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AKTUALNO

Kamenje pada  
v dolini Kokre
Pred kratkim je odkrušena skala s 
pobočja ob cesti v dolini Kokre po-
škodovala mimo vozeče vozilo. 
Župana občin Preddvor in Jezer-
sko Miran Zadnikar in Jurij Rebolj 
pozivata pristojne, naj poskrbijo 
za zavarovanje brežin.

3

KRONIKA

Iz reke Save rešili  
negibnega moškega
V torek zvečer so 27-letni Klemen 
Balažic iz Kranja, 26-letni Peter 
Uranič iz Naklega in direktor 
kranjskih gasilcev Tomaž Krišelj v 
Zarici s hitro reakcijo pred utopi-
tvijo rešili moškega, ki je negibno 
ležal v reki Sava.

14

GG+

Znanje odpira  
vrata v svet
»Vse življenje se je treba učiti, 
znanje odpira vrata,« pravi zlata 
maturantka Gimnazije Kranj Neža 
Vombergar, ki je po vložitvi ugo-
vora na republiško maturitetno 
komisijo na splošni maturi dose-
gla vseh 34 možnih točk.

18

ZADNJA

Kamniško pohištvo v 
Ronaldovem hotelu
Podjetje CR7, ki je v lasti nogome-
taša Reala iz Madrida in portugal-
skega reprezentanta Christiana 
Ronalda, je za opremo v enem od 
svojih luksuznih hotelov izbralo 
izdelke kamniškega podjetja Lina 
design.

32

VREME

Danes, jutri in v nedeljo 
bo pretežno jasno.  
Zjutraj bo ponekod  
po nižinah kratkotrajna 
megla.

12/28 °C
jutri: pretežno jasno

več:  www.jelovica-okna.si/monter.html

JELOVICA ZAPOSLUJE!

K sodelovanju vabimo izkušene, 
samostojne kandidate m/ž za 
delo na delovnem mestu
SAMOSTOJNI MONTER.

04 / 51 13 236
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Akcija traja do 30. 9. 2016.

OB 10  OBLETNICI 

JUBILEJNI 
POPUST  22% + 3%

Simon Šubic

Kranj – S 1. septembrom v 
Sloveniji uvajamo integriran 
javni potniški promet (IJPP) 
oz. enotno kartico za javni 
promet, s katero bodo lahko 

uporabniki nemoteno upo-
rabljali različne vrste javnega 
prevoza. V prvi fazi bo uvede-
na enotna subvencionirana 
vozovnica za dijake, študente 
in udeležence izobraževanja 
odraslih, ki je najštevilnejša 

skupina uporabnikov jav-
nega prevoza. »Kasneje se 
bo sistem širil še s produk-
ti IJPP, ki bodo namenjeni 
ostalim kategorijam potni-
kov javnega prevoza,« napo-
veduje Suzana Habjanič z 

Ministrstva za infrastruktu-
ro, ki je naročnik projekta. 
Nove vozovnice najprej zač-
no veljati za dijake (začetek 
prodaje 29. avgusta), s 1. ok-
tobrom pa tudi za študente. 

Ena kartica za vse prevoznike
Od septembra naprej bodo dijaki in študenti z enotno elektronsko vozovnico lahko uporabljali različne 
vrste javnega prometa. V projektu sodeluje 35 javnih prevoznikov v Sloveniji.

42. stran
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PRILOGA:

Jože Košnjek

Brezje – Ko se je 58-letni 
trener juda celjskega klu-
ba Sankaku Marjan Fabjan 
v sredo popoldne po dobrih 
sto kilometrih hoje približe-
val brezjanski baziliki Mari-
je Pomagaj, so ga pozdravili 
zvonovi iz njenega zvonika. 
Tak pozdrav si je zaslužil. 
Ne le zaradi tega, kar je sto-
ril za slovenski judo, ampak 
tudi zato, ker je držal oblju-
bo, dano ob bronasti kolajni 
Ane Velenšek na olimpijadi 
v Riu. Ko je začela Ana, če-
prav poškodovana, odločil-
ni olimpijski ples, se je njen 
trener Fabjan zaobljubil, da 

bo peš romal na Brezje, če 
bo osvojila kolajno. In jo je, 
ker je verjela in zaupala sebi 
in trenerjevim besedam, da 
je sposobna zmagovati. Fa-
bjan ni odlašal z izpolnitvi-
jo obljube. Še pred koncem 
olimpijade je krenil na pot, 
ker je čutil, da je trenutek 
pravi.

Marjan je začel sto šest ki-
lometrov dolgo romanje na 
Brezje, kjer je bil prvič kot 
otrok, vendar ne peš, am-
pak s fičkom, v nedeljo. Z 
njim sta hodila prijatelja in 
sodelavca iz kluba Ciril Po-
čivavšek in Adam Bergant, 
Matjaž Trbovc pa jih je spre-
mljal s kombijem, v katerem 

je najbolj slavni romar med 
judoisti tudi prenočeval. 
Skupaj so hodili in trpeli ter 
se prepričevali, da zmorejo. 
Hodili so z Lopate pri Celju 
do Vranskega in naprej po 
Tuhinjski dolini do Kamni-
ka in Šenčurja, kjer se je v 
torek začel odločilni del poti 
do končnega cilja. V sredo 
so hodili od Naklega do Bre-
zij. Marjana je na tem delu 
poti spremljal gvardijan 
frančiškanskega samosta-
na na Brezjah, pater dr. Ro-
bert Bahčič, tudi sam rekre-
ativni tekač. »Nič me ne boli. 
Lahko še zdržim,« je govoril 
samemu sebi. 

Zaradi kolajne peš na Brezje
Legendarni celjski trener Marjan Fabjan, ki je s svojimi judoisti osvojil pet 
olimpijskih kolajn, je izpolnil brazilsko obljubo: iz Celja je peš romal na Brezje.

Na zadnjem delu poti od Naklega naprej se je romarjem pridružil tudi pater Robert Bahčič.428. stran

Hotel znova na dražbo
Manj kot tri mesece za tem, ko je upokojeni 
kamniški notar Janez Novak na dražbi kupil 
edini kamniški hotel Malograjski dvor, je usoda 
slednjega znova negotova. Zaradi večjih skritih 
napak je kupec od kupoprodajne pogodbe 
odstopil, stečajni upravitelj bo zato oklical novo, 
že peto dražbo.                                                                                                               

49. stran
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme TOMAŽ SMRTNIK iz Zg. Jezerskega.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Prepustite se lepoti plesa

Očarljivi valček, energični tango, zapeljiva rumba, razigrani 
jive … Prepustite se ritmom in lepoti standardnih in latinsko-
-ameriških plesov. 

V soboto in nedeljo, 3. in 4. septembra, bo Kranj v Dvorani 
Zlato polje gostil najboljše plesalce sveta iz več kot tridesetih 
držav na mednarodnem tekmovanju Kranj Open – 1st Diamant 
cup. Prireditev bo potekala ves konec tedna – s predtekmova-
nji ves dan in z gala delom ob 19. uri, tako v soboto kot tudi v 
nedeljo. Doživite lepoto plesa na najvišji svetovni ravni ter v 
navijaškem duhu stisnite pesti tudi za naše pare. 
Vstopnice si lahko zagotovite že v predprodaji na vseh Even-
timovih prodajnih mestih ter na Zavodu za turizem in kulturo 
Kranj (Glavni trg 2).
Trem naročnikom Gorenjskega glasa podarjamo dve vstopni-
ci. V žrebu boste sodelovali, če boste pravilno odgovorili na 
nagradno vprašanje: Naštejte vsaj tri latinsko-ameriške tek-
movalne plese. Odgovore s svojimi podatki pošljite do srede, 
31. avgusta 2016, na naslov: Gorenjski glas, Bleiweisova 4, 
Kranj, ali na: koticek@g-glas.si

Nagrajenci

V nagradni igri v Kotičku za naročnike, ki je bila objavljena 16. 
avgusta 2016, prejmejo DVD Slovensko olimpijsko stoletje 
in olimpijsko značko: Dragica Skumavc iz Mojstrane, Lojzka 
Taler iz Zgornjih Gorij in Emil Pavlin iz Križ.
Čestitke vsem nagrajencem!

Mateja Rant

Brdo pri Kranju – Konfe-
renca je bila namenjena 
predstavitvi bistvenih no-
vosti v vzgoji in izobraževa-
nju, usmeritvam na podro-
čju pedagoškega vodenja za 
novo šolsko leto ter razpravi 
o vsebinskih spremembah v 
izvedbenem kurikulu za vse 
ravni izobraževanja. Konfe-
rence se je udeležilo okrog 
440 ravnateljev in predstav-
nikov strokovnih institucij s 
področja izobraževanja.

»Mislim, da je slovenski 
šolski prostor pripravljen 
na začetek šolskega leta,« je 
uvodoma ocenil direktor za-
voda za šolstvo Vinko Logaj. 
Kljub temu so se na konfe-
renci dotaknili tudi nekate-
rih perečih zadev, med dru-
gim so poudarili potrebo po 
rekonceptualizaciji razšir-
jenega programa v poveza-
vi s podaljšanim bivanjem. 
Kljub temu da je novo šol-
sko leto tik pred vrati, os-
taja nerešeno vprašanje 
zagotavljanja učiteljev in 
sredstev za podaljšano biva-
nje. Ministrica za izobraže-
vanje, znanost in šport Maja 
Makovec Brenčič je obljubi-
la, da bodo težave v posa-
meznih šolah reševali indi-
vidualno. V preteklem letu, 
je še poudarila ministrica, 
so skušali predvsem »umi-
riti« šolski prostor, saj je za 
njimi obdobje, v katerem so 

odpirali številne teme, od 
nacionalnega preverjanja 
znanja do učbeniške politi-
ke, uvajanja drugega tujega 
jezika, zagotavljanja varne-
ga in spodbudnega učnega 
okolja ter izobraževanja pri-
seljencev. Spomnila je še, 
da je bil sprejet zakon o izva-
janju mednarodnih progra-
mov, večjemu številu otrok 
pa so zagotovili subvencio-
nirano prehrano. »Na po-
dročju poklicnega izobra-
ževanja nadaljujemo z va-
jeništvom, s katerim se vsi 
strinjajo, a treba bo še sku-
paj doreči, kako in na kak-
šen način se bo izvajalo.« 

Za sofinanciranje projek-
tov iz evropskih sredstev je 
po njenih besedah na voljo 
deset milijonov evrov. »Naj-
več sredstev bomo namenili 
za ključna področja – opol-
nomočenje učitelja, odpr-
ta in inovativna učna oko-
lja ter krepitev kakovosti na 
vseh ravneh.«

Med aktualnimi izzivi je 
ministrica omenila prehod 
otrok iz vrtca v šolo, vklju-
čevanje otrok priseljencev 
in okrepitev poklicnega iz-
obraževanja z vajeništvom. 
Na ministrstvu se ukvarja-
jo tudi z vprašanjem delov-
nega časa učitelja, poleg tega 

poteka usklajevanje predlo-
ga sprememb zakona na po-
dročju financiranja javne-
ga in zasebnega šolstva. Ob 
tem je ministrica poudarila, 
da mora biti kakovostno jav-
no šolstvo prvi steber razvo-
ja slovenske družbe. Glede 
imenovanja ravnateljev pa 
bodo poskušali najti skupni 
imenovalec številnih različ-
nih predlogov. »Želimo za-
gotoviti avtonomno vode-
nje, a v dobrobit vseh delež-
nikov v učnem okolju.« Ob 
tem se je zbranim zahvalila 
za doslej izkazano zaupanje, 
saj le tako lahko skupaj gra-
dijo šolski prostor.

O izzivih in novostih pred 
novim šolskim letom
Na konferenci ravnateljev vzgojno-izobraževalnih zavodov, ki jo je v torek na Brdu pripravil republiški 
zavod za šolstvo, so spregovorili o sistemskih novostih na področju vzgoje in izobraževanja ter 
prihodnjih izzivih v šolstvu.

Na konferenci ravnateljev vzgojno-izobraževalnih zavodov na Brdu so pred novim šolskim 
letom predstavili bistvene novosti na področju vzgoje in izobraževanja. / Foto: Gorazd Kavčič

Enotna vozovnica v obli-
ki čip kartice velja za različ-
ne oblike javnega prevoza in 
bo v enoten sistem vključila 
uporabo medkrajevnega in 
mestnega prometa. V praksi 
to pomeni, da si lahko po-
tnik sam izbere, kateri način 
prevoza bo na izbrani relaciji 
uporabljal z eno kartico. Vo-
zovnico lahko kupi na pro-
dajnem mestu poljubnega 
prevoznika, ob začetku upo-
rabe pa jo validira na valida-
cijski napravi na avtobusu 
ali pri sprevodniku na vlaku. 

V projektu sodeluje 35 jav-
nih prevoznikov v Sloveni-
ji, ki izvajajo medkrajevni li-
nijski avtobusni in železni-
ški promet ter tudi mestni 

prevoz potnikov v Ljublja-
ni in Mariboru. Med njimi 
so tudi gorenjski avtobusni 
prevozniki kranjski Alpeto-
ur, Integral Tržič in Kam-
Bus, enotno elektronsko vo-
zovnico pa možno kupiti na 
prodajnih mestih Alpetou-
rja na avtobusnih postajah 
Kranj, Škofja Loka in Rado-
vljica ter turistični posloval-
nici Jesenice (in v Ljubljani), 
prodajnem mestu Integra-
la Tržič na avtobusni postaji 
Tržič ter na prodajnih mes-
tih Kam-Busa na avtobusnih 
postajah Kamnik in Ljublja-
na, v Alpetourjevi poslovni 
enoti Domžale in na železni-
ški postaji Jarše. Enotne vo-
zovnice je seveda možno ku-
piti tudi na prodajnih mes-
tih Slovenskih železnic na 

železniških postajah Škofja 
Loka, Kranj, Lesce-Bled, Je-
senice in Domžale. Celoten 
seznam prodajnih mest je 
na voljo na spletnem porta-
lu www.ijpp.si.

Kot poudarjajo na Slo-
venskih železnicah - Potni-
ški promet, vodilnem par-
tnerju v konzorciju IJPP, z 
enotno vozovnico Sloveni-
ja dobiva moderen, učinko-
vit in uporabnikom prijazen 

sistem uporabe javnega pro-
meta. Javni promet naj bi 
zato postal privlačnejša alter-
nativa avtomobilskemu pre-
vozu, kar bo povečalo števi-
lo uporabnikov in zmanjšalo 
onesnaženost okolja in pro-
met v mestih. Potniki bodo 
odslej lahko tudi načrtovali 
prevoz preko informacijske-
ga portala, dosegljivega na 
spletnem naslovu www.ijpp.
si, na njem pa je že na voljo 
tudi e-vloga, ki na prodajnem 
mestu prevoznika pohitri po-
stopek pridobitve subvencio-
nirane vozovnice IJPP. 

Za izvedbo projekta je mi-
nistrstvo za infrastruktu-
ro namenilo 3,96 milijona 
evrov, 85 odstotkov celotne 
vrednosti projekta pa je finan-
ciranih iz evropskih sredstev. 

Ena kartica za vse prevoznike
31. stran

Ljubljana – Ministrstvo za zdravje bo septembra začelo s 
poskusnim merjenjem obsega dela zdravnikov v bolnišnicah 
na Jesenicah, Golniku, v Murski Soboti, Trbovljah in Celju. S 
tem želijo v praksi preizkusiti standarde in normative, ki jih 
že nekaj let predlagajo v zdravniškem sindikatu Fides in naj 
bi jih politika sprejela kot normo. Načrtno bodo merili, koliko 
časa zdravnik preživi v ambulanti, koliko na oddelku, koliko 
časa nameni znanstveno-raziskovalnemu delu, mentorstvu 
in vodenju, nato jih bodo med sabo primerjali po strokah, 
dejavnostih in med bolnišnicami. 

Poskusno bodo merili obseg dela zdravnikov

Kranj – Že 14. leto zapored Tuš v okviru dobrodelnega projek-
ta Pričarajmo nasmeh s svojimi partnerji in kupci omogoča 
petsto otrokom iz socialno ogroženih družin enotedensko 
letovanje na Debelem rtiču. V peti skupini, ki je v nedeljo 
prispela na Debeli rtič, letuje tudi 44 otrok iz gorenjske re-
gije, natančneje z Jesenic, iz Radovljice, Tržiča, Kranja in 
Škofje Loke. Pripravili so jim številne športne, izobraževalne 
in vodne aktivnosti pa tudi glasbene in zabavne večere. V 
sodelovanju z Rdečim križem Slovenije je tako Tuš v vseh 
teh letih skupaj počitnice omogočil že več kot 7100 otrokom 
iz vse Slovenije. 

Pričarali nasmeh tudi gorenjskim otrokom

V prvi fazi bodo uvedli 
enotno subvencionirano 
vozovnico za dijake, 
študente in udeležence 
izobraževanja odraslih, 
kasneje pa tudi za druge 
kategorije potnikov.
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Prihodnji četrtek bo v 
šolske klopi sedla nova 
generacija učencev, ki 
bo številčno spet bi-

stveno močnejša kot prejšnja. 
V novem šolskem letu se bo po 
podatkih ministrstva za izo-
braževanje, znanost in šport 
število učencev povečalo za 
več kot pet tisoč. Osnovno šolo 
bo obiskovalo 175.712 učencev, 
ki jih bodo razporedili v 8730 
oddelkov. V lanskem šolskem 
letu je bilo v 8539 oddelkih 
170.681 učencev. Prvič bo šol-
ski prag letos prestopilo 22.293 
učencev, kar je 715 več kot lani. 
Trend večanja generacij traja 
že nekaj časa in čeprav je to po 
eni strani v družbi, ki se stara, 
spodbudna novica, s sabo pri-
naša številne izzive, ki jim v šo-
lah ta čas marsikdaj niso kos.

