušnost.
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ZMAJ – LONG
Leta zmaja so: 1904, 1916, 1928, 1940, 1964, 
1976, 1988, 2000, 2012.

Podznak določa ura rojstva:
zmaj od 7.00 do 9.00, kača od 9.0 do 11.00, konj od 11.00 do 13.00,
koza od 13.00 do 15.00, opica od 15.00 do 17.00, petelin od 17.00 do 19.00, 
pes od 19.00 do 21.00, prašič od 21.00 do 23.00, podgana od 23.00 do 1.00, 
bivol od 1.00 do 3.00, tiger od 3.00 do 5.00, mačka od 5.00 do 7.00. 

Podznaki zmaja: Rojenim v urah podgane se obeta zelo dobro leto. Zaradi zmajeve 
velikodušnosti in podganje varčnosti se zmanjša odločnost. Rojene v urah bivola 
bodo razočarali stari prijatelji. Bivol v zmaju sproži ogenj, ki ga bruhne na vse, ki 
ga prevarajo. Rojenim v urah tigra prinaša ljubezen preizkušnje, ob katerih se 
boste zamislili. Če ne bo vse po načrtih, vas čustvena impulzivnost lahko iztiri. 
Rojeni v urah mačke dobro premislite, kam se podajate, preden vprežete vse moči. 
Seveda je poti vedno več. Odločitev pa vaša. Rojeni v urah zmaja imate visoko 
duhovno moč in ste brezpogojno vdani. Hlepeli boste po novem znanju in vso 
energijo usmerili v izobraževanje. Rojeni v urah kače skrivate šarm, ki dopolnjuje 
vaše zapeljevanje. Vse svoje načrte boste izpeljali preudarno in natančno. Rojenim 
v urah konja se poslovno obeta večje napredovanje. Sebičnost konja zmanjšuje čut 
dolžnosti zmaja, drugače pa sta vseeno skladna. Rojeni v urah koze se ne zatekate 
k agresivnosti. Še naprej boste skromni in pošteni. V ljubezni si boste zaželeli 
zanesljive in mirne zveze, saj ste se naveličali le ljubezenskih avantur. Rojeni v urah 
opice v sebi skrivate veliko moči, pretkanosti in jeklene volje. Vse to vam bo prišlo 
večkrat zelo prav. Rojeni v urah petelina ne poznate dolgočasja, ste neustrašni in 
domiselni. Tudi tokrat vam ne bo zmanjkalo idej. Rojeni v urah psa delujete manj 
prizadeto in z več humorja. Kadar pa se počutite ogroženo, še vedno znate ugrizni-
ti. Rojeni v urah prašiča ste čudovit prijatelj in zaveznik, vdan in dobrosrčen. Pred 
vami je dobro leto in nobena priložnost ne bo šla mimo vas.

KAČA – SHE
Leta kače so: 1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 
1977, 1989, 2001, 2013.

Podznak določa ura rojstva:
kača od 9.00 do 11.00, konj od 11.00 do 13.00, koza od 13.00 do 15.00, 
opica od 15.00 do 17.00, petelin od 17.00 do 19.00, pes od 19.00 do 21.00, 
prašič od 21.00 do 23.00, podgana od 23.00 do 1.00, bivol od 1.00 do 3.00, 
tiger od 3.00 do 5.00, mačka od 5.00 do 7.00, zmaj od 7.00 do 9.00.
 