Tako so v združenju ravna-
teljev tudi letos pred začetkom 
novega šolskega leta ministr-
stvo opozorili na problem zago-
tavljanja podaljšanega bivanja 
v šolah. »Razmere so še slabše 
kot lani. Nerodno je, da rešitve 
iščemo šele zdaj, ko je vlak že 
skorajda odpeljal,« je bil v torek 
na konferenci na Brdu kritičen 
predsednik Združenja ravna-
teljic in ravnateljev osnovnega 
in glasbenega šolstva Gregor 
Pečan. Opozoril je, da bodo 
imeli prvega septembra, ko 
bodo v šolah spet učenci, v šte-
vilnih šolah težave z organizi-
ranjem podaljšanega bivanja, 
saj jim manjka učiteljev, zapo-
slitve pa brez soglasja ministr-
stva niso mogoče. Ministrstvo 

je od šol tudi zahtevalo, da jim 
pred začetkom novega šolskega 
leta posredujejo podatke, koliko 
učencev v času podaljšanega 
bivanja obiskuje druge oblike 
razširjenega programa, na 
primer interesne dejavnosti in 
krožke, čeprav gre za podatke, 
ki jih v večini šol zberejo šele do 
konca septembra. V mnogih 
šolah so se zato znašli v nemo-
gočem položaju.

Pri ministrstvu so napove-
dali, da bodo težave s podalj-
šanim bivanjem v tem šolskem 
letu reševali z vsako šolo po-
sebej, obenem pa bodo iskali 
sistemske rešitve, ki bodo spre-
jemljive za vse. Tudi v zdru-
ženju ravnateljev se strinjajo, 
da je vsem v interesu, da se 
vzpostavi nov koncept podalj-
šanega bivanja in se mu vrne 
prava vsebina. Dodeljevanje ur 
podaljšanega bivanja v zad-
njih letih je namreč pripeljalo 
do tega, da v šolah ne morejo 
kakovostno izvajati podaljša-
nega bivanja in je to postalo le 
čakalnica, v kateri učenci pre-
hajajo iz ene skupine v drugo, 
od enega učitelja do drugega, 
in starši pogosto niti ne vedo, 
v kateri učilnici naj iščejo otro-
ka, ko pridejo ponj v šolo. Zato 
je še kako potreben kakovostni 
preskok, za katerega so se do-
govorili na Brdu, da bodo v 
prihodnjem šolskem letu lahko 
vsem učencem zagotovili po-
daljšano bivanje, ki bo pomeni-
lo tudi kakovostno preživljanje 
časa, ne le čakanje na to, da se 
starši vrnejo iz službe. 

Da ne bo le čakalnica ...

KOMENTAR
Mateja Rant

Simon Šubic

Kranj – Čeprav v Sekciji di-
mnikarjev pri Obrtno-pod-
jetniški zbornici Slovenije 
(OZS) menijo, da novela za-
kona o dimnikarski dejavno-
sti, ki je že prestala prvo bra-
nje v državnem zboru, zdru-
žuje med seboj nezdružljiva 
sistema – koncesijski sistem 
in prosti trg, pa po drugi stra-
ni spoznavajo, da je za na-
daljnje podaljševanje obsto-
ječega dimnikarskega siste-
ma že prepozno, tudi zara-
di verjetnih negativnih vpli-
vov na javnost. V sekciji so se 
zato odločili, da bodo zaradi 
vrste pomanjkljivosti pre-
dlaganega zakona tega raje 
skušali spremeniti oziroma 
dopolniti. Tako so pripravili 

več amandmajev na zakon 
in jih posredovali v držav-
ni zbor. Kot pravi predse-
dnik sekcije dimnikarjev pri 
OZS Simon Dovrtel, predla-
gane amandmaje podpirajo 
tudi na Gospodarski zborni-
ci Slovenije. 

Kot razlagajo v sekciji, s 
pripravljenimi amandma-
ji dimnikarska stroka pred-
laga dodatno krepitev tr-
žnega modela organizira-
nja dejavnosti, za katere-
ga se je na pobudo ministr-
stva za okolje odločil držav-
ni zbor. S tem bi zagotovi-
li ustrezno stopnjo varnos-
ti in kakovosti dimnikar-
skih storitev, zaščitili upo-
rabnike, uredili izvajalce in 
zagotovili učinkovit delu-
joči sistem, zatrjujejo. Ena 

izmed poglavitnih zahtev v 
amandmajih se zato nana-
ša na zagotavljanje ureje-
nosti, sledljivosti, enotno-
sti in strokovnosti storitev 
dimnikarskih podjetij pre-
ko njihovega akreditiranja 
po mednarodnem standar-
du ISO/IEC 17020 za sto-
ritve pregledovanja, me-
ritev in nadzora. »Z akre-
ditiranjem družb se lahko 
zagotovita ustrezna stro-
kovnost in kvaliteta ponu-
dnikov navedenih stori-
tev (tudi) v modelu tržne-
ga delovanja, ki zagotavlja 
konkurenčne cene,« poja-
snjujejo. Z uvedbo akredi-
tacije bi odpravili tudi kon-
flikt interesov med izvajal-
sko funkcijo inštalaterjev, 
pečarjev in serviserjev ter 

nadzorno funkcijo dimni-
karskih družb, poudarjajo. 

V sekciji med drugim 
predlagajo, da iz predloga 
zakona črtajo člen, ki traj-
no omejuje cene dimnikar-
skih storitev navzgor, saj je 
to v nasprotju s tržno logiko, 
in predlagajo, naj država na 
začetku raje uvede začasni 
ukrep kontrole cen. Predla-
gajo tudi črtanje določila, da 
ima dimnikarska družba, ki 
je najbližja uporabniku, ob-
veznost pri njem opraviti di-
mnikarske storitve, če jo k 
temu pozove, pa čeprav si s 
temi storitvami zaradi nje-
gove oddaljenosti povzroča 
izgubo. Tudi taka ureditev 
je po mnenju sekcije nedo-
pusten poseg v svobodno go-
spodarsko pobudo. 

Dimnikarji predlagajo akreditiranje 
Dimnikarska stroka predlaga, da novela zakona o dimnikarskih storitvah poleg licenc za posamezne 
dimnikarje uvede tudi akreditiranje dimnikarskih družb po mednarodnem standardu.

Danica Zavrl Žlebir

Kokra – To ni bila prva ne-
sreča zaradi padajočega ka-
menja, poleti 2014 je kamen 
z brežine zadel nemško tu-
ristko, sopotnico na motor-
nem kolesu, ki je za posle-
dicami nesreče umrla. Tis-
to leto februarja je po doli-
ni Kokre pustošil žled, sledi-
la je sanacija ceste, župana 
občin Jezersko in Preddvor 
pa sta takrat zahtevala sesta-
nek s predstavniki državne 
direkcije za ceste in drugimi 
pristojnimi, od katerih sta 
pričakovala strokovne rešit-
ve za zmanjšanje možnosti 
padanja kamenja in drugega 
materiala z erodiranih pobo-
čij. Že takrat je direkcija pre-
dlagala, naj ministrstvo za 
infrastrukturo zagotovi po-
treben denar za zagotovitev 
prometne varnosti. Na od-
sekih v dolžini 26 kilome-
trov je bilo takrat evidentira-
nih 32 lokacij z nezavarova-
nimi brežinami, kjer bi bila 
nujna izvedba geotehničnih 
ukrepov, po popisih del pa 
bi bilo za sanacijo potrebnih 
7,2 milijona evrov.

Kot je po tokratni nesre-
či, ki se je za domačina kon-
čala z lažjimi poškodbami 
(v avtu je bil sam, skala pa 
je avto zadela na sopotniko-
vi strani), dejal preddvorski 
župan Miran Zadnikar, so 
kritične odseke lani že začeli 
urejati. Očitno pa jih precej 
ostaja še nesaniranih, zato 
sedaj skupaj z jezerskim 

županom ponovno pozivata 
Direkcijo RS za infrastruk-
turo, naj poskrbi za breži-
ne ob državni cesti skozi do-
lino Kokre. »Nekaj denarja 
so v vzpostavljanje zaščite 
že vložili, sedaj zahtevamo, 
da s tem nadaljujejo. Zave-
damo se, da stoodstotne var-
nosti ne morejo zagotoviti, 
toda z ustreznimi ukrepi naj 
vsaj optimalno poskrbijo, da 
bodo potniki na regional-
ni cesti varni in da se mini-
malizirajo možnosti za nes-
reče,« pa pravi župan Jezer-
skega Jurij Rebolj. 

Koliko kritičnih odsekov 
na cesto skozi dolino Kokre je 
bilo od leta 2014 že urejenih, 
koliko denarja vloženega v 
zaščitne ukrepe in kakšne na-
črte še ima državna direkcija 

v zvezi s tem? Na naša vpra-
šanja odgovarjajo: »Od leta 
2014 je bilo na cesti Spodnje 
Jezersko–Preddvor (R1 210, 
odsek 1106) v sklopu vzdrže-
valnih del, ki so obsegala zaš-
čito brežin z visečimi mre-
žami in lovilnimi pregrada-
mi, vloženih 257.410 evrov. 
Skupna dolžina zaščitenih 
brežin je približno 600 me-
trov. Za celovito zaščito bre-
žin na tej cesti bi na 32 evi-
dentiranih lokacijah po grobi 
oceni potrebovali 7,2 milijo-
na evrov. V letošnjem letu bo 
izvedena zaščita brežine na 
odseku od km 10.550 do km 
11.015, kjer bodo postavlje-
ne podajno-lovilne ograje, 
predviden je tudi pregled sta-
nja brežin na celotnem odse-
ku 1106 in določitev najbolj 

kritičnih odsekov oziroma 
priprava predlogov ukrepov. 
Direkcija RS za infrastruktu-
ro je v preteklem letu zaradi 
spremenjene slike stanja te-
rena kot posledice žleda leta 
2014 sistematično zastavi-
la preglede brežin odsekov 
državnih cest, kjer pogoste-
je prihaja do padanja kame-
nja in skal. Za brežine, kjer 
se izkaže, da je stopnja tve-
ganja višja, se sistematič-
no pripravljajo tudi predlogi 
oziroma postopki za sanaci-
jo teh brežin. Ker 93 odstot-
kov ozemlja Slovenije pred-
stavljajo krušljive sedimen-
tne kamnine, je zavarovanje 
krušljivih brežin ob pospeše-
ni eroziji zaradi znanih vre-
menskih razmer velik in fi-
nančno zahteven izziv.«

Kamenje pada v dolini Kokre
Pred kratkim je odkrušena skala s pobočja ob cesti v dolini Kokre padla in poškodovala mimo vozeče 
vozilo domačina. Župana občin Preddvor in Jezersko Miran Zadnikar in Jurij Rebolj pozivata pristojne, 
naj poskrbijo za zavarovanje brežin ob regionalni cesti. 

Zaradi padajočega kamenja so ogroženi kolesarji, motoristi, avtomobilisti ... / Foto: Tina Dokl
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Priznano podjetje za storitve zasebnega varovanja  
ponuja delovna mesta z rednim in zanesljivim virom dohodka 

ter možnostjo nadaljnjega izobraževanja za 

7 VARNOSTNIC/ VARNOSTNIKOV
z opravljeno in veljavno licenco varnostnika ali opravljeno  
in veljavno nacionalno poklicno kvalifikacijo varnostnice/  

varnostnika za delo na področju Kranja in Jesenic

Vabljeni kandidati, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
- so brez zadržkov javnega reda,
- imajo splošno zdravstveno zmožnost,
- aktivno obvladajo slovenski jezik.

Prošnje z življenjepisom pošljite do 10. 9. 2016 na naslov: 
G4S d.o.o., Stegne 21, 1000 Ljubljana ali po e-pošti: 
tajništvo@si.g4s.com.

Pomagajte nam ustvariti poklic varnostnice/ varnostnika  
spet dostojanstven, vreden visokega in  trajnega zaupanja in 
spoštovanja.

Urša Peternel

Jesenice – Kino na Jesenicah 
bo z jesenjo ponovno zaži-
vel. V petek, 23. septembra, 
zatem pa vsak zadnji petek v 
mesecu, bo gledalcem na ši-
roko odprl vrata s projekcija-
mi več filmov za vse genera-
cije, in to najnovejših filmov 
v sodobni 4K- in 3D-tehno-
logiji. 

Kot je povedala Branka 
Smole, direktorica Gleda-
lišča Toneta Čufarja Jese-
nice, pod katerega okrilje 
sodi tudi kino, je jeseniški 
kino Železar zadnja tri leta 
počasi, a zanesljivo ugašal. 
»Razlog je v tehnični opre-
mi, ki ni bila posodobljena 
oziroma digitalizirana in 
zato ni omogočala predva-
janja sodobnih trendovskih 
filmov. Tudi tu je povsem 
razumljiva razlaga: za tak-
šen korak bi potrebovali 
dobrih sto tisoč evrov. Pa 
vendar se z letošnjo jesenjo 
obeta nova priložnost za po-
novni zagon kina na Jeseni-
cah. Ta priložnost se je po-
kazala v sodelovanju s Kul-
turnim društvom Drava, ki 
je v projekt Kino mreža Slo-
venije vključilo tudi Jeseni-
ce. K sodelovanju so pova-
bili srednje velike občine, 

kjer kinematograf ne deluje 
ali pa je bil pred časom za-
radi potrebe po veliki inve-
sticiji v digitalizacijo zaprt.

V okviru projekta Moj 
kino Jesenice bodo vsak zad-
nji petek v mesecu v Kinu 
Železar predvajali od pet do 
sedem filmov v enem dne-
vu, nabor filmskih žanrov 
bo pester in prilagojen vsem 
ciljnim skupinam, med dru-
gim tudi otrokom in najstni-
kom z animiranimi 3D-fil-
mi. Za starejše pa priprav-
ljajo posebne dopoldanske 
projekcije v sodelovanju z 
RTV Slovenija. Vsakič bo ve-
čina filmov predvajana pre-
mierno, filmi pa, razen iz-
jem, nikoli ne bodo starejši 
od meseca dni po prihodu v 
filmsko distribucijo znotraj 
Slovenije.

Moj kino Jesenice bo prvič 
zaživel v petek, 23. sep-
tembra, ko bodo na ogled 
štirje filmi. Ob 13.30 bo 
najprej na sporedu film Le-
deni morilec: Vrnitev, ob 16. 
uri film za najmlajše Ovce in 
volkovi, ob 18.30 Dojenček 
Bridget Jones, ob 21. uri pa 
bo na ogled še film Ben-Hur. 

Zatem bodo projekcije fil-
mov sledile še deset zadnjih 
petkov v mesecu, od oktobra 
pa do junija prihodnje leto.

Kino se vrača  
na Jesenice
Vsak zadnji petek v mesecu bo v Kinu Železar 
na ogled več filmov, namenjenih različnim 
generacijam. Filmi bodo novejši, predvajani v 
sodobni tehnologiji.

Marjana Ahačič

Lesce – »Pred časom sem 
se peljal iz Lesc proti Begu-
njam in opazil, da vlečno 
letalo pri pristajanju na le-
tališču v Lescah nizko ople-
ta z vlečno vrvjo in je ne od-
vrže, kot so to počeli nekoč, 
ali je navije v letalo, kot bi 
to zelo verjetno moralo biti. 
Vrv se zaradi zmanjšane 
hitrosti pri pristanku spu-
sti pod pristajalni kot leta-
la in je zelo nevarna, ker se 
lahko zaplete v hraste, ob-
cestne svetilke, mimo vo-
zeča vozila ali grmovje, ki 
ga še niso odstranili pred 
pristajalno stezo,« je pove-
dal eden od okoliških pre-
bivalcev, ki je o svojih opa-
žanjih zato, ker se mu je po-
četje zdelo nevarno, obves-
til tako policijo kot letalsko 
inšpekcijo. Kot pravi, je po 
dogodku izvedel tudi, da se 

je dva meseca pred tem ob 
robu podvoza pod cesto, na 
mestu, kjer je nekoč sta-
la pred kratkim porušena 
stanovanjska hiša, že zgo-
dila nesreča. Vlečna vrv je 
namreč udarila po ob cesti 

parkiranem avtomobilu in 
ga resno poškodovala. Vo-
znik in potniki v avtomobi-
lu so jo k sreči odnesli brez 
poškodb.

Dogodek je potrdil pred-
sednik aerokluba Alpski 

letalski center Lesce Janez 
Polenec, ki je povedal, da je 
letalski nadzornik Agencije 
za civilno letalstvo izdal za-
časno prepoved pristajanja z 
vlečno vrvjo na vzletno-pri-
stajalni stezi letališča v Les-
cah. »Za vleko jadralnih le-
tal imamo dve letali; eno 
ima vitel, s katerim vlečno 
vrv lahko potegnemo v leta-
lo, drugo vitla še nima; načr-
tujemo, da ga bomo vgradili 
tudi v to letalo. Do takrat le-
talo z vlečno vrvjo po dogo-
voru z inšpekcijo pristaja v 
smeri z vzhoda proti zaho-
du, na trasi, kjer ni nobenih 
možnosti, da bi vrv kogarko-
li poškodovala,« je še pove-
dal Polenec.

Inšpekcija prepovedala 
pristajanje z vlečno vrvjo
Potem ko je jeklenica, s katero motorno letalo v zrak vleče jadralna letala, 
v začetku poletja poškodovala ob cesti parkiran avtomobil, je inšpektor na 
leškem letališču prepovedal pristajanje letal z vlečno vrvjo.

Eno od dveh letal, namenjenih vleki jadralnih letal na leškem letališču, nima vgrajenega 
vitla, kar lahko pri pristajanju v bližini ljudi in objektov predstavlja nevarnost zanje. 
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Andraž Sodja

Ribčev Laz – »Občina Bo-
hinj se je s sprejetjem od-
loka o plovbnem režimu na 
Bohinjskem jezeru zaveza-
la, da bo uredila vstopno-
-izstopna mesta ter prista-
nišča. Skupni vložek v nji-
hovo ureditev je bil 80 tisoč 
evrov, kar pomeni, da bi tra-
jalo 40 let, če bi letno prodali 
tisoč dovolilnic po dva evra, 
da bi se vložek povrnil,« je 
ob slavnostnem odprtju no-
vega pristanišča Pod skal-
co dejal bohinjski župan 
Franc Kramar in poudaril, 
da ne gre za denar, temveč 
sta bistvena varnost in skrb 
za okolje, in da je odziv lju-
di po začetnem skepticizmu 
in celo protestih zelo poziti-
ven. »Zavedajo se, da je Bo-
hinjsko jezero eno in edino, 
na njem je varnost temelj-
nega pomena, pa tudi eko-
loško gre za občutljivo jeze-
ro.« Direktor Turizma Bo-
hinj Klemen Langus je po-
jasnil, da po uvodnih pro-
testih zaradi pristojbin na 
terenu niso zabeležili ka-
kšnega posebnega konflik-
ta. Po zadnjih informacijah 
so prodali že več kot tisoč 

dovolilnic, s čimer so zado-
voljni, saj ocenjujejo, da že 
v prehodnem obdobju obi-
skovalci spoštujejo nov re-
žim. Slabo izkušnjo pa ima-
jo z blejskimi agencijami, 
ki svoje goste vozijo na so-
teskanje v Bohinj. »Ne upo-
števajo določb našega odlo-
ka in nas ignorirajo. Če bo 
šlo tako dalje, razmišljamo, 
da bi občina Bohinj potoka 
Grmečico in Jerečico raz-
glasila za naravni spomenik 

ter s tem onemogočila tovr-
stne dejavnosti v soteskah,« 
je opozoril Kramar.

Urejanje pristanišča Pod 
skalco je po Kramarjevih be-
sedah naletelo na dober od-
ziv vseh akterjev, tako so se 
uspeli dogovoriti z bohinj-
skimi kajak in kanu klubom 
ter jadralnim klubom, ve-
slaško zvezo in zasebniki, ki 
so že prej upravljali določe-
ne pomole. Z ureditvijo pri-
stanišča pa po Langusovih 

besedah skrbijo za ohrani-
tev čim večje nedotaknje-
nosti severne obale. »Plovb-
ni režim ni cokla v razvoju, 
ampak prihodnost. Omo-
goča kakovostno doživet-
je jezera vsem deležnikom. 
Pristaniške je že letos pol-
no, čeprav ima prostora za 
28 privezov in 16 mest za 
suhi privez. Prostora je pre-
malo in konec sezone bomo 
ugotavljali, koliko privezov 
bomo še potrebovali.«

Odprli novo pristanišče
V Bohinju so v sredo v sklopu praznovanja občinskega praznika odprli novo pristanišče Pod skalco z 28 
priveznimi mesti ter vstopno-izstopna mesta v skupnem vložku osemdeset tisoč evrov.

Na slovesnosti ob odprtju novega pristanišča Pod skalco

Križe – Z investicijo, vredno 175 tisoč evrov, Občina Tržič 
postavlja novo avtobusno postajališče v Križah in ukinja staro 
v vaškem jedru, poleg tega bodo uredili cestno razsvetljavo s 
prehodi za pešce in zgradili manjkajoči del pločnika za pešce 
na uvozu Sebenje. Z deli naj bi izbrani izvajalec zaključil do 
sredine oktobra.

Novo avtobusno postajališče
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VAC-COMMERCE, varjenje d.o.o., Radovljica
Smo uveljavljeno malo podjetje z dolgoletno tradicijo na 
področju izdelovanja kovinskih izdelkov.

Objavljamo prosto delovno mesto (m/ž):

VODJA PROIZVODNJE
Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
-       najmanj srednja ali višja strokovna izobrazba strojne smeri
-       najmanj 3 leta delovnih izkušenj 
-       sposobnost vodenja manjših skupin in organiziranja dela
-       poznavanje dela z računalnikom

Dodatne informacije po telefonu: 041 642 820.
Način zaposlitve: za nedoločen čas s 3-mesečnim poskusnim 
delom.
Kandidati lahko svoje vloge skupaj z življenjepisom pošlje-
jo po pošti na naslov: VAC-COMMERCE, varjenje d.o.o., Radov- 
ljica, Zapuže 16 a, 4275 Begunje najkasneje v roku 8 dni po  
objavi oglasa.

Suzana P. Kovačič

Tržič – Dela na prometno 
obremenjenem državnem 
cestnem odseku pod Go-
renjsko plažo so potekala 
junija in julija, za križišče 
je bil tudi že opravljen ura-
dni prevzem. Vrednost iz-
vedenih del je dobrih 148 ti-
soč evrov, od tega je občina 
za semaforizacijo prispeva-
la dobrih 48 tisoč evrov, pre-
ostalo Direkcija RS za infra-
strukturo, ki je financirala 
gradbena dela, ki so vklju-
čevala ureditev odvodnjava-
nja, razsvetljave, prometno 
ureditev in sanacijo vozišča. 
Občina je dodatno naroči-
la še ureditev odvodnjava-
nja občinske ceste pred kri-
žiščem v vrednosti nekaj čez 
8500 evrov. 

Na dan se po tej cesti v pov-
prečju pelje skoraj 12 tisoč 
vozil. Direktor tržiške občin-
ske uprave Drago Zadnikar 
je poudaril, da svetlobni pro-
metni znaki in druge ozna-
čitve v križišču omogočajo 
varnejše in hitrejše vključe-
vanje vozil na glavno cesto iz 
smeri Križev, zagotovljena 
je tudi varnejša pot pešcev. 

Kot je še poudaril, so s tem 
dosegli umirjanje prometa 
vozil, predvsem pa prepre-
čevanje prometnih nesreč, 
ki so se v preteklosti že do-
gajale predvsem kot posledi-
ca neprilagojene hitrosti. 

Prve pobude o ureditvi 
tega križišča sicer segajo 
že v leto 2007, na pobudo 
poslanke državnega zbora, 

Tržičanke Andreje Potoč-
nik, pa je konec lanskega leta 
ob obisku ministra za infra-
strukturo Petra Gašperšiča 
beseda tekla tudi o tem in že 
tedaj je minister povedal, da 
bodo v letošnjem državnem 
proračunu zagotovili denar 
za njegovo ureditev. 

Drago Zadnikar priča-
kuje, da se bo država lotila 

tudi ureditve preobreme-
njenega križišča v urejeno 
krožišče pod policijo v Tr-
žiču, s pristojnimi orga-
ni so si že ogledali še dve 
prometno izpostavljeni lo-
kaciji na delu državne ces-
te med Tržičem in v Bistri-
ci: pred Gorenjsko banko 
in križišče Kovorske in Be-
gunjske ceste.

Prvi semafor že deluje
Tržič je dobil prvi semafor na cesti v križišču pod Gorenjsko plažo, denar za investicijo, ki zajema tudi 
sanacijo vozišča, sta zagotovili republiška direkcija za infrastrukturo in tržiška občina. 

Na novo urejeno križišče omogoča varnejše in hitrejše vključevanje vozil, varneje je tudi za 
pešce. 

Suzana P. Kovačič

Žeje – Praznovanje obeh ju-
bilejev se bo začelo jutri ob 
11. uri s slavnostnim zbo-
rom članov in podelitvi-
jo priznanj in odlikovanj v 
na novo urejenem prosto-
ru za piknike v Žejah. Ob 
13. uri bodo nadaljevali s pi-
knikom, poudarek pa je, kot 
so omenili organizatorji, na 
druženju. Ribiška družina 
(RD) Tržič ima danes nekaj 
več kot 220 članov in mla-
dincev, ki iščejo sprostitev 
in rekreacijo ob vodah, vsa-
ko leto opravijo tudi več kot 
1500 delovnih in prostovolj-
nih ur v skrbi za ohranjanje 
narave in vodnega življa. 

Organizirano ribištvo se 
je na Gorenjskem začelo že 
leta 1946 z ustanovitvijo Go-
renjske ribarske zadruge, 
znotraj katere je bila tudi re-
virna družina Tržič. Nekaj 
let kasneje so se preimeno-
vali v rajonske ribiške dru-
žine, leta 1956 pa so nastale 
samostojne ribiške družine 
– in to je bilo tudi leto usta-
novitve RD Tržič. Še danes 
je njen revir Sava od sedanje 

meje nad izlivom Tržiške Bi-
strice do Majdičevega mli-
na, z RD Kranj pa si delijo 
polovico objektov in zem-
ljišča ribogojnice v Besnici, 
žal so zmogljivosti ribogoj-
nice zaradi presihanja poto-
ka Besnica postajale močno 
omejene. Ker pa je cilj vzre-
diti v lastnih kapacitetah do-
volj postrvi za vložek v vode, 
je, kot je povedal predsednik 
RD Tržič, Janko Troha, eden 

pomembnejših dosežkov 
vzreja vložka potočne postrvi 
v bazenu poleg nekdanje to-
varne BPT v Tržiču. V načrtu 
imajo še izgradnjo ribogojni-
ce v Podljubelju, ko bodo pri-
dobili parcelo, prav tako tudi 
v Žejah na že odkupljenem 
zemljišču poleg prostora za 
piknik, vendar tu potrebna 
soglasja iščejo že več let. 

Stalež rib v ribolovnem 
okolišu RD Tržič je sicer 

na zavidljivo visokem nivo-
ju, v preteklosti ni bilo ved-
no tako, ampak, kot je pou-
daril Janko Troha, brez pro-
stovoljnega dela v revirjih in 
ribogojnici bi bile tudi danes 
vode prazne. Kot eni redkih 
v Sloveniji se lahko pohvali-
jo z gensko čisto potočno po-
strvjo v zgornjem toku Mo-
šenika, pravijo, da je to zak-
lad za zanamce.

Člani RD Tržič so pobra-
teni s Klubom koroških ri-
bičev. Posamezni člani že 
vrsto let tekmujejo v različ-
nih kategorijah in organi-
zirajo ribiška tekmovanja 
tudi v domačem ribolov-
nem okolišu. Ribiški dom 
z okolico v Žejah, ki so ga 
zgradili v prvi polovici de-
vetdesetih let, je prizorišče 
številnih delovnih, tekmo-
valnih, izobraževalnih in 
družabnih srečanj. 

Sedanji upravni odbor RD 
Tržič podaja roko mlajši ge-
neraciji, ki bo znala in ime-
la dovolj energije za realiza-
cijo zastavljenih ciljev v dob-
robit naravi, okolju, društvu 
in širši populaciji njihovega 
ribiškega okoliša.

Nazdravili bodo jubilejema
Praznovanje sedemdesetletnice organiziranega ribištva na Gorenjskem in šestdesetletnice Ribiške 
družine Tržič bo jutri v Žejah na lokaciji, ki se razvija v prijeten rekreacijski center.

V neposredni bližini ribiškega doma v Žejah, ki ga Ribiška 
družina Tržič oddaja v najem, imajo na novo urejen prostor 
za piknike (na sliki), poleg njega je v teku izgradnja mini 
kampa s potrebno infrastrukturo. 

Kranj – Svet Krajevne skupnosti Orehek - Drulovka v počastitev 
krajevnega praznika vabi krajane jutri od 9. ure dalje na Družin-
ski dan na vasi. Druženje bo potekalo na zelenici pred garažno 
hišo v Kriški ulici v novem naselju Drulovka. Od 9. do 11. ure bo 
Krajevna organizacija Rdečega križa (KO RK) Orehek - Drulovka 
organizirala brezplačno merjenje krvnega tlaka, holesterola in 
sladkorja v krvi, ob 10. uri bo test hoje na dva kilometra, ob 11. 
uri ogled centralne čistilne naprave v Zarici, ob 13. uri pa nastop 
plesalk Country dance. Tekmovanje v balinanju bo v športnem 
parku Zarica z začetkom ob 9.30, košarkarski turnir pa se bo 
ob 15. uri začel v športnem parku Bober. Otrokom bodo na 
osrednjem prizorišču na voljo ustvarjalnice, napihljivi grad in 
vožnja z gokarti, na stojnicah se bodo predstavili krajani s svoji-
mi izdelki ali zanimivimi hobiji. Potekala bo tudi izmenjevalnica 
igrač, otroške in športne opreme, oblačil, hrane … in kar se ne bo 
izmenjalo, bo prevzel KO RK Orehek - Drulovka in podaril otro-
kom ali odraslim, ki to potrebujejo. V primeru slabega vremena 
prireditev odpade, razen meritev krvnega tlaka, holesterola in 
sladkorja v krvi, ki bodo potekale v piceriji Karantanija.

Družinski dan na vasi

Urša Peternel

Jesenice – Jutri, v soboto, bo 
na Jesenicah potekal že četr-
ti kulinarični festival Multi-
-Kulti-Narika, letos nekoliko 
drugačen kot prejšnja leta. 
Nova bo lokacija, saj se festi-
val iz Kolperna seli na pokriti 
prireditveni prostor na Stari 
Savi, ob jeseniški tržnici. Na 
več kot dvajsetih stojnicah se 
bodo vsem narodom, ki živi-
jo med nami, predstavljali 
okusi Slovenije, Srbije, Ma-
kedonije in Bosne in Her-
cegovine. Sodelujoči narodi 
bodo predstavili tudi svoje 
kulturne posebnosti in ljud-
sko tradicijo, poskrbljeno bo 

za pester otroški program, 
saj bodo potekale zanimive 
kuharske delavnice za otro-
ke. Organizator Multi-Kul-
ti-Narike je Društvo prosto-
voljcev EJGA za lepše Jese-
nice, in kot je dejal predse-
dnik Andraž Kos, ki je pred 
poltretjim letom tudi zasno-
val koncept festivala, je festi-
val nastal iz poizkusa prega-
njanja rastoče ksenofobije 
in nacionalizma skozi oku-
se življenja naših sosedov. 
Klepet o pripravi hrane tako 
nehote veča znanje o kultur-
nih običajih sosedov in nji-
hovem načinu življenja, je 
dejal Kos. Festival bo potekal 
v soboto med 14. in 20. uro.

Jutri že četrta  
Multi-Kulti-Narika

Kranj – S humanitarno akcijo Pomagam Ani je Rdeči križ Slove-
nije, Območno združenje (RKS OZ) Kranj začel v juniju, akcijo 
pa so v tem času tudi s pomočjo dobrih ljudi privedli h koncu. 
Sekretar pri RKS OZ Kranj Marjan Potrata je sporočil, da so zbra-
li 4161,89 evra. Osemnajstletna Kranjčanka Ana Ravlič, spoznali 
smo jo kot pogumno in optimistično dekle, ima cerebralno 
paralizo in se lahko giblje le z električnim invalidskim vozičkom, 
zato je odvisna od družine, prevozov, pomoči drugih. Do zdaj 
je imela družina na voljo rabljen osebni avto, ki pa je postal za 
dekle na invalidskem vozičku neuporaben. Da bi avto zamenjali 
za rabljen kombi, je bil za družino prevelik finančni zalogaj, to 
veliko željo bodo zdaj tudi s pomočjo zbranega denarja lahko 
uresničili. Sredstva, ki so jih zbirali s pomočjo SMS-sporočil in 
drugih oblik nakazil, je darovalo 214 posameznikov, pet podjetij 
in 24 Krajevnih organizacij RKS OZ Kranj.

Zaključena akcija Pomagam Ani
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Danica Zavrl Žlebir

Jezersko – Mala mednaro-
dna druščina, a dovolj veli-
ka za medkulturno učenje, 
se bo z Jezerskega poslovi-
la v nedeljo, vse dni pa mla-
di sodelujejo v delavnicah za 
razvoj timskih in komunika-
cijskih kompetenc, o čemer 
govori že naslov te medna-
rodne mladinske izmenjave: 
T.E.A.M. (Together everyone 
achives more, skupaj lahko 
vsakdo doseže več). Organi-
zator tabora na Jezerskem 
je Društvo Lojtra, društvo 
za osebni in poklicni razvoj 
mladih, partnerji so iz šestih 
držav, poteka pa ob podpori 
programa Erasmus+ in Slo-
venske nacionalne agencije 
za izvajanje programa na po-
dročju mladine Zavoda MO-
VIT. 