Podznaki kač: Rojeni v urah podgane ste sentimentalni v vseh pogledih, priljudni in 
zelo delavni. V letu petelina vas čaka polno presenečenj. Rojene v urah bivola bodo 
lastnosti podznaka večkrat rešile iz zagat. Ta kača rada skriva svoje čare v bivolski 
moči in trmi. Rojeni v urah tigra ste topla osebnost, vendar v kombinaciji s tigrom 
zelo nezaupljivi in radi obsojate. Kljub previdnosti vam ne bo uspevalo, da bi se 
izognili očitkom. Rojeni v urah mačke ste blage narave, a zato nič manj strupeni. 
Sklepali boste dobre posle in obračali besede, ne da bi se komu zamerili. Rojeni v 
urah zmaja ste modri in močni, ekstremni v vseh pogledih. V tem letu vam nikoli 
ne bo dolgčas. Rojeni v urah kače nikoli ne boste izpustili pridobljenega, ste obla-
stni in zagonetni. Okolici dajete občutek skrivnostnosti, kar je le del vaše igre. 
Rojeni v urah konja ste veseli, duhoviti in vedno zaljubljeni v ljubezen in življenje 
nasploh. Lepa presenečenja vas čakajo tako na osebnem kot poslovnem področju. 
Rojeni v urah koze še vedno ostajate uganka drugim in to se bo težko kdaj spre-
menilo. Rojeni v urah opice boste veliko igrali, obkroženi z občudovalci. Kača s tem 
pod znakom nikoli ne izgubi igre. Rojeni v urah petelina se spustite samo v resne 
ambicije. Zaradi moči in vztrajnosti se vam poslovno obeta dobro leto. Rojeni v 
urah psa znate pametno razmišljati, ste plemeniti in skušate vedno biti pozitivni, 
zato vam dobre družbe ne bo manjkalo. Rojeni v urah prašiča radi živite po svojih 
željah in tudi drugim pustite dihati. V vsakem dnevu posebej boste znali uživati.

KONJ – MA
Leta konja so: 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 
1978, 1990, 2002, 2014.

Podznak določa ura rojstva:
konj od 11.00 do 13.00, koza od 13.00 do 15.00, opica od 15.00 do 17.00, 
petelin od 17.00 do 19.00, pes od 19.00 do 21.00, prašič od 21.00 do 23.00, 
podgana od 23.00 do 1.00, bivol od 1.00 do 3.00, tiger od 3.00 do 5.00, 
mačka od 5.00 do 7.00, zmaj od 7.00 do 9.00, kača od 9.0 do 11.00. 

Podznaki konja: Rojeni v urah podgane ste zaradi vpliva podgane veliko bolj pozi-
tivni in družabni. V letu petelina boste finančno prišli na zeleno vejo. Rojeni v urah 
bivola boste obnovili stare prijateljske vezi. Ker vas bivol pomirja, ste bolj zemeljski 
in sproščeni. Rojeni v urah tigra boste postali bolj pozitivni in s tem bo tudi manj 
skrbi. Drznost tigra vam odgovarja in vas osrečuje. Rojeni v urah mačke ste mirni 
in zmerni, moti pa vas mačja prefinjenost. V tem letu se izogibajte ljudem, rojenim 
v znamenju koz. Rojeni v urah zmaja bodite previdni pri besedah, da se ne zameri-
te napačnim ljudem. Če se ne brzdate, se vam z zmajem pritisk še poveča. Rojeni 
v urah kače boste prevzeli vodilno delovno mesto. S kačino modrostjo ste res 
počasnejši, a zato bolj preudarni. Rojeni v urah konja zagotovo veste, kaj hoče, ste 
domiselni pa tudi muhasti. Ljudje v znamenju mačke vas bodo presenečali. Rojeni 
v urah koze pričakujte zavistnost ljudi v vaši bližnji okolici. Še bolj se boste zave-
dali svojih številnih talentov. Rojeni v urah opice boste aktivni na vseh področjih. Z 
opico povečate svojo hitrost, ki je vedno na prvem mestu. Rojeni v urah petelina 
ste še vedno tekmovalni, a zaradi vpliva petelina večji optimisti. Polni boste idej, ki 
se bodo tudi uresničile. Odločali se boste hitro in ne bo vam žal za nič. Rojenim v 
urah psa je nestrpnost še vedno prisotna, pojavita pa se zvestoba in poštenje. 
Svobodni duh bo dobil nov pogled. Rojeni v urah prašiča postanete stanovitnejši, 
iskrenejši in samozadostni. Čaka vas brezskrbno in umirjeno leto.

KOZA – YANG
Leta koz so: 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 
1991, 2003, 2015.

Podznak določa ura rojstva: 
koza od 13.00 do 15.00, opica od 15.00 do 17.00, petelin od 17.00 do 19.00,
pes od 19.00 do 21.00, prašič od 21.00 do 23.00, podgana od 23.00 do 1.00, 
bivol od 1.00 do 3.00, tiger od 3.00 do 5.00, mačka od 5.00 do 7.00, 
zmaj od 7.00 do 9.00, kača od 9.00 do 11.00, konj od 11.00 do 13.00. 