Kaj je organizatorje priva-
bilo prav na Jezersko, kjer so 
bili prvič že pred tremi leti, 
sicer pa tudi že v Litiji in na 
Ptuju? »Predvsem lepa nara-
va, okolje, v katerem se mladi 
bolje povežejo med seboj, kot 
bi se v mestu, prijaznost do-
mačinov, ponudba in ambi-
ent petsto let stare domačije, 
kjer smo nastanjeni,« je pove-
dal eden od vodij tabora Aljaž 
Zupan. Skupino smo obiska-
li, ko je bila mimo že polovi-
ca programa in pred tem tudi 
mednarodni večer, ko so se 
udeleženci dodobra spoznali 
med seboj. Sicer je program 
po besedah Aljaža Zupana 
naravnan k izkustvenemu 
učenju, ko mladi neposred-
no iz svojih izkušenj prido-
bivajo spoznanja, jih ozaves-
tijo, razčlenijo in raziskujejo 
možnosti za prenos ugotovi-
tev na druga področja svojega 
delovanja. Tako je eden od iz-
zivov tudi kako ozavestiti, da 

je lahko tudi negativna izkuš-
nja dobra in da se je iz nje mo-
goče marsikaj naučiti, pojas-
ni Aljaž. Take in drugačne iz-
kušnje so pridobivali na dveh 
pohodih, orientacijskem po-
hodu po Jezerskem, kjer so 
na devetih točkah dobivali 
posamezne naloge, različnih 
delavnicah v manjših skupi-
nah, vsakokrat pa ob koncu 
dneva vse, česar so se naučili, 
povežejo v dnevni refleksiji. 
Prebivajo pod šotori, k obro-
kom in delavnicam jih kličejo 
z gongom, med posamezni-
mi dolžnostmi so tudi prosti, 
večeri pa jim minevajo ob ta-
bornem ognju in medseboj-
nem spoznavanju. 

Kako tabor doživljajo ne-
kateri udeleženci? Cosmin iz 
Romunije, študent mehani-
ke, ki je bil doslej že na dveh 
izmenjavah, v Sloveniji in na 
Slovaškem, pravi: »Tu sem 
zaradi timskega projekta, saj 
mi bo to koristilo v življenju, 
pa tudi pri mojem prostovolj-
nem delu. V domovini na-
mreč kot prostovoljec delam 

z mladino in otroki. Všeč mi 
je bila izkušnja z orientaci-
jo, saj sem pri tem spoznal 
kraj in tukajšnje ljudi, z nji-
mi smo se srečali in se spora-
zumevali, ne da bi znali slo-
vensko, pri čemer sem se tudi 
zelo zabaval. Slovenijo pa vi-
dim kot mirno in zelo čisto 
deželo z lepim podeželjem in 
zelo odprtimi ljudmi.«

Za eno od slovenskih ude-
leženk, študentko razredne-
ga pouka Karin iz Trzina, 
je tabor na Jezerskem prva 
mednarodna izmenjava. »Tu 
sem zato, ker grem rada v hri-
be, ker želim izboljšati svojo 
angleščino in ker me je pri-
tegnil tudi program,« je de-
jala Karin, ki so ji tabori sicer 
nasploh všeč in na njih so-
deluje tudi v domačem pla-
ninskem društvu. »Sedaj, 
ko je mimo polovica progra-
ma, lahko rečem, da sem pri-
dobila super izkušnje, da so 
se vodje zelo potrudili, da so 
udeležencem izpolnili želje, 
da se je skupina lepo ujela 
in se dobro razumemo med 

seboj. Udeleženci smo si zelo 
različni, nekateri med njimi 
denimo niso še nikoli spali v 
šotoru, bili v hribih ali se ko-
pali v jezeru ... Tu imamo pri-
ložnost, da se veliko naučimo 
o različnih kulturah.«

Bolgarka Viktorija, ki je 
končala študij mednarodnih 
odnosov in gre sedaj v Nem-
čijo na podiplomski študij, pa 
je svojo prvo izkušnjo med-
narodne izmenjave ocenila 
takole: »Vse skupaj mi je zelo 
všeč, tako lepa narava, kjer se 
lahko popolnoma sprostiš, 
kot druženje mladih iz sed-
mih različnih držav. Po med-
sebojni izmenjavi izkušenj 
kmalu ugotoviš, da smo mla-
di povsod enaki, da nas druži-
jo podobni interesi. Všeč mi 
je program, ki je lepo uravno-
težen, delamo v manjših sku-
pinah, kjer spoznavamo vse 
o timskem delu: kako disku-
tirati, kako poslušati, kako iz-
menjati mnenja z argumen-
ti, ne da bi se med seboj pre-
pirali ... Vse poteka na prije-
ten, nestresen način.«

Skupaj lahko dosežejo več
Ta teden na Jezerskem poteka mednarodni tabor mladih v okviru evropskega programa Erasmus+, 
ki podpira mednarodne učne mobilnosti mladih. Dvainštirideset udeležencev prihaja iz Romunije, 
Estonije, Malte, Italije, Grčije, Bolgarije in Slovenije. 

Pisana mednarodna druščina na taboru na Jezerskem / Foto: Tina Dokl

Aljaž Zupan / Foto: Tina Dokl

Cosmin prihaja iz Romunije. / Foto: Tina Dokl 

Karin, ena od slovenskih udeleženk / Foto: Tina Dokl

Viktorija, podiplomska študentka iz Bolgarije / Foto: Tina Dokl

Urša Peternel

Jesenice – Po lanskem navdu-
šujočem premiernem nasto-
pu Ansambla Saša Avsenika 
pri Koči na Golici je prejšnjo 
soboto polka Na Golici znova 
odmevala pod Golico. Sašo 
Avsenik se je s svojim ansam-
blom tudi letos odzval vabilu 
Planinskega društva Jesenice 

in popestril tradicionalni Dan 
jeseniških planincev. Več kot 
tisoč petsto se jih je povzpe-
lo do Koče na Golici, števil-
ni tudi na 1835 metrov visok 
vrh Golice. Po podatkih orga-
nizatorjev tako velikega obi-
ska niso zabeležili vse od od-
prtja koče leta 1984. Planin-
cem sta dobrodošlico zaže-
lela predsednik Planinskega 

društva Jesenice Vlado Hle-
de in v imenu Občine Jeseni-
ce direktorica občinske upra-
ve Valentina Gorišek. Vrhu-
nec dneva pa je bil seveda na-
stop Ansambla Saše Avseni-
ka, ki je v triurnem nastopu 
navdušil vse. Sašo Avsenik 
je zaigral tudi na eno od har-
monik legendarnega dedka 
Slavka Avsenika. 

Na Golici spet odmevala 
Avsenikova Na Golici
V soboto je na Dnevu jeseniških planincev pri Koči na Golici spet navdušil 
Ansambel Saša Avsenika.

Številni ljubitelji gora na skupinski fotografiji s člani Ansambla Saša Avsenika pri Koči na 
Golici / Foto: Janko Rabič
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Praznik krompirja 
v Bilčovsu na 
avstrijskem Koroškem
V nedeljo, 4. sptembra 2016, bo v Bilčovsu/Ludmannsdorfu potekal 
praznik krompirja. Od 10. ure naprej se bo v središču vasi na tako ime-
novanem vaškem trgu zvrstilo veliko zanimivih dogodkov.

Kot že samo ime prireditve pove, bo osrednjo vlogo igral krompir. Gostje 
bodo lahko spoznali najrazličnejše specialitete iz krompirja. Ob živi glas-
bi in bogatem kulturnem programu bodo kulinarične dobrote še bolj tek-
nile. Okusne specialitete bo mogoče vzeti tudi s seboj domov. Naprodaj 

+
A-9170 Borovlje/Ferlach • Glavni trg/Hauptplatz 16
telefon 0043/4227/2225 • faks 0043/4227/2572

adler@apothekeferlach.at
www.apothekeferlach.at

+

GOVORIMO SLOVENSKO 

ADLER
APOTHEKE 
Mag. pharm. Jutta Rosian 

  LEKARNA V BOROVLJAH Z BOGATO TRADICIJO

• Naročila za zdravila
   sprejemamo tudi po
   telefonu in e-pošti 
• Ekspresna dobava
   zdravil iz NEMČIJE
• Bachovi cvetni 
   pripravki
• Schüsslerjeve soli

Sonja Jug, Mag. Jutta Rosian 
in Dr. Eva Rosian

Manfred Maierhofer, župan 
občine Bilčovs/Ludmannsdorf, 
se veseli vašega obiska!

bosta tudi domač krompir in 
sadje, svoje spretnosti pa bodo 
predstavili lokalni rokodelci. Da 
tudi najmlajšim obiskovalcem ne 
bo dolgčas, bo poskrbel otroški 
program. Najpogumnejši pa se 
bodo lahko spustili po velikem 
toboganu. 
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Ana Šubic

Cerklje – V torek je v 77. letu 
starosti umrl legendarni te-
levizijski voditelj Mito Tre-
falt. Rojen je bil 2. novem-
bra 1939 v Kranju. Po kranj-
ski gimnaziji je doštudiral 
na Akademiji za gledališče, 
radio, film in televizijo. Ne-
kaj časa je nastopal kot igra-
lec v ljubljanski Drami in pri 
Odru 57. Leta 1966 se je za-
poslil na RTV Slovenija, ki 
jo je s svojim voditeljskim 
in uredniškim delom po-
membno zaznamoval. Začel 
je kot reporter v športnem 
uredništvu, kar 21 let (1959–
1980) je na radiu in televizi-
ji delal kot športni komenta-
tor, v tem času pa je opravil 
več kot 1300 televizijskih in 
150 radijskih prenosov. Za-
tem je bil voditelj in uspešen 
urednik, ki je še zlasti obo-
gatil televizijski razvedrilni 
program. V času njegovega 
urednikovanja so nastali šte-
vilni zanimivi kvizi, igrice in 
glasbene oddaje: Košniko-
va gostilna, Nedeljskih 60, 

Ona in on, Titanik, Igre brez 
meja, Teater Paradižnik … 
Znan je bil tudi po akciji 
Brazde vzdržljivosti, ki jo je 
zasnoval leta 1978. V oddaji 
Košnikova gostilna je ustva-
ril tudi znameniti lik Košni-
kovega ata. V zadnjem de-
setletju ga je pogosto upo-
dabljal na humanitarnih 
prireditvah Dobrodelnega 
društva France Trefalt, ki ga 
je ustanovil leta 2005 v spo-
min na očeta. Trefalt je sicer 
živel v Dvorjah pri Cerkljah.

Umrl legendarni Mito 
Trefalt

Mito Trefalt / Foto: Gorazd Kavčič

Ana Šubic

Lahovče – Če ste se v zadnjih 
dneh peljali po regionalni 
cesti Spodnji Brnik–Vodi-
ce, ste morda opazili, da je 
spomenik pobitim domo-
brancem brez spominske 
plošče in da so na njem sle-
di rdeče barve. Spomenik je 
bil namreč znova tarča van-
dalizma, nekdo ga je porisal 
s kljukastima križema, Ob-
čina Cerklje pa je tako mo-
rala najeti kamnoseka, ki 
ga bo očistil. »Spomenik je 
skoraj vsako leto oskrunjen, 
tako početje ne vodi v smer 
narodne sprave. Po vsej ver-
jetnosti to počne ista oseba, 
ker se skrunitve pojavljajo v 
istem obdobju, očitno pa ne-
koga peče vest zaradi prete-
klosti,« se je na vandalizem 
odzval župan Franc Čebulj 

in povedal, da dejanje obrav-
navajo tudi policisti. Župa-
na je o vnovični skrunitvi 
spomenika obvestil pred-
sednik Združenja borcev 
za vrednote NOB Cerklje 
Božo Janež, ki je prav tako 
zgrožen nad takšnimi deja-
nji. »Pred dvema letoma je 
nekdo oskrunil tudi spome-
nik padlim borcem na po-
kopališču na Spodnjem Br-
niku in lahko, da je storilec 
isti, saj se na obeh spome-
nikih pojavljajo isti simbo-
li. Gre za eno ali več oseb, 
ki jih naša preljuba zgodovi-
na moti ali tepe. A znašati se 
nad obeležji, pa kakršnokoli 
že je, nima nobenega smis-
la. Storilec bi moral v glavi 
nekaj razčistiti, pa tudi po-
vedati, zakaj to počne, če je 
tako zelo pogumen,« je dejal 
Božo Janež.

Spomenik domobrancem 
spet oskrunili

Spomenik domobrancem ob regionalni cesti Spodnji Brnik–
Vodice je bil že večkrat tarča vandalizma. / Foto: Gorazd Kavčič

Andraž Sodja

Ribčev Laz – V petek je na pri-
reditvenem prostoru Pod skal-
co v Bohinju potekal dobro-
delni »žur» z devetimi naro-
dno-zabavnimi ansambli, na-
men koncerta pa je bilo zbi-
ranje denarja za Luko Kovači-
ča. Povabilu so se odzvali An-
sambel Jureta Zajca, Ideja, Žu-
rerke z Jernejem, Fantje izpod 
Lisce, Veseli muzikantje, An-
sambel Šus, Galop, Mladika in 
Ansambel Žmurek, s srečelo-
vom in prispevki pa so za Lu-
kovo zdravljenje zbrali doda-
tnih 544 evrov.

Kot smo že pisali, so 19-le-
tnemu Luki zdravniki lansko 
jesen odkrili raka na debelem 
črevesu, ki se je razširil pro-
ti trebušni mreni. Po opera-
ciji in terapijah so bili zdrav-
niki v Sloveniji precej črno-
gledi, zato je poiskal mož-
nost za nadaljnje zdravlje-
nje v Nemčiji, kar pa naj bi 
stalo okoli 120 tisoč evrov. 
Tedaj so se aktivirali števil-
ni Lukovi prijatelji in sošolci 
in začeli zbirati potrebni de-
nar za zdravljenje. Ko se je 
denarja nabralo že precej, se 
je izkazalo, da Luka v Nem-
čiji ni dobil obljubljenega. 

V videu, ki ga je objavil na 
spletnem omrežju Face-
book, je celo razkrinkal do-
mnevno lažno zdravnico ter 
njen odnos do njega in nje-
gove družine. Kot je pojas-
nil, je video naredil zato, da 
bi vsi, ki ga podpirajo, izve-
deli resnico. Po vrnitvi do-
mov je nadaljeval zdravlje-
nje na onkološkem inštitu-
tu v Ljubljani z imunoterapi-
jo, kot jo je na začetku dobi-
val v Nemčiji, temu bo verje-
tno sledila operacija. Akcije 
zbiranja pomoči se nadalju-
jejo, sredstva pa se zbirajo na 
posebnem računu, katerega 

skrbnik je Jure Sodja, ki je 
tudi koordiniral številne do-
brodelne dogodke. »Na ra-
čunu je 15.000 evrov, veliko 
sredstev pa je šlo neposred-
no družini. Z Luko in druži-
no se pogovarjamo o tem, da 
bomo z denarjem, če ga ne 
bo potreboval, osnovali sklad 
oziroma ustanovo za pomoč 
ljudem, ki so se znašli v po-
dobni situaciji kot on,« pra-
vi Jure Sodja, ki zagotavlja, 
da bodo vsa sredstva šla v do-
ber namen, vključno z dresi 
in drugo opremo, ki so jo za 
Lukovo zdravljenje darovali 
številni športniki. 

Devet ansamblov za Luko
V Bohinju so prejšnji konec tedna na dobrodelnem »žuru« za Luko Kovačiča zbrali dodatnih 544 evrov. 
Luka po razočaranju v Nemčiji zdravljenje nadaljuje v Sloveniji.

Kranj – Javna agencija RS za varnost prometa je podelila v 
enoletni brezplačni najem 15 prikazovalnikov hitrosti Vi vozite. 
Na ta način želi agencija spodbuditi večjo varnost na lokalni 
ravni, saj se skoraj polovica prometnih nesreč zaradi hitrosti 
zgodi znotraj naselij (48 odstotkov), sledijo pa regionalne in 
glavne ceste (29 odstotkov). Med 15 izbranimi slovenskimi 
občinami sta tudi Škofja Loka in Žiri. Župani in predstavniki 
občin bodo podpisali sporazum in prevzeli prikazovalnike hi-
trosti danes na sedežu agencije. Kot nam sporočajo z Občine 
Škofja Loka, bodo prikazovalnik hitrosti do sredine septembra 
postavili v križišču v neposredni bližini prehoda za pešce čez 
regionalno cesto v Zmincu, s čimer bodo zmanjšali povprečne 
hitrosti na tem odseku, hkrati dodatno zavarovali pešce na 
prehodu, varnejša pa bo tudi šolska pot. »Ta preventivni ukrep 
je še eden v nizu ukrepov na področju prometne varnosti, 
ki jih sistematično in učinkovito izvajamo v naši občini, kar 
je opazila tudi strokovna komisija v okviru javnega poziva. 
Obenem gre tudi za prometno-varnostni ukrep pred začetkom 
šolskega leta, ko posvečamo posebno pozornost izboljšavam 
na prometni infrastrukturi,« še dodajajo v Škofji Loki. 

Prikazovalnika tudi v Škofjo Loko in Žiri

Preddvor – Od 1. septembra naprej bo tudi občina Preddvor 
imela podžupana. To bo Janez Brolih iz Tupalič, ki je sicer tudi 
občinski svetnik – Župana Mirana Zadnikarja bo nadomeščal v 
njegovi odsotnosti (prvi protokolarni dogodek bo že obisk ma-
tične in dveh podružničnih šol ob začetku šolskega leta), sicer 
pa bo odgovoren za naloge, povezane z urejanjem komunalne 
infrastrukture. Najpomembnejša bo na tem področju gradnja 
kanalizacije v zgornjem delu Tupalič, za katero je občina 23. 
avgusta že podpisala pogodbo z izvajalcem. 

Preddvor dobil podžupana

Kranj – Trgovinska zbornica Slovenije je zaključila izvajanje 
projekta Trgovinko usposablja: kako ravnati v primeru nasilja 
tretjih oseb in obvladati stres na delovnem mestu. V okviru 
projekta so analizirali stanje na področju tveganj in stresa, 
ustanovili delovno skupino za področje varnosti in zdravja pri 
delu, izdali zloženko in po vseh večjih krajih v Sloveniji, tudi v 
Kranju, izvedli strokovno usposabljanje, ki se ga je udeležilo 
več kot 270 zaposlenih v trgovini.

Usposabljanje za obvladovanje nasilja in stresa
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Medno – V gasilskem domu 
v Mednu poteka Teden 
angleščine. Skupaj so sto-
pile Katarina Čepič, Sabina 
Kržišnik in Ana Skalar, tri 
članice PGD Medno, vse tri 
učiteljice. Lotile so se pro-
jekta, ki so ga poimenovale 
Teden angleščine, nastal pa 
je v sodelovanju z gasilskim 
društvom. 

»Gre za vaški neprofitni 
projekt. Nudimo učenje 
angleščine, različne inte-
resne dejavnosti, poleg tega 
nas obiščejo zanimivi go-
stje, letos tudi skakalna dru-
žina Tepeš. Naša vizija je na 
sproščen in zanimiv način 
približati angleščino osnov-
nošolcem in srednješolcem 
ter pokazati vse prednos-
ti, ki jih nudi vaška skup-
nost,« je povedala Katarina 

Čepič. Teden angleščine le-
tos poteka že četrtič, in si-
cer v dveh terminih, eden je 
bil namenjen tudi srednje-
šolcem. Drugi termin se je 
začel v ponedeljek in se za-
ključuje danes, družijo se 
vsak dan med osmo zjut-
raj in tretjo uro popoldan. 
»Želimo pokazati, da se da 
angleščino učiti tudi v spro-
ščenem, domačem okolju, 
kar gasilski dom zagotovo 
je,« pravi Ana Skalar. Jut-
ranje ure so namenjene an-
gleškemu jeziku, ponavlja-
jo slovnico za nazaj, spoz-
navajo nove stvari, nato pri-
dejo na vrsto različne de-
lavnice, ki v starejši skupi-
ni potekajo v angleškem je-
ziku. Poskrbljeno je tudi za 
malico in kosilo. Udeležen-
cev imajo vsako leto več, pri-
hajajo iz okoliških krajev pa 
tudi od drugje. »Tukaj sem 

prvo leto in mi je všeč. Na-
učila sem se zelo veliko no-
vega, tudi stvari, ki se jih v 

šoli še nismo učili. Všeč so 
mi tudi druge aktivnosti, ki 
potekajo. Vsak dan pripravi-
jo kaj novega,« je zadovolj-
na šestošolka Maša Derlink 
iz Pungerta pri Škofji Loki. 

V prihodnosti se želi-
jo organizatorke poveza-
ti z vsemi, ki bi hoteli po-
doben neprofiten lokalen 
projekt varstva in izobraže-
vanja organizirati v svojem 
kraju. »Tudi drugim želimo 

dati model dobre prakse, ki 
je s sodelovanjem lokalne-
ga okolja lahko uspešen. 
Pri nas projekta ne želimo 
razširiti na celo poletje, na 
dvesto otrok, bi pa idejo, 
prakso rade posredovale še 
drugim skupnostim,« je po-
jasnila Ana Skalar in doda-
la, da se z otroki v Mednu 
znova vidijo prihodnje leto, 
ko bodo praznovali pol de-
setletja.

Teden za angleščino
Katarina, Sabina in Ana so tri gasilke, tri učiteljice, ki že četrto leto v Mednu 
organizirajo Teden angleščine. Gre za »vaški« neprofitni projekt, h kateremu 
želijo spodbuditi še druge lokalne skupnosti. 

Ta teden skupini vodita Sabina Kržišnik in Ana Skalar.

Maja Bertoncelj

Sora – V Hiši kulinarike Je-
zeršek v Sori je v torek pote-
kalo 13. tradicionalno držav-
no tekmovanje za najboljšo 
zaščiteno kranjsko klobaso. 

Na ocenjevanju je bilo 
petnajst vzorcev certificira-
nih proizvajalcev kranjske 

klobase. Najprej je svoje delo 
opravila sedemčlanska stro-
kovna komisija, nato še več 
kot dvesto ljubiteljskih oce-
njevalcev. Oboji so za naj-
boljšo izbrali kranjsko klo-
baso Arvaj Mesarije, ki je 
tako postala tudi skupna 
zmagovalka. Najboljša je že 
devetič. »Zelo smo veseli, 

nisem se pa obremenjeva-
la z uvrstitvijo. Čestitke gre-
do možu, celotni ekipi. Oce-
njevanje je potrebno. S tem 
se še bolj trudiš, je še doda-
tna spodbuda za vse mesar-
je. Prav je, da organizator-
ji pri ocenjevanju vztrajajo. 
Vse kranjske klobase so dob-
re, nekdo pa mora zmagati. 

Na ocenjevanje smo prines-
li klobaso, kot jih vedno de-
lamo. Mora biti tudi lepo 
zašpiljena, imeti kvalitetno 
maso, zelo pomembno je, 
da je tudi pravilno kuhana,« 
je povedala Ivica Arvaj iz Ar-
vaj Mesarije, ki še pravi, da 
vsako leto prodajo več kranj-
skih klobas. Prodrli so tudi 
na tuji trg. Kranjske klobase 
redno vozijo celo na Dunaj. 
Druga najboljša v skupnem 
seštevku je kranjska kloba-
sa Mesarstva Podobnik, tre-
tja pa Košaki TMI.

Skupni rezultati vzorcev 
so bili zelo izenačeni, kar 
nakazuje na naraščajočo 
kvaliteto kranjskih klobas. 
»Od začetkov ocenjevanja je 
v kvaliteti kranjskih klobas 
prišlo do velikega napredka. 
Vzorci so vsi zelo dobri, od-
ločajo malenkosti. V oku-
su se niso toliko razlikovali, 
odločal pa je zunanji videz, 
predvsem videz prereza, ki 
mora biti tipičen za kranj-
sko klobaso,« je po dveh 
urah ocenjevanja za zaprti-
mi vrati povedala mag. Mar-
lena Skvarča, vodja strokov-
ne komisije. 

Organizatorji na čelu s 
Francijem Jezerškom so bili 
veseli, da se je letos ocenje-
vanja udeležil tudi Joe Va-
lenčič iz Clevelanda, kjer 
bo letos prav tako potekalo 
že 13. ameriško tradicional-
no ocenjevanje za najbolj-
šo kranjsko klobaso. Valen-
čič je vodja festivala. »Lani 
je prišlo 1500 obiskovalcev 
in šest mesarjev večinoma 
slovenskih korenin je s svo-
jo kranjsko klobaso tekmo-
valo na ocenjevanju. Naj-
boljšo izbere strokovna ko-
misija in obiskovalci in po-
tem je v ponudbi na tridnev-
nem festivalu slovenske pol-
ke. Pravijo, da so naše kranj-
ske klobase v Celevelandu še 
boljše kot vaše. So pa tudi tu-
kaj vse zelo dobre. Všeč mi 
je, ker so klobase pri vas na 
ocenjevanju tudi razstavlje-
ne in prerezane, da je vidna 
barva, tekstura. To je ideja 
tudi za nas,« je pojasnil. 

Vstopnina na dogodek, 
kjer je v ospredju tudi druže-
nje, je tudi letos šla v dobro-
delne namene. Za nevrofi-
zioterapijo male Anje Jezer-
šek so zbrali 1600 evrov.

Devetič najboljša 
Arvajeva
Strokovna komisija in ljubiteljski ocenjevalci so izbrali najboljšo kranjsko 
klobaso za letošnje leto. Na vrhu nič novega: že devetič je najboljša kranjska 
klobasa Arvaj Mesarije. Ste vedeli, da kranjske klobase ocenjujejo tudi v 
Clevelandu? Letos jih bodo tako kot pri nas ocenjevali že trinajstič.

Z nazivom proizvajalca najboljše kranjske klobase za leto 
2016 se bo ponašala Arvaj Mesarija. Na sliki Ivica Arvaj. 

Več kot dvesto ljubiteljskih ocenjevalcev se je odločalo med petnajstimi kranjskimi 
klobasami. / Foto: Maja Bertoncelj
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Kamnik – Člani Društva sv. 
Jakoba in Knjižnica Franceta 
Balantiča Kamnika vabita na 
pripovedovalski večer za odra-
sle, ki bo nocoj, 26. avgusta, ob 
20. uri na vrtu Frančiškanske-
ga samostana v Kamniku (ob 
slabem vremenu v dvorani). 
Pravljice in povedke, kakor jih 
je pred več kot 150 leti zapisal 
Gašper Križnik, čevljar in tr-
govec iz Motnika, bodo ume-
tniško oživili izborni pripove-
dovalci: Ljoba Jenče, Vesna 
Radovanovič, Irena Cerar, An-
drej Rozman - Roza, Boštjan 
Napotnik in Rok Kušlan (ob 
likovnem animiranju Andreja 
Štularja). Večer bo povezovala 
Ivanka Učakar.

Pripovedovalski večer 
za odrasle

Mengeš – Jutri popoldne bo 
pri Šuštaršičevi hiši na Trdino-
vem trgu v Mengšu potekalo 
slovesno obiranje hmelja v 
organizaciji Mestnega mu-
zeja Mengeš in Kulturnega 
društva Franca Jelovška Men-
geš. Z druženjem ob obiranju 
hmelja, ki ga je muzeju podaril 
Inštitut za hmeljarstvo in pi-
vovarstvo v Žalcu, v Mengšu 
nadaljujejo zgodbo najdbe 
najstarejšega piva v celinski 
Evropi, ki ga hranijo v tamkaj-
šnjem mestnem muzeju. Po 
besedah direktorja muzeja 
Janez Škrlepa bo v ospredju 
druženje in spoznavanje te ra-
stline, ki je sicer najbolj znana 
kot sestavina piva, a ima tudi 
mnoge zdravilne lastnosti.

Obiranje hmelja v 
Mengšu

Sorica – Turistično društvo 
Sorica ta konec tedna vabi 
na prireditev Pozdrav jeseni. 
Jutri ob 19. uri bodo v Dvo-
rani Ivana Groharja odprli 
razstavo Po domače, na ka-
teri bodo predstavili izdelke 
domače obrti in turistične 
spominke. V nedeljo ob 15. 
uri pa bo na igrišču v Sorici 
prikaz lovskih običajev Jager 
pa jaga, obiskovalcem bodo 
postregli z lovskim golažem. 
Sledil bo koncert Pihalnega 
orkestra Alples Železniki.

Pozdrav jeseni v Sorici

Dražgoše – Športno društvo 
Dražgoše v nedeljo, 28. avgu-
sta, prireja 12. Tek na Dražgo-
ško goro. Start bo ob 10. uri v 
Rudnem v Selški dolini.

Tek na Dražgoško goro

Kamnik – V Zdravstvenem 
domu dr. Julija Polca Kamnik 
so se v skrbi za kakovostno in 
hitro zdravniško oskrbo obča-
nov občin Kamnik in Komen-
da odločili, da kupijo novo re-
ševalno vozilo, najsodobneje 
opremljeno za oskrbo vseh 
najnujnejših stanj. Predaja vo-
zila v uporabo bo v ponedeljek 
ob 12. uri na parkirišču Nujne 
medicinske pomoči Kamnik 
ob zdravstvenem domu.

Novo vozilo za 
kamniške reševalce
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Kamnik – Pred poletjem je 
Kamničane razveselila vest, 
da je hotel Malograjski dvor, 
ki je zaradi stečajnega po-
stopka zadnji dve leti same-
val, za 750 tisoč evrov kupila 
družba Lex Info s sedežem v 
Kamniku, ki je v lasti znane-
ga upokojenega notarja Ja-
neza Novaka. Ta nam je ob 
nakupu v začetku junija za-
upal, da bo stavbo treba ne-
koliko prenoviti in da bi prve 
goste lahko sprejeli že konec 
poletja, a v torek je odjekni-
la novica, da z nakupom ven-
darle ne bo nič. Naložba naj 
bi bila zaradi nepričakova-
nih stroškov vendarle pre-
več negotova.

Razlog so hujše skrite 
napake

Janez Novak je sporo-
čil, da od sklenjene pogod-
be o nakupu hotela Malog-
rajski dvor odstopa zato, ker 
ob nakupu ni bil seznanjen 
z večjimi pomanjkljivostmi 
v stavbi in ker Banka Sber-
bank kot glavni upnik do 22. 
avgusta, ko se je iztekel zad-
nji rok za izvršitev plačila ce-
lotne kupnine, ni pristala na 
njegov predlog sorazmerne-
ga kritja stroškov.

»Ponujeno ceno smo kot 
kupec oblikovali na podla-
gi ogleda stavbe in predho-
dnih informacij v medijih, 
da je stanje hotela takšno, 
da z malo osvežitve omogo-
ča takojšen zagon. Ob skrb-
nemu pregledu stanja ne-
premičnine so bila predvi-
dena potrebna vlaganja – 
poleg nujne osvežitve ho-
tela z beljenjem, čiščenjem 
in razkuževanjem – še na-
domestitev poškodovane in 
manjkajoče kuhinjske opre-
me ter nakup manjkajoče 
opreme sob. Drugih bistve-
nih pomanjkljivosti hotela 
ob pregledu ni bilo mogoče 
zaznati, vse naprave za ogre-
vanje in hlajenje pa so nam 
bile predstavljene kot de-
lujoče. Po sklenitvi pogod-
be in zagotovitvi potrebnih 

finančnih sredstev za na-
kup je bilo plačilo kupni-
ne zadržano, dokler nismo 
kot kupec v soglasju s ste-
čajnim upraviteljem izved-
li podrobnega pregleda de-
lovanja naprav. Zaradi želje 
po čimprejšnjem pričetku 
poslovanja smo sočasno za-
čeli tudi z izvajanjem nujno 
potrebnih remontov opre-
me, katerih napake so bile 
vidne in smo jih v svoje bre-
me vzeli že pred nakupom 
(načelo videno-kupljeno). V 
tem času pa so bile na vital-
ni opremi in napravah hote-
la ugotovljene skrite napa-
ke, ki jih ob ogledu hotela ni 
bilo mogoče zaznati, morale 
pa so biti znane prejšnjemu 
lastniku in najemniku – po-
sledično pa torej tudi stečaj-
nemu upravitelju,« je zapi-
sal Janez Novak in opozoril, 
da je računalniški sistem, 
preko katerega je bil voden 
celoten sistem upravljanja 
hotela – od recepcije, bla-
gajniškega poslovanja, kar-
tičnega zaklepanja sob do 
regulacije sistemov ogreva-
nja, hlajenja in prezračeva-
nja hotela, nedelujoč, saj naj 
bi bili s serverja odstranjeni 
vsi diski skupaj z licenca-
mi za programsko opremo. 

Prav tako v stavbi ne deluje-
ta sistem ogrevanja s toplo-
tno črpalko in centralna kli-
matska naprava. Težave pa 
so se nedavno pojavile tudi 
ob dveh močnih nalivih, ko 
je prišlo do vdora vode v klet-
ne prostore preko tal in zi-
dov, kar naj bi bila posledi-
ca slabe gradbene izvedbe. 
Po Novakovem mnenju naj 
bi bila potrebna celovita sa-
nacija celotne kletne etaže.

Banka stroškov noče kriti

»Naštete napake, ki jih ob 
ogledu hotela pred udelež-
bo na dražbi ni bilo mogo-
če zaznati, pomenijo odsto-
panje od pričakovanih last-
nosti predmeta pogodbe, 
kot so bile kupcu ob ogle-
du predstavljene, zato za-
nje pogodbeno določilo 'vi-
deno – kupljeno' ne more 
veljati, tudi zato, ker so bile 
stečajnemu upravitelju po-
znane, načelo vestnega in 
poštenega dela pa mu na-
laga, da s takimi napakami 
kupce seznani,« je do ste-
čajnega upravitelja kritičen 
Janez Novak, razočaran pa 
je tudi nad banko. »Cel me-
sec smo s pomočjo izveden-
cev in izvajalcev iskali rešit-
ve in pridobivali predračune 

za odpravo napak in gradbe-
no sanacijo, vendar pa Sber-
bank kot glavni upnik do 22. 
avgusta, ko se je iztekel zad-
nji rok za izvršitev plačila ce-
lotne kupnine, ni pristala na 
naš predlog sorazmernega 
kritja stroškov,« zaključuje 
upokojeni notar in poudar-
ja, da nakup in vodenje ho-
tela, ki ima funkcionalno že 
sam po sebi določene omeji-
tve zaradi zatečenih gradbe-
nih gabaritov, ni ljubiteljsko 
početje, pač pa zahteven po-
slovni projekt, ki mora biti 
ekonomsko upravičen, po 
celoviti analizi vseh doda-
tnih stroškov pa se mu zdi 
nadaljevanje posla preveli-
ko tveganje. Kot je še zapi-
sal, svojega poslanstva kot 
kupec ni videl v čim več-
jem kritju izgube banke v 
tem njenem propadlem fi-
nančnem projektu, pač pa v 
lastni finančno vzdržni na-
ložbi, ki bi dolgoročno omo-
gočala poslovanje te krajev-
ne turistične infrastrukture.