Podznaki koz: Rojeni v urah podgane ste čustveni in do sebe popustljivi. Obkroženi 
boste z ljudmi, ki vas bodo občudovali. Rojenim v urah bivola se obeta cel niz 
uspehov. Kljub avtoriteti izžarevate očarljivost in vedno veste, kaj hočete. Rojeni v 
urah tigra imate spremenljiv in nezanesljiv značaj, radi pa ste tudi vihravi. Ko boste 
najbolj potrebovali prijatelje, vas bodo ti razočarali. Rojeni v urah mačke ste skrom-
ni in kar malo preveč zadržani. V letu petelina se boste postavili zase in zmagali. 
Rojeni v urah zmaja vedno znova potrditev iščete v priznanjih, saj kljub uspehom 
ne verjamete v svojo moč. Pri uresničevanju idej ste vztrajni. Rojeni v urah kače 
imate prefinjen način razmišljanja. Ste samostojni in svoja čustva zadržite zase. A 
ravno zaradi te maske ste velikokrat nesrečni. Rojenim v urah konja se obetajo 
poslovni podvigi, kar se bo močno poznalo v vaši denarnici. Konj poskrbi za sred-
stva, koza zapravlja. Rojeni v urah koze se radi zanašate na druge in ste neodločni. 
Čez leto vas čaka več takih situacij, ko bo vse odvisno samo od vas. Rojeni v urah 
opice na svet okoli sebe skoraj vedno gledate s svetlejše plati. Pri preizkušnji, ki 
vas čaka, vam bo ravno zaradi tega veliko lažje. Rojeni v urah petelina ne znate 
uresničevati svojih ciljev, zato vedno potrebujete organizatorja. Okolica vas spreje-
me takšne, kot ste. Rojeni v urah psa ste od drugih koz močnejši in bolj razumni. 
Približali se vam bodo ljudje od katerih bi to najmanj pričakovali. Rojeni v urah 
prašiča prenašate svoja bremena. Dovolili boste prijateljem, da tudi oni pomagajo 
vam. 
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OPICA – HOU
Leta opic so: 1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 
1992, 2004, 2016.

Podznak določa ura rojstva:
opica od 15.00 do 17.00, petelin od 17.00 do 19.00, pes od 19.00 do 21.00, 
prašič od 21.00 do 23.00, podgana od 23.00 do 1.00, bivol od 1.00 do 3.00, 
tiger od 3.00 do 5.00, mačka od 5.00 do 7.00, zmaj od 7.00 do 9.00, 
kača od 9.00 do 11.00, konj od 11.00 do 13.00, koza od 13.00 do 15.00.

Podznaki opic: Rojeni v urah podgane niste tako razsipni, a vseeno znate v vsem 
uživati. Pričakujte dobre spremembe na vseh področjih. Rojeni v urah bivola ste 
manj zviti, a vztrajnejši, dolgočasnejši, a zanesljivejši. V letu petelina boste spozna-
li, kdo so vaši pravi prijatelji. Rojeni v urah tigra zaupate samo vase in odklanjate 
vsako pomoč. To je vaša pomanjkljivost, ki vam je velikokrat v veliko škodo. Kljub 
številnim obveznostim, ki vas čakajo, si boste vzeli čas tudi za osebno srečo oziro-
ma za ljubezen. Rojeni v urah mačke ste previdni in manj hudomušni. Na čustve-
nem področju se vam obeta velik preobrat. Rojeni v urah zmaja ste pretirano vest-
ni, močni in spretni. Večkrat čez leto vam bodo te lastnosti prišle zelo prav. Rojeni 
v urah kače boste podrli vse stare vzorce, ki so vas omejevali pri odločitvah. S 
kačo ste še bolj inteligentni in bliskoviti. Rojeni v urah konja ste zelo spremenljivi, 
brez vztrajnosti, imate samo svoja pravila in ne dopuščate drugega mnenja. Spo-
taknili se boste ob svoja načela. Rojeni v urah koze ste sanjavi, romantični, prijetni 
in polni trikov. Pred vami je leto polno dogodivščin. Rojeni v urah opice ste vses-
transko nadarjeni in v vaši družbi nikoli ni dolgočasno. Pred vami je lepo leto. 
Rojeni v urah petelina ste izredno pustolovski in uresničujete zelo visoke cilje. Tudi 
v tem letu ne bo nič drugače. Rojeni v urah psa ste čustveno neodvisni, preprosti 
in stvarni. V ljubezni se vam bodo zamajala tla pod nogami. Rojeni v urah prašiča 
ste bolj igrivi, odkriti, bolj verjamete vase in ste bolj popustljivi. Čaka vas dobro leto.