Poklicali smo tudi stečaj-
nega upravitelja Igorja Bon-
čino, ki nam je z dopusta 
sporočil, da še čaka mnenje 
banke in da se bo postopek 
prodaje nadaljeval z novo 
dražbo.

Hotel znova na dražbo
Manj kot tri mesece za tem, ko je upokojeni kamniški notar Janez Novak na dražbi kupil edini kamniški 
hotel Malograjski dvor, je usoda slednjega znova negotova. Zaradi večjih skritih napak je kupec od 
kupoprodajne pogodbe odstopil, stečajni upravitelj bo zato sklical novo, že peto dražbo.

Hotel Malograjski dvor v središču Kamnika nima sreče s kupci in bo, kot kaže, še nekaj 
časa takole sameval.

Aleš Senožetnik

Šinkov Turn – V naselju Šin-
kov Turn na robu občine Vo-
dice so menda nezadovolj-
ni s hitrostjo internetne po-
vezave. Tamkajšnji prebival-
ci menijo, da internet delu-
je prepočasi, na kar je na se-
jah občinskega sveta opozar-
jal tudi občinski svetnik An-
ton Kokalj. Meni, da je Te-
lekom Slovenije dolžan za-
gotoviti ustrezen dostop do 
širokopasovnega omrežja. 
Za pojasnila smo povpraša-
li pri Telekomu, kjer odgo-
varjajo, da je uporabnikom 
na območju Šinkovega Tur-
na zagotovljen širokopasov-
ni dostop prek bakrenega 
omrežja s tehnologijo ADSL 

in VDSL. »Meritve kažejo, 
da imajo vsi širokopasovni 
priključki na tem območju 
zagotovljeno hitrost vsaj 10 
megabitov na sekundo, ob 
tem pa lahko nekaterim upo-
rabnikom prek ADSL-tehno-
logije zagotovimo tudi hitro-
sti več kot 10 megabitov na 
sekundo. Uporabnikom, ki 
so vključeni prek VDSL-teh-
nologije, pa tudi več kot 20 
megabitov na sekundo,« po-
jasnjujejo. Za zdaj dodatnih 
aktivnosti za posodobitev te-
lekomunikacijskega omrež-
ja na tem območju ne pred-
videvajo, bodo pa omrežje 
postopoma posodabljali so-
časno s posodobitvami osta-
le infrastrukture v občini, še 
dodajajo pri Telekomu.

Nezadovoljni z internetom

Aleš Senožetnik

Mengeš – Na Šolski ulici v 
Mengšu so ob obstoječem 
mostu začeli graditi brv za 
pešce. Kot pravijo na občin-
ski upravi, je brv nujno pot-
rebna, saj predstavlja del 
varne šolske poti za učence 

Osnovne šole Mengeš in 
preostale pešce. Dela v viši-
ni dobrih 35.677 tisoč evrov 
(z DDV) izvaja kranjsko pod-
jetje VGP, ki je bilo kot naju-
godnejši ponudnik izbrano 
na javnem razpisu. Most bo 
predvidoma zgrajen do kon-
ca avgusta.

Brv za varnejšo pot v šolo

Poleg obstoječega mostu bodo zgradili brv za pešce.  

Aleš Senožetnik

Mengeš – Preteklo leto so 
delo v mengeškem Leku zaz-
namovali domači in tuji in-
špekcijski pregledi ter različ-
ne oblike nadzornih pregle-
dov, pri katerih v zadnjem 
desetletju niso zabeležili po-
membnejših odstopanj od 

mednarodnih normativov ka-
kovosti in Novartisovih stan-
dardov. Obnovili so pogoje za 
vključenost v sistem Evrop-
ske unije za okoljevarstveno 
vodenje organizacij EMAS, 
standarda ISO 13001, OHSAS 
18001 in Program odgovorno 
ravnanje. Po besedah Mojce 
Bernik, odgovorne osebe za 

okolje v Leku, so kljub poveča-
nju proizvodnje v preteklem 
letu zmanjšali emisije hla-
pnih organskih snovi v zrak 
za 1,8 odstotka. Skupno so v 
mengeškem Leku, kjer nada-
ljujejo z vgrajevanjem sodob-
nih tehnoloških rešitev za va-
rovanje okolja, med letoma 
2011 in 2015 za 62 odstotkov 

zmanjšali emisije hlapnih or-
ganskih snovi v zrak, poročajo 
v trajnostnem poročilu druž-
be za preteklo leto. Lek je si-
cer prvi zaposlovalec v Men-
gšu in med največjimi gospo-
darskimi družbami v Domža-
lah, kar štirideset odstotkov 
zaposlenih pa prihaja iz lokal-
nih skupnosti.

Večja proizvodnja, prijaznejši do okolja
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Domžale – Občina Domžale bo v sodelovanju z Delavsko 
hranilnico s 1. septembrom začela izvajati projekt Mestna 
blagajna, ki bo občanom na vseh vplačilnih mestih Delavske 
hranilnice, označenih z oznako Občina Domžale – Mestna 
blagajna, omogočal gotovinsko plačevanje položnic brez stro-
škov plačila provizije. Storitev je občanom trenutno na voljo 
za plačilo položnic, ki jih izdajajo naslednji izdajatelji: Občina 
Domžale, Javno komunalno podjetje Prodnik, Vrtec Domžale, 
Vrtec Urša, Glasbena šola Domžale, OŠ Domžale, OŠ Dob, 
OŠ Dragomelj, OŠ Preserje pri Radomljah, OŠ Rodica, PŠ 
Roje, OŠ Venclja Perka, Knjižnica Domžale, Zavod za šport 
in rekreacijo Domžale, Kulturni dom Franca Bernika Domža-
le, Javni zavod Center za mlade ter položnice, ki jih izdajajo 
krajevne skupnosti.

Javna blagajna tudi v Domžalah

Sora – Zaradi rekonstrukcije ceste Sora–Ločnica–Topol bo od 
danes, 26. avgusta, od 7. ure do nedelje, 28. avgusta, do 22. 
ure zaradi asfaltiranja popolna zapora na odseku od konca 
vasi Sora do začetka vasi Trnovec v dolžini sedemsto metrov. 
Obvoz bo možen na relaciji: Sora–Rakovnik–Goričane–Vaše–
Preska–Studenčice–Tehovec–Topol–Trnovec in obratno.

Popolna zapora ceste proti Topolu

Lučine – ŠD Špik Lučine v nedeljo, 28. avgusta, vabi na kole-
sarski vzpon na Pasjo ravan, tretjo tekmo letošnjega Pokala 
polanskih puklov. Start bo ob 10. uri v Todražu (pred nekdanjo 
upravo Rudnika urana Žirovski vrh). 

S kolesi na Pasjo ravan
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Igor Kavčič

Škofja Loka – V začetku av-
gusta je v francoskem pro-
vansalskem mestecu Vai-
son-la-Romaine potekal 22. 
mednarodni zborovski fe-
stival Choralies, na katerem 
se je zbralo okrog šest tisoč 
udeležencev iz več kot pet-
deset zborov z vsega sveta. 
Na festivalu sta nastopila le 
dva slovenska zbora, med-
narodno priznana dekliška 
zasedba Carmina Slovenica 
pod taktirko Karmine Šilec, 
ki je dobila mesto v večer-
nem programu na glavnem 
odru festivala, in po stažu in 
letih mlad škofjeloški Me-
šani pevski zbor Crescen-
do, ki ga vodi dirigent Žiga 
Kert. Osemdnevni festival 
poleg koncertnih nastopov 
udeležencem ponuja tudi 
različne aktivnosti, delav-
nice in medsebojno izme-
njavanje izkušenj. Po bese-
dah Kristine Nastran, pred-
sednice MePZ Crescendo, 
so seveda glavna motivaci-
ja prijavljenih zborov njiho-
vi lastni koncerti, ki so odlič-
na priložnost za predstavi-
tev zbora samega kot tudi 
zborovske tradicije države, 
iz katere sestav prihaja. Čla-
ni zbora pa so se tudi lahko 
prijavili na delavnice različ-
nih zahtevnosti in dolžine, 

ki so potekale v času festiva-
la – ameriška, brazilska, afri-
ška, filipinska, portugalska, 
slovenska in še druge delav-
nice. Osrednji dogodek dne-
va je bil vsak večer koncert v 
rimskem amfiteatru.

Za Crescendo je bila že 
velika čast že samo sodelo-
vanje na festivalu, še bolj pa 
priložnost nastopa na dveh 
samostojnih koncertih v po-
poldanskem programu fe-
stivala. Zakaj? Gre namreč 
za enega po stažu najmlaj-
ših slovenskih pevskih zbo-
rovskih sestavov, ki pod tak-
tirko dirigenta in tudi po-
budnika zbora, Žige Ker-
ta, deluje dve leti in pol in 
ta čas šteje okrog 35 pevcev 
in pevk. Sestavljajo ga veči-
noma nekdanji dijaki Gim-
nazije Škofja Loka, ki so se 
spoznali že med prepeva-
njem v gimnazijskem pev-
skem zboru. Čeprav so se-
daj večinoma študentje, se 
še vedno z veseljem dobi-
jo enkrat na teden v Škofji 
Loki in delajo na zahtevnej-
šem zborovskem progra-
mu, s katerim so se udele-
žili tudi festivala Choralies. 
Program je dirigentu prav 
tako prinesel uspešen za-
ključek magistrskega štu-
dija na ljubljanski Akade-
miji za glasbo, kar kaže na 
kvaliteto programa, ki so ga 

izvajali. Sestavljen je veči-
noma iz skladb ali priredb 
znanih sodobnejših slo-
venskih skladateljev in iz 
skladb ameriških in znanih 
evropskih skladateljev. Pro-
gram je bil v Franciji po be-
sedah zbora odlično sprejet, 
saj sta bila oba koncerta raz-
prodana, zbor pa je doživel 
tudi stoječe ovacije, kar je 
bila za mlade pevke in pev-
ce edinstvena in nepričako-
vana izkušnja. 

Kot je povedal dirigent 
Žiga Kert, je bil za njiho-
vo udeležbo na festivalu za-
služen predvsem priznani 
ameriški dirigent dr. Brady 
Allred, s katerim se je spoz-
nal pred štirimi leti v Slo-
veniji. Od takrat sta ohrani-
la stike, Žiga je tudi dvakrat 
obiskal Allredovo dirigent-
sko delavnico v ZDA. Ameri-
čan je tudi na festivalu imel 
delavnico ameriške glasbe, 
ki so jo ves teden obiskova-
li člani Crescenda. Prepe-
vali so večinoma ameriško 
duhovno in džezovsko zbo-
rovsko glasbo, hebrejske lju-
bezenske pesmi, nekaj pa je 
bilo tudi francoskih skladb. 
Okrog dvesto udeležencev 
delavnice je enotedensko 
delo predstavilo na zaključ-
nem koncertu.

Festival, velik, kot je Cho-
ralies, je bil za škofjeloške 

pevce in dirigenta nekaj po-
polnoma novega. Kert je 
prav zato pričakoval veliko 
napornejšo izkušnjo, kot 
je na koncu bila, pri čemer 
zasluge pripisuje tudi di-
scipliniranosti svojega zbo-
ra. Pri tem ni bilo drugač-
no le okolje, kjer je zbor na-
stopal, po besedah pevcev 
se je od slovenske kar pre-
cej razlikovala tudi publika 
in s tem vzdušje med kon-
certom. »Na zborovskem 
festivalu poslušalci obišče-
jo koncert zaradi programa, 
skladb, ki se bodo pele, in 
čiste ljubezni do zborovske 
glasbe, je poudaril Žiga 
Kert. Pevci so že med sami-
mi skladbami opazili in za-
čutili navdušenje poslušal-
cev, kar vsekakor spreme-
ni in izboljša tudi nastop 
zbora,« razloži Žiga Kert 
in misli sklene s stavkom, 
da Slovenci pogosto preveč 
poudarjamo udeležbo in 
dosežke zborov na tekmo-
vanjih. »Festivali, kot je bil 
letošnji Choralies, namreč 
dokazujejo, da je veliko po-
membneje sodelovati, iz-
menjavati znanja, predsta-
viti domačo kulturo in drža-
vo, nasploh pa uživati. To je 
tisto, čemur je zborovska 
glasba namenjena in k če-
mur bi morali stremeti tako 
skladatelji kot izvajalci.«

Čudovita festivalska izkušnja
Po stažu eden najmlajših slovenskih zborov, Mešani pevski zbor Crescendo iz Škofje Loke, se je pod 
vodstvom dirigenta Žige Kerta udeležil velikega zborovskega festivala v francoski Provansi.

Pevke in pevci MePZ Crescendo so na nedavnem festivalu v Franciji doživeli obilo dobrih pevskih vibracij in nepozabnih 
doživetij. / Foto: arhiv MePZ Crescendo

Dovje – Na pobudo Turističnega društva Dovje - Mojstrana 
so dovški gledališčniki obudili predstavo Dom na Kredari-
ci, ki je že pred dvema desetletjema navduševala občinstvo 
iz krajev pod Triglavom. Delo je napisal domačin Marsel 
Gomboc, že pred dvajsetimi leti pa jo je tako kot sedaj re-
žirala njegova soproga Leona Gomboc. »Dom na Kredarici 
je planinsko-kriminalna komedija, ki ima tudi polno vzgoj-
nih vidikov,« je povedal avtor, ki v predstavi tudi nastopa, 
igralska zasedba pa je v primerjavi z ekipo, ki je pripravila 
krstno uprizoritev, popolnoma prenovljena. Premierno bodo 
predstavo uprizorili drevi v dovškem kulturnem domu, ob 
odprtju Aljaževih dni. Ker so vstopnice že pošle, so že na-
povedali ponovitve; prva bo v petek, 2. septembra, druga 
pa v soboto, 22. oktobra, na domačem odru v Kulturnem 
domu na Dovjem.

Razprodana premiera Dovškega odra

Avtor predstave Marsel Gomboc (desno), tokrat v vlogi 
Mirsada, delavca v jeseniški železarni, ki se na Kredarico 
odpravi skupaj s sodelavcem Matevžem (Simon Brlogar). 
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Igor Kavčič

Kranj – Z nekaj domišljije ali 
pa ob pogledu z zdrave dis-
tance bi v zgodbah, v katerih 
stripovska junaka, inkvizitor 
Magnuslupus in njegov zves-
ti pomočnik Zajček, svet ure-
jata po svoji meri, lahko pre-
poznavali tudi prispodobo 
aktualnega časa. Med mra-
kom in svetlobo, v času, ko je 
vse dovoljeno. Avtor Matjaž 
Bertoncelj velja namreč za 
zrelega, izkušenega in tudi 
zelo plodovitega avtorja, ki 
je na stripovskem prizorišču 
prisoten že več kot dvajset 
let. Objavljal je v stripovskih 
in drugih medijih (Večer, Se-
dem, Ciciban, Trobentica …), 
v sodelovanju s koloristko Je-
leno Bertoncelj riše otroške 
stripe, razstavlja doma in v 
tujini, serija Eppur si muove 
pa je njegova najbolj zaneslji-
va stalnica.

Prvi album Vseeno se pre-
mika je izšel leta 1997, dru-
gi Quo vdis, Magnuslupus? 
sedem let kasneje, album 
Minimundus leta 2010 in 
kar pričakovali smo že nas-
lednjega. In ga mogoče tudi 
preko trnja do zvezd, naslov 
mu je Per aspra ad astra, 
le dočakali, z njim pa tudi 
osem novih epizod o inkvi-
zitorju in njegovem pomoč-
niku, antropomorfnima ži-
valcama volku in zajcu, dve-
ma brezobzirnežema, ki 
počneta vse tisto, česar sebi 
niti v sanjah ne bi storili. 
Vseh teh nečednosti seve-
da ne bi mogla početi brez 

inteligenčno pomanjklji-
vih rabljev in konec koncev 
uboge, poslušne in terorju 
gospode podvržene raje. Ma-
gnuslupusov delovni dan v 
malem podgorskem meste-
cu je zahteven, zgodnje vsta-
janje, komuniciranje z ova-
duhi, dokumentiranje pres-
topkov brezbožnih podani-
kov in konec koncev tudi nji-
hovo kaznovanje. Natezalni-
ca, skrivnostni umori, zažigi 
knjig so inkvizitorjeva klasi-
ka. Kot njegova večerna mo-
litev za grešnike. A kaj, ko 
Magnuslupus in njegov pri-
bočnik Zajček vseskozi poč-
neta enake ali še hujše pres-
topke, ki jih inkvizicija sicer 
sankcionira. 

Da Bertoncelj še kako an-
gažirano in razmišljujoče 
živi v današnjem času ob 
aluzijah na sedanjost do-
kazuje tudi z uporabo refe-
renc na sodobno umetnost. 

Naslovnica stripa je njegov 
hommage El Grecu, v eni 
od zgodb najdemo Munc-
hov Krik pa Pollockove sli-
ke, v zvonarju pomislimo 
na Hugojvega Notredam-
skga zvonarja … Bertoncelj s 
spretnim kadriranjem sličic 
sicer včasih v poanti zakrito 
zgodbo na dovolj jasen na-
čin predstavlja bralcu, nje-
gov nekoliko grob risarski 
slog pa je vsekakor primeren 
času, v katerem se z glavni-
ma junakoma stripa znajde-
mo med mračnim srednjim 
vekom in razsvetljenim no-
vim vekom. In se vprašamo, 
kje smo zdaj.

Inkvizitor na delu
Pred poletjem je pri Založbi KUD Apokalipsa izšel 
četrti stripovski album iz serije Eppur si muove 
avtorja Matjaža Bertonclja iz Škofje Loke. Pod 
naslovom Per aspera ad astra najdemo osem novih 
zgodb iz časa med srednjim in novim vekom.

Serija stripovskih albumov Eppur si muove se nadaljuje 
četrtim albumom Per aspera ad astra.

Mavčiče – Pod okriljem Kulturnega društva Simona Jenka - 
Šmonca in ZKP Signum Artisma letos že četrtič pripravljajo 
slikarsko kolonijo Sorško polje. Letos bo v objemu narave zo-
pet potekalo slikanje na prostem pod mentorstvom Lare Ješe. 
Prihodnji konec tedna, 3. in 4. septembra, bodo udeleženci 
pogled in navdih usmerili v detajle, tokrat v tehniki tuša na 
papir. Cena prijave je 35 evrov in vključuje vse risarske materiale 
in pripomočke za tehniko tuš na papir ter prigrizke in pijače na 
koloniji. Prijave do 28. septembra sprejemajo na elektronskem 
naslovu lara.jese@gmail.com ali pokličejo 040 666 449.

Slikarska kolonija Sorško polje
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Z GORENJSKIM GLASOM DO CENEJŠE 
VSTOPNICE ZA OGLED TEKME!
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Izrežite ta kupon in si zagotovite vstopnico za ogled nogomet ne 
tekme med domačim Triglavom in Krko, ki bo v nedeljo, 28. 
avgusta 2016, ob 17. uri na stadionu v Kranju.

NAMESTO REDNE CENE VSTOPNICE, KI JE 5 EVROV,  
BOSTE ZA VSTOPNICO S TEM KUPONOM  
ODŠTELI LE 3 EVRE.
Podprimo naše športnike in navijajmo skupaj!

Medijski pokrovitelj
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NK Triglav Kranj :  NK Krka
nedelja, 28. 8. 2016, ob 17. uri, ŠC Kranj

www.nktriglav.si

Maja Bertoncelj

Vodice – Luka Janežič, dvaj-
setletni atlet iz Vodic, dobi-
va mesto med najboljšimi na 
svetu. V teku na 400 metrov 
je na olimpijskih igrah osvo-
jil 17. mesto in v polfinalu iz-
boljšal svoj državni rekord 
na 45,07 sekunde. Po vrnit-
vi iz Ria so njemu in trenerju 
Roku Predaniču, ki živi v Ska-
ručni, v Vodicah v torek zve-
čer pripravili sprejem. Čas si 
je ob prejemanju številnih če-
stitk vzel tudi za naš časopis.

Spomini na olimpijske igre 
so gotovo še zelo živi. 
»Verjetno vse še ni šlo sko-
zi mojo glavo in se še ne za-
vedam, kaj sem naredil. Te 
svoje prve olimpijske igre 
bom imel v zelo lepem spo-
minu, še toliko bolj zaradi 
rezultata. Na tako veliki tek-
mi doseči državni rekord je 
res nekaj posebnega.«

Nekaj posebnega je tudi 
sprejem v domačem kraju.

»Nisem vedel, da imam 
toliko navijačev v Vodicah. 
Vedno se je lepo vrniti do-
mov. Če imaš doma takšno 
podporo, je to res zelo lepo. 
Hvala vsem.«

Lahko rečemo, da ste zvez-
da slovenske atletike. Je se-
daj za vas kaj drugače?

»Je malce drugače. Zad-
nje leto se že privajam na 
to. Je več intervjujev, zani-
manja medijev. Življenje je 
malce drugačno, kot je bilo 
pred tremi leti. To je del tega 
in hvala bogu, da je tako. To 
je to, o čemer sem sanjal. Če 
ti z lastnim garanjem nekaj 
uspe, če dosežem dober re-
zultat, se rad pokažem in po-
hvalim. Ljudje so moje do-
sežke opazili.«

Za velikim napredkom je za-
gotovo ogromno trdega tre-
ninga?

»Do rezultatov nisem pri-
šel v enem letu ali dveh. Ni 
bilo čez noč. Začelo se je, pre-
den sem začel delati s trener-
jem Predaničem. Sodelujeva 
od leta 2013 in poglejte, kam 
sva prišla. Veliko je odreka-
nja. Včasih se mi ne da na 
trening, pa je treba iti. Vmes 
pridejo tudi poškodbe. Težko 
je. Takrat tega nihče ne vidi. 
Ljudje vidijo samo rezultat. 
Jaz in trener veva, kaj vse, ko-
liko garanja je za tem rezul-
tatom. To je res ena velika 
zgodba.«

Kdaj vam je bilo v tej zgodbi 
najtežje?

»Bilo je več težkih trenut-
kov, težko bi omenil le ene-
ga. Če pomislim samo na tež-
ke treninge, je težko. Ko na-
rediš dober rezultat, se ti vse 

to povrne in za tisti trenutek, 
za občutek, ko prideš v cilj in 
se izpiše dober rezultat, je vse 
to vredno.« 

Na olimpijskih igrah ste bili 
na 400 metrov drugi najhi-
trejši belopolti tekač. Vam to 
veliko pomeni? 

»To sem po teku tudi sam 
poudaril. Temnopolti tekači 
me sedaj že malce bolj poz-
najo. Moram reči, da toliko 
čestitk od tekmovalcev in od 
trenerjev, kot sem jih dobil v 
Riu, nisem še nikoli prejel. 
Mislim, da me opazijo. Dej-
stvo, da sem belec, je glede 
tega prednost. Dokazal sem, 
da lahko prehitim tudi tem-
nopolte tekače. Status v sve-
tovni atletiki se mi dviguje.«

Je za vas biti belopolti tekač v 
glavi zavora?

»Mislim, da je za večino 
belopoltih tekačev to zavora, 
zame ni. Iz glave sem si iz-
bil, da so temnopolti hitrej-
ši. Dokazal sem, da se jih da 
prehiteti, in to mi je dodatna 
motivacija.«

Letošnja sezona: peti na 
evropskem prvenstvu, držav-
ni rekord v polfinalu olimpij-
skih iger, prvič ste nastopili 
na diamantni ligi ... 

»Že lanska sezona je bila 
zelo uspešna, letošnja je 
še boljša. V enem letu sem 

nastopil na največjih tekmo-
vanjih, prišel do nastopa na 
diamantni ligi, kar je želja 
vsakega atleta. To je to. Pri-
šel sem na ta nivo in sedaj je 
treba tako nadaljevati.« 

To pomeni, da sedaj od atle-
tike lahko tudi že živite?

»Zagotovo je drugače kot 
pred leti. Če ne drugega, se 
da pokriti vse stroške in žive-
ti normalno. Če so dobri re-
zultati, se v atletiki da marsi-
kaj narediti.«

Pred vami je drugi nastop na 
diamantni ligi. 
»Prihodnji teden bom nasto-
pil na tekmi diamantne lige v 
Zürichu, tako da časa za po-
čitek še ni. Nadaljujem s tre-
ningi. Da bom tekmoval v 
Zürichu, sem izvedel po na-
stopu na olimpijskih igrah. 
Tam je bil tudi moj mene-
džer, ki je iz Združenih držav 
Amerike. Srečala sva se dru-
gič. Dobro sodelujeva. Neka-
ko sem računal na to povabi-
lo. To je vrhunsko, saj pome-
ni, da spadam med najboljše 
svetovne atlete.« 

Tam bo tekel tudi novi sve-
tovni rekorder. Wayde van 
Niekerk je v Riu s 43,03 se-
kunde izboljšal dolgoletni 
rekord Michaela Johnsona.

»Tako je. Možno je, da bo 
v Švici znova tekel na rekord. 

Z njim sem tekel v polfina-
lu olimpijskih iger. Biti del 
teka, kjer gre na svetovni re-
kord, okrog 43 sekund, je 
znova posebna zgodba.«

Sezone bo potem za vas ko-
nec ali še ne?

»V Švici bo moja zadnja ve-
lika tekma v sezoni. Morda 
bom imel potem še kakšno 
za klub. Septembra bo čas za 

počitnice. Šel bom na morje. 
Z atleti se že malo dogovarja-
mo. Moram se odklopiti od 
vsega, odpočiti tudi glavo. Ok-
tobra pa potem začnem znova 
na polno.«

Do kod segajo vaše želje?
»Moja želja je teči pod 45 

sekund, najin cilj s trener-
jem pa je, da sem konstan-
ten.«

Luka piše veliko zgodbo
Atleta Luko Janežiča so po vrnitvi z olimpijskih iger sprejeli v domačih Vodicah, že takoj naslednji  
dan pa sta s trenerjem Rokom Predaničem začela s treningom za novo veliko tekmo. Prihodnji četrtek 
ga čaka tek na 400 metrov na diamantni ligi v Zürichu. Dvajsetletnik vstopa v elitno tekaško druščino.

V Vodicah je občina v sodelovanju s Prosvetnim društvom 
Vodice pripravila sprejem za svoja olimpijca: atleta Luko 
Janežiča in trenerja Roka Predaniča. Čestital jima je tudi 
župan Aco Franc Šuštar.

Čestitke za odličen nastop in nov državni rekord so se vrstile.

Maja Bertoncelj

Škofja Loka – Jure Dolenec, 
Matej Gaber in Darko Cin-
gesar so škofjeloški rokome-
taši, ki so bili člani sloven-
ske rokometne reprezentan-
ce na olimpijskih igrah v Riu. 
V torek jih je sprejel škofjelo-
ški župan Miha Ješe, jim čes-
tital in zaželel vse dobro tudi 
vnaprej. 

Slovenija je na olimpijskem 
rokometnem turnirju osvo-
jila šesto mesto, kar je dober 
rezultat, a rokometaši z njim 
niso zadovoljni. Četrtfinalni 
poraz z Dansko, ki je kasneje 
osvojila olimpijsko zlato, za-
nje še ni pozabljen. »Spomini 
so še sveži, tako da je za enkrat 
bolj prisotno razočaranje kot 
kaj drugega. Morda bom čez 
deset let rekel, da je bilo šes-
to mesto dober rezultat, a v 
tem trenutku se ne zdi tako, 

tudi če nas vsi o tem prepri-
čujejo. V zadnjem obdobju, 
sploh pa na olimpijskih igrah, 
smo igrali tako dobro, da smo 

pričakovali več, vsaj polfina-
le. Če bi bili kasneje med do-
bitniki medalj ali ne, je težko 
vnaprej napovedati. Zmage v 

četrtfinalu smo si želeli. Boli, 
ker nismo igrali tako, kot smo 
sposobni. To je bila zagoto-
vo daleč najslabša tekma, 
kar smo jih igrali v zadnjem 
času. Veliko je šlo narobe in s 
takšno igro se Dancev ne da 
premagati. Prvo res dobro 
tekmo so odigrali proti nam, 
čeprav so bili prej skoraj pred 
izpadom. Ko je najbolj tre-
ba, moraš biti najboljši. Oni 
so to znali, mi v tem trenut-
ku še ne. Upam, da bomo na 
naslednjih tekmovanjih zna-
li narediti še korak naprej,« 
je pojasnil Jure Dolenec, edi-
ni izmed trojice, ki nekaj dni 
še ostaja doma, medtem ko 
sta se Gaber in Cingesar že 
priključila kluboma, za kate-
ra igrata.

Vsi trije so seveda vese-
li, da so nanje ponosni tudi 
v Škofji Loki, kjer so začeli 
svojo uspešno športno pot.

Loški rokometaši pri županu
V slovenski rokometni reprezentanci, ki je v Riu osvojila šesto mesto, so bili trije Škofjeločani. Sprejel 
jih je župan Miha Ješe. Vsi trije so bili enotni: »Želeli smo več, poraz v četrtfinalu še ni pozabljen.«

Darka Cingesarja, Mateja Gabra in Jureta Dolenca je po 
vrnitvi iz Ria sprejel župan Škofje Loke Miha Ješe.

Kranj – V sedmem krogu v prvi nogometni ligi Telekom Kalcer 
Radomlje danes ob 19. uri gosti Krško. Domžale bodo gostova-
le v Novi Gorici. V drugi ligi bodo nogometaši odigrali tekme 
četrtega kroga. Vse se bodo začele ob 17. uri. Roltek Dob bo 
jutri gostil Farmtech Veržej, v nedeljo pa bodo nogometaši 
kranjskega Triglava v derbiju prvih dveh ekip z lestvice doma 
igrali s Krko. Nogometaši Zarice Kranj odhajajo na gostovanje 
k Brdom. V tretji ligi center ta konec tedna ekipe čakajo tekme 
drugega kroga, jutri pa se začne gorenjska nogometna liga.

Derbi druge nogometne lige bo v Kranju
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Po predlanskem žledolomu 
ste v poškodovanih in osla-
bljenih smrekovih sestojih 
pričakovali napad lubadarja, 
a tako močnega verjetno ne ...

»Tako močnega napa-
da lubadarja na kranjskem 
gozdnogospodarskem ob-
močju še ni bilo. Gozdar-
ji smo do 18. avgusta zaradi 
lubadarja odkazali za posek 
in spravilo 99.097 kubičnih 
metrov dreves smreke, lani 
v enakem obdobju 75.920 
kubičnih metrov. V krajevni 
enoti Tržič smo doslej zaradi 
lubadarja odkazali 14.250 ku-
bičnih metrov dreves, v eno-
ti Preddvor 26.626, v enoti 
Kranj 16.765, v enoti Železni-
ki 14.890 in v krajevni enoti 
Poljane 26.564 kubičnih me-
trov. Odkazilo lubadark pred-
stavlja letos več kot polovico 
celotnega odkazila.«

Na katerih območjih se je lu-
badar najbolj razmnožil?

»Najbolj so prizade-
ti gozdovi v dolini Kokre 
in Podstoržiča, na Robcah, 
na pobočju Storžiča, Dobr-
če in Kriške gore, na Prista-
vi, na Zgornjem Vetrnem, 
v Lomu, Jelendolu, Luši, na 
Šmarjetni gori, v Poljanah 
in Sovodnju. Večina žarišč 
je na prisojnih legah, pojav-
ljajo pa se tudi v višje ležečih 
gozdovih, vse do nadmorske 
višine 1500 metrov, in v varo-
valnih gozdovih, ki so slabše 
odprti za gospodarjenje. Pre-
senečeni smo, da se lubadar 
pojavlja tudi na območjih, 
kjer žled ni poškodoval goz-
dov oziroma v zadnjih letih 
ni bilo redne sečnje. Verje-
tno je to posledica delovanja 
toplih tračnih tokov, ki luba-
darje nekaj časa nosijo po 
zraku, nato pa jih odložijo.«

Lani ste zaradi lubadarja od-
kazali za posek skoraj 163 ti-
soč kubičnih metrov smreke. 
Kakšne so napovedi za letos?

»Zanesljivo bo letos količi-
na napadenega drevja prese-
gla številko dvesto tisoč ku-
bičnih metrov, po bolj pesi-
mistični oceni pa se lahko 
približa meji tristo tisoč.«

Bo krivulja letos dosegla 
vrh?

»Upamo, da bo letos vrh, 
ne vemo pa, ali se bo to tudi 
zgodilo. Veliko bo odvisno 

od naravnih pogojev za raz-
množevanje lubadarja pa 
tudi od tega, kako hitro bodo 
ukrepali lastniki gozdov. Iz-
kušnje kažejo, da se lubadar 
čezmerno razmnoži po vsa-
ki naravni ujmi, vprašanje je 
le, kako visok je vrh krivulje 
oziroma kolikšna je količina 
napadenih dreves. Običajno 
pa traja pet let, da se lubadar 
umiri in da škode pridejo v 
normalne letne okvire.«

Škoda po lubadarju je v ve-
liki meri odvisna od tega, 
kako hitro ukrepajo lastniki 
gozdov ...

»Lastniki so doslej pose-
kali in pospravili približno 
tri petine letos odkazanih 
lubadark, na državni ravni 
je to povprečje 52 odstotkov. 

Do 18. avgusta smo jim iz-
dali 2377 odločb za sanitar-
no sečnjo, pri tem pa ugo-
tavljamo, da je le ena tretji-
na izvedla dela v določenih 
rokih. Roki so kratki in zna-
šajo od 10 do 21 dni, odvis-
no od razvoja lubadarja in 
nujnosti ukrepanja. V naj-
bolj kritičnih primerih zag-
rozimo z izvršbo, letos smo 
doslej izdali 48 odločb. Ker 

vzporedno ukrepa tudi goz-
darska inšpekcija, velika ve-
čina lastnikov sama opravi 
zahtevana dela v gozdu, le v 
dveh primerih smo izvršbo 
tudi izvedli.«

Škoda, ki jo povzroča luba-
dar, je predvsem gospodar-
ska. Ste jo že ocenili?

»Lastniki se še premalo za-
vedajo, da s počasnim ukre-
panjem ob pojavljanju luba-
darja les izgublja vrednost 
in da pri vsakem kubičnem 
metru smreke izgubijo vsaj 
dvajset evrov. Če to pomno-
žimo s količino letos odka-
zanih lubadark na našem 
območju, pomeni, da so že 
doslej izgubili dva milijona 
evrov prihodka. K temu zne-
sku je treba prišteti še stro-

ške obnove, saj vseh gozdov 
ne bo možno obnoviti po na-
ravni poti, ampak bo pone-
kod potrebna tudi sadnja.«

Lastnikom za ukrepanje zo-
per lubadarja ni treba čaka-
ti na odločbo zavoda za goz-
dove ...