PETELIN – JI
Leta petelina so: 1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 
1993, 2005, 2017.

Podznak določa ura rojstva: 
petelin od 17.00 do 19.00, pes od 19.00 do 21.00, prašič od 21.00 do 23.00,
podgana od 23.00 do 1.00, bivol od 1.00 do 3.00, tiger od 3.00 do 5.00, 
mačka od 5.00 do 7.00, zmaj od 7.00 do 9.00, kača od 9.0 do 11.00, 
konj od 11.00 do 13.00, koza od 13.00 do 15.00, opica od 15.00 do 17.00. 

Pod znaki petelina: Rojeni v urah podgane boste blesteli v dobri družbi občudoval-
cev. Zaradi družabne in prilagodljive podgane je življenje manj naporno. Rojeni v 
urah bivola boste imeli dobre finančne naložbe. Z vplivom bivola postanete še bolj 
zanesljivi. Rojeni v urah tigra je analitično natančen petelin, prepleten s tigrovo 
nepredvidljivostjo in zato še večji posebnež kot sicer. Rojenim v urah mačke se 
obeta veliko novih in zanimivih izzivov. V tej kombinaciji postane petelin miren, 
učinkovit in iznajdljiv. Rojeni v urah zmaja pričakujte spremembo delovnega mesta. 
Tak petelin niti za milimeter ne odstopi in postane zelo oblasten. Pri rojenih v urah 
kače se petelin pod vplivom kače vtika v tuje zadeve in ne zna obdržati svojega 
mnenja zase. Rojeni v urah konja zna petelin še vedno ob pravem času odnehati. 
Razčistili boste s slabo vestjo in se posvetili osebni sreči. Rojene v urah koze čaka 
kar nekaj sprememb. Skromnejši, bolj uglajeni, prijaznejši pa tudi plašnejši ste pete-
lini rojeni v urah koze. Rojeni v urah opice ste bolj osredotočeni in spretnejši. Vse 
vaše odločitve bodo drzne in uspešne. Rojenim v urah petelina bo zunanji videz 
pomenil vse. Dvojni petelini ste seveda posebneži prve vrste. Poleg tega, da je leto 
2017 vaše leto. Rojeni v urah psa ste vljudni, vendar prenapeti in preračunljivi. 
Živopisna kombinacija, ki vam je sicer pisana na kožo. Presenečeni boste v ljubezni. 
Rojeni v urah prašiča ste še bolj bleščeči in morda vzvišeni. V svojih načrtih boste 
zmagovali. Vsake toliko časa se uzrite v zvezdnato nebo, tam je zvezda, ki sveti 
samo za vas.

PES – GOU
Leta psa so: 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 
1982, 1994, 2006, 2018. 

Podznak določa ura rojstva: 
pes od 19.00 do 21.00, prašič od 21.00 do 23.00, podgana od 23.00 do 1.00, 
bivol od 1.00 do 3.00, tiger od 3.00 do 5.00, mačka od 5.00 do 7.00, 
zmaj od 7.00 do 9.00, kača od 9.0 do 11.00, konj od 11.00 do 13.00, 
koza od 13.00 do 15.00, opica od 15.00 do 17.00, petelin od 17.00 do 19.00.

Podznaki psa: Rojeni v urah podgane ste malo manj radodarni, a še vedno zelo 
ljubeči in se razdajate po vseh močeh. Rojeni v urah bivola ste brezmadežni, a 
strogi, nagli, a neoporečno resnicoljubni. V letu petelina se vam bodo razkrile 
skrivnosti. Rojeni v urah tigra ste kritični in nestrpni, a vedno aktivni in pogumni. 
Določena spoznanja vas pripeljejo do želenega cilja. Rojenim v urah mačke (zajca) 
mačka nudi zavetje, a kljub temu ostajate na preži. Pes, ki laja, ne grize. Seveda se 
vse spremeni, če ste ogroženi. Rojenih v urah zmaja poraz ne stre in zmaga ne 
omamlja. To leto vam prinaša cele nize sprememb. Rojeni v urah kače ste še pre-
vidnejši v boju za pravico, postanete še bolj zamišljeni in molčeči. Izboljšanje 
financ! Rojeni v urah konja si povsod najdete zaveznike in ne zamudite nobene 
priložnosti. In teh priložnosti bo največ v mesecu juniju. V rojenih v urah koze koza 
prebudi umetnika, tako da postanete še bolj ustvarjalni. Metulji bodo celo leto 
leteli visoko. Rojeni v urah opice postanete še bolj prilagodljivi, veseli, duhoviti. 
Tako poslovno kot osebno vas čakajo lepe spremembe. Rojeni v urah petelina 
boste veliko v družbi in dobili boste nove somišljenike. Vaša natančnost se z vpli-
vom petelin še poveča. Rojeni v urah psa ste odkriti, iskreni, vedno na preži – za 
primer obrambe. Nikomur ne boste dovolili, da zavzame vaš teritorij. Ko boste naj-
manj pričakovali, se vse postavi na svoje mesto in prišli boste do svojih pet minut. 
Rojene v urah prašiča čaka malce razočaranja v domačem okolju. S podznakom 
prašiča postanete bolj čustveni in karakterno močnejši.

PRAŠIČ – ZHU
Leta prašiča so: 1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 
1983, 1995, 2007, 2019.

Podznak določa ura rojstva: 
prašič od 21.00 do 23.00, podgana od 23.00 do 1.00, bivol od 1.00 do 3.00, 
tiger od 3.00 do 5.00, mačka od 5.00 do 7.00, zmaj od 7.00 do 9.00, 
kača od 9.00 do 11.00, konj od 11.00 do 13.00, koza od 13.00 do 15.00,
opica od 15.00 do 17.00, petelin od 17.00 do 19.00, pes od 19.00 do 21.00. 

Podznaki prašiča: Rojeni v urah podgane postanete družabni, obojestransko korist-
ni in preudarnejši. Pred vami je res dobro leto. Rojenim v urah bivola se še bolj 
izostri natančnost in strogost. Obeta se vam sprememba delovnega mesta, lahko 
tudi samo okolje. Rojeni v urah tigra še naprej ostanete drzni, čustveni pa tudi 
dovzetni za vplive. Nekdo se bo še posebno trudil okoli vas. Rojeni v urah mačke 
postanete še bolj brezbrižni in bistroumni. Ne boste se mogli izogniti napadom, 
kadar boste izigrani. Rojeni v urah zmaja z zmajem dobite lahkovernost, zato posta-
nete še pazljivejši. In dodatna pazljivost se vam v tem letu petelina zelo priporoča. 
Rojeni v urah kače na splošno postanete močnejši, bolj skrivnostni in doslednejši 
do okolice. Presenečenje vas čaka v ljubezni. Rojeni v urah konja boste finančno 
končno prišli na zeleno vejo. Konj vam da samozavest in sebičnost za osebne 
koristi. Rojeni v urah koze postanete še bolj radodarni, vedri in delavni. Poslovno 
boste zelo uspešni, kar se vam pozna tudi pri denarju. Rojenim v urah opice pole-
tje prinaša lepe spremembe. Opica vas nauči določenih zvijač, tako da vam življe-
nje postane bolj lahkotno in umirjeno. Rojeni v urah petelina, čeprav z najboljšimi 
nameni, ostanete še vedno zanesenjaki. Pristanek na tla vas ne bo zamoril, ampak 
še bolj dvignil. Rojeni v urah psa od razočaranja postanete bolj maščevalni, razum 
in logiko pa ohranite. To lastnost boste obrnili sebi v prid in boste seveda presene-
čeni. Rojeni v urah prašiča ste dober, skrben, zanesljiv prijatelj in okolica vas ceni. 
Na čustvenem področju boste v pozitivnem smislu večkrat brez besed.