»Ko lastnik odkrije luba-
darja v gozdu, se lahko takoj 
loti sanacije, dovolj je le, da 

o tem obvesti revirnega goz-
darja. Žal ugotavljamo, da 
90 odstotkov žarišč lubadar-
ja odkrijejo revirni gozdarji 
in da velika večina lastnikov 
čaka na njihovo odločbo.«

Je za izvedbo del lahko dobi-
ti izvajalca?

»Predvsem manjši lastni-
ki so pogosto v težkem po-
ložaju. Sami za delo v goz-
du niso primerno opremlje-
ni in usposobljeni, za posek 
in spravilo manjših količin 
lesa pa težko dobijo izvajal-
ca. Problem je tudi njihova 
neorganiziranost. Če bi bili 
organizirani, bi lahko skup-
no poiskali izvajalca, skup-
no prodajali les ...«

Kaj bi svetovali lastnikom 
gozdov?

»Lastniki naj redno, vsak 
teden, pregledujejo gozdo-
ve, ob odkritju lubadarja pa 
naj se čim prej lotijo sanaci-
je. Ni dovolj, da posekajo le 
drevesa, s katerih so že od-
padle iglice, ampak naj pose-
žejo tudi v zeleni pas ob žari-
šču. Posekajo naj tudi dreve-
sa, ki so navzven še zelena, a 
že napadena, saj bodo le tako 
preprečili nadaljnje širjenje 
lubadarja.«

Kaj v sedanjih razmerah pri-
čakujete od države? 

»Naravne ujme v gozdovih 
pokažejo vse slabosti v goz-
darstvu, tako v zakonodaji 
kot pri lastnikih gozdov in v 
javni gozdarski službi. V Slo-
veniji se bomo morali za take 
primere drugače organizira-
ti, saj žledolom in z njim po-
vezana namnožitev lubadar-
ja verjetno ni zadnja ujma. 
Izredne razmere, kakršne 
so v gozdovih letos, zahteva-
jo izredne ukrepe. Od nove-
ga zakona o gozdovih priča-
kujemo, da bo v izrednih raz-
merah omogočil javni goz-
darski službi učinkovitejše 
ukrepanje. Skoraj vsi ukre-
pi gozdarske službe so veza-
ni na zakon o upravnem po-
stopku, roki za vročanje od-
ločb so za normalne razme-
re primerni, za izredne pa 
predolgi. Država bi morala 
zasukati logiko v gozdarstvu 
in s finančnimi spodbudami 
ali olajšavami nagrajevati la-
stnike, ki redno sekajo les, iz-
vajajo gojitvena in varstvena 
dela, hitro ukrepajo ob na-
ravnih ujmah ...«

Izredne razmere zahtevajo 
izredne ukrepe
»Naravne ujme v gozdovih pokažejo vse slabosti v gozdarstvu, tako v zakonodaji kot pri lastnikih 
gozdov in v javni gozdarski službi. V Sloveniji se bomo morali za take primere drugače organizirati, saj 
žledolom in z njim povezana namnožitev lubadarja verjetno ni zadnja ujma,« pravi Janez Logar, vodja 
kranjske območne enote Zavoda za gozdove Slovenije, in poudarja, da izredne razmere, kakršne so tudi 
čezmerna razmnožitev lubadarja, zahtevajo tudi izredne ukrepe.

Janez Logar, vodja kranjske območne enote Zavoda za 
gozdove Slovenije: »Lastniki gozdov lahko s pravočasnim 
posekom napadenih dreves bistveno omilijo škodo, ki jo 
povzroča lubadar.«

Žledolom je predlani na kranjskem 
gozdnogospodarskem območju poškodoval 375 tisoč 
kubičnih metrov iglavcev, zaradi lubadarja pa so 
lani in letos že odkazali za posek 263 tisoč kubičnih 
metrov smreke, količina pa bo do konca leta zanesljivo 
narasla na 360 tisoč.

Cveto Zaplotnik

Kranj – Zadružna zveza Slo-
venije je v sredo, ob dne-
vu zadružnikov, na kmetij-
sko-živilskem sejmu Agra v 
Gornji Radgoni podelila pri-
znanja zaslužnim zadružni-
kom, zadružnim delavcem, 
zadrugam in drugim orga-
nizacijam. 

Letno priznanje za prispe-
vek k razvoju zadružništva 
so prejeli tudi trije gorenj-
ski zadružniki. Na predlog 
Kmetijsko-gozdarske za-
druge Sava Lesce ga je pre-
jel Anton Avsenek, ki se na 
kmetiji skupaj z ženo in s 
pomočjo vnukov ukvarja s 
prirejo mleka, že dvanajst 
let pa je član upravnega od-
bora zadruge. Kmetijska za-
druga Naklo je za priznanje 
predlagala Matjaža Rozma-
na, ki je letos postal predse-
dnik zadruge, uspešno pa 
gospodari tudi na družinski 
kmetiji, na kateri obdelujejo 
25 hektarjev zemljišč in re-
dijo 80 glav živine. Na pred-
log Kmetijske zadruge Med-
vode je priznanja za zgledno 
sodelovanje z zadrugo in za 
uspešno gospodarjenje na 
kmetiji prejel Damjan Zore, 
ki kmetuje na petdeset hek-
tarjev veliki višinski kmeti-
ji, na kateri redijo 120 glav 

živine in na leto prodajo oko-
li 550 tisoč litrov mleka.

Med dobitniki priznanj ob 
posebni priložnosti so tudi 
zadružna družba Loške mes-
nine iz Škofje Loke ter Dru-
štvo podeželskih žena Blegoš 
in Društvo podeželskih žena 
Lubnik. Loške mesnine pra-
znujejo letos 110-letnico de-
lovanja, od leta 2003 so v las-
ti zadrug. Dejavnosti klanja 
so dodali tudi prodajo sloven-
ske govedine, živino odkupu-
jejo izključno od slovenskih 
rejcev, pred štirimi leti so 
kupili še mesnopredeloval-
ni obrat v Bohinju. Društvi 
podeželskih žena praznu-
jeta letos 40-letnico delova-
nja. Društvo Blegoš vključu-
je tristo deklet in žena iz ob-
čine Gorenja vas - Poljane, 
Lubnik pa 150 članic iz ob-
čine Škofja Loka. Članice se 
udeležujejo različnih preda-
vanj, delavnic in tečajev, ak-
tivne so na kulturnem podro-
čju, velik poudarek pa dajejo 
tudi druženju.

Nagrajence so ob podelitvi 
priznanj nagovorili predse-
dnik vlade Miro Cerar, pred-
sednik državnega sveta Mi-
tja Bervar, minister za kme-
tijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano Dejan Židan in pred-
sednik zadružne zveze Pe-
ter Vrisk.

Podelili zadružna 
priznanja
Z Gorenjskega so zadružna priznanja prejeli 
kmetje Anton Avsenek, Matjaž Rozman in 
Damjan Zore, družba Loške mesnine ter društvi 
podeželskih žena Blegoš in Lubnik.

Kranj – V okviru kmetijsko-živilskega sejma Agra v Gornji Rad-
goni je potekalo tudi ocenjevanje kmetijske mehanizacije in 
opreme, na katerem je sodelovalo 25 podjetij s skupno 48 
stroji. Ocenjevalna komisija je nekaj priznanj namenila tudi 
gorenjskim podjetjem in podjetnikom. Podjetje Grapak A1 iz 
Strahinja je dobilo zlate medalje za teleskopski nakladalnik, 
trosilnik, zobniški gozdarski vitel in gozdarski traktor, podjetje 
Interexport, mednarodna trgovina, s Potoka pri Komendi zlato 
medaljo za traktor, Kmetijski center Lah s Potoka pri Komendi 
zlato medaljo za cisterno za gnojevko, Strojno ključavničar-
stvo Simon Jeram iz Podgore zlato za avtomatski sirarski kotel, 
Darko Opara iz Domžal pa zlati medaljo za baterijsko in za 
rotacijsko kosilnico.

Ocenjevanje kmetijske mehanizacije in opreme

Cveto Zaplotnik

Kranj – Kmetijsko-gozdar-
ska zbornica Slovenije je 
v sodelovanju s spletnim 
portalom Agrobiznis in ča-
snikom Finance na kmetij-
sko-živilskem sejmu v Gor-
nji Radgoni razglasila rezul-
tate akcije S kmetije za vas, 
s katero na kmetijah spod-
bujajo neposredno trženje 

kmetijskih pridelkov, izdel-
kov in storitev. Letos je v ak-
ciji sodelovalo devet kmetij. 
Srebrno priznanje je preje-
la tudi govedorejska kmetija 
Dolenc iz Vrbenj pri Rado-
vljici, posebno priznanje za 
nove pristope v kmetijstvu 
pa kmetija Pustotnik iz Go-
renje vasi, ki je znana pred-
vsem po predelavi mleka v 
mlečne izdelke.

Priznanji za Dolenčevo in 
Pustotnikovo kmetijo
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Simon Šubic

Kranj – Delničarji družbe 
Elektro Gorenjska, ki je v ve-
činski državni lasti, so na 
torkovi skupščini pričako-
vano potrdili predlog države 
oziroma Slovenskega držav-
nega holdinga, da se upra-
vi podeli pooblastilo za od-
kup lastnih delnic v cenov-
nem razponu od 1,91 do 2,47 
evra. V Društvu Mali delni-
čarji Slovenije (MDS), ki ni 
uspelo z nasprotnim pre-
dlogom, da se zgornja cena 
določi na revidirani knji-
govodski vrednosti delni-
ce – 8,10 evra, delničarjem 
odsvetujejo prodajo delnic. 
Kot so pojasnili, najvišja 
možna cena za odkup, 2,47 
evra, znaša le 30,49 odstot-
ka knjigovodske vrednos-
ti delnice, kar po njihovem 
mnenju nikakor ne odraža 

poštene vrednosti delnice 
Elektra Gorenjska. Obenem 
so v Društvu MDS, G. I. Da-
kota Investments Limited 
in Ampelus Holding Limi-
ted k tej točki že napoveda-
li izpodbojne tožbe.

V Društvu MDS so po skup-
ščini dodatno pojasnili, da je 
podlaga za razpon cene, kot 
jo je določil SDH, ostala nez-
nana, saj je SDH ni želel raz-
kriti ne delničarjem ne upra-
vi družbe. Predstavnica SDH 
je namreč na skupščini deja-
la, da ni pooblaščena za daja-
nje teh informacij in da ji niti 
ni znano ime izvajalca ceni-
tev, da pa so postopki potekali 
transparentno. Tudi predse-
dnik uprave Bojan Luskovec 
in nadzorni svet, ki mu pred-
seduje Samo Logar, sta zatr-
dila, da s cenitvijo ne razpola-
gata, ob tem pa pojasnila, da v 
potrjenem planu za leto 2016 

ni rezerviranih sredstev, ki bi 
sploh omogočila družbi od-
kup lastnih delnic.

Delničarji so na predlog 
uprave in nadzornega sve-
ta sklenili, da se za dividen-
de nameni ves bilančni do-
biček, ki je v letu 2015 zna-
šal 2,8 milijona evrov. Tako 
bodo v 90 dneh prejeli dob-
rih 0,16 evra dividende na 
posamezno delnico. Sezna-
nili so se tudi z lanskim po-
slovanjem družbe. Skupina 
Elektro Gorenjska je v letu 
2015 dosegla čisti poslov-
ni izid v višini 7,2 milijona 
evra, kar je 30 odstotkov več 
kot v letu 2014. EBIT-mar-
ža je znašala 6,6 milijona 
evrov, kar je nekoliko manj 
kot predlani, ko je znašala 
7,3 milijona evrov. Matična 
družba Elektro Gorenjska 
je v letu 2015 dosegla 38,1 
milijona evrov prihodkov iz 

poslovanja, kar je 1,3 odstot-
ka več kot predlani, in 5,6 
milijona evrov čistega do-
bička oz. skoraj 23 odstot-
kov več kot leta 2014. Čis-
tega bilančnega dobička je 
bilo 2,8 milijona evrov, kar 
je za 700 tisoč evrov več kot 
v letu 2014. Lani so za inve-
sticije namenili 18 milijonov 
evrov, letos pa načrtujejo za 
15,5 milijona evrov investicij.

Predsednik uprave Bo-
jan Luskovec je v okviru 
predstavitve letnega poroči-
la tudi poudaril, da si Elek-
tro Gorenjska želi pridobiti 
lastno koncesijo sistemske-
ga operaterja, ki jo ima tre-
nutno v lasti sistemski ope-
rater SODO, s katerim pa 
zaradi nekorektnega in ne-
poslovnega odnosa Elektro 
Gorenjska ne uspe podpisa-
ti niti aneksa za omrežnino 
za minulo leto.

Spor zaradi odkupne cene delnic
Delničarji Elektra Gorenjska so odločili, da za dividende namenijo celoten bilančni dobiček v letu 2015, 
mali delničarji pa zaradi prenizko določene odkupne cene lastnih delnic odsvetujejo njihovo prodajo.

Mateja Rant

Poljane – Eurostars je med-
narodni program, katerega 
cilj je podpora tržno usmer-
jenim raziskovalno-razvoj-
nim projektom, ki se izva-
jajo v okviru mednarodnih 
konzorcijev. »Rezultati pro-
jektov Eurostars so novi 
proizvodi, procesi ali stori-
tve, ki morajo biti najkasne-
je v dveh letih po zaključ-
ku projekta že dostopni na 
trgu,« so pojasnili pri mi-
nistrstvu za gospodarski ra-
zvoj in tehnologijo. Na med-
narodni razpis je letos pris-
pelo 299 predlogov projek-
tov iz 27 držav. Med njimi se 
je prijavilo štirinajst sloven-
skih podjetij s 13 projekti in 
skoraj polovica je bila s prija-
vo uspešnih, med njimi tudi 
poljansko podjetje Polycom. 
Za sofinanciranje sloven-
skega dela projektov bo letos 
na voljo osemsto tisoč evrov, 
v prihodnjih dveh letih pa še 
po šeststo tisoč evrov, skupaj 
torej dva milijona evrov.

Na razpis Eurostars se 
je podjetje prijavilo z na-
menom pridobitve razvoj-
nih sredstev za projekt, ki 
se nanaša na razvoj poli-
mernega termoplastične-
ga ohišja turbokompresor-
ja, ki je uporaben v bencin-
skih in dizelskih motorjih, 
je pojasnila Mateja Šenk iz 

Polycoma. Kot glavno pred-
nost je navedla zmanjšanje 
teže izdelka, ki se bo prepo-
lovila. »Obenem bomo raz-
vili še proces izdelave ohiš-
ja turbokompresorja iz ter-
moplastičnega materiala 
in orodje za izdelavo ohišja 
turbokompresorja. Izdelava 
bo cenejša, ker bo potrebnih 
manj mehanskih operacij.« 

Projekt so sicer po njenih be-
sedah načrtovali že pred ob-
javo razpisa in bi ga izvedli v 
vsakem primeru. Pri projek-
tu sodelujejo s podjetjem, ki 
proizvaja in trži termopla-
stične materiale in s kate-
rim sodelujejo že šest let. 
Celotna vrednost projekta 
znaša okrog 350 tisoč evrov, 
subvencija pa naj bi znašala 

približno polovico tega zne-
ska. »Projekt bo v nasled-
njih sedmih letih poleg viš-
je dodane vrednosti prinesel 
še druge sinergijske učinke, 
kot so nove zaposlitve, širi-
tev proizvodnje, izboljšanje 
pogojev dela ter izboljšanje 
trajnostnega vidika bližnje 
in daljne okolice,« je še po-
udarila Mateja Šenk.

Podjetje na dveh proizvo-
dnih lokacijah v Poljanah in 
Črnomlju ta čas zaposluje 
dvesto ljudi. Na leto ustvari-
jo okrog 25 milijonov evrov 
prometa, od tega 75 odstot-
kov na tujih trgih, pretežno 
v segmentu avtomobilske 
industrije. Kupcem ponuja-
jo široko paleto storitev, od 
koncepta do konstrukcije iz-
delka in od razvoja procesa 
do razvoja tehnologije briz-
ganja. Od leta 2007 imajo 
registrirano razvojno-razi-
skovalno skupino, rezulta-
ti njenega dela se kažejo v 
povečanju prodaje in doda-
ne vrednosti na zaposlene-
ga ter v pridobivanju novih 
kupcev. »Zaradi stalnega ra-
zvoja podjetje nudi možnost 
zaposlitve strokovnjakom z 
različnih področij, to je orod-
jarstva, strojništva, mehat-
ronike, tehnologije predela-
ve termoplastov, elektroni-
ke, marketinga, ekonomije, 
organizacije in drugih,« je 
še dodala Mateja Šenk.

Polycom uspešen na razpisu
Pri kandidiranju za sredstva iz mednarodnega programa Eurostars je bilo od štirinajstih prijavljenih 
uspešnih šest slovenskih podjetij. V treh letih bodo imela za sofinanciranje projektov skupaj na voljo 
dva milijona evrov.

Direktor podjetja Polycom Iztok Stanonik / Foto: arhiv podjetja

Cveto Zaplotnik

Kranj – V Zvezi potrošnikov 
Slovenije so pozvali ministr-
stvo za infrastrukturo, da za-
gotovi neodvisno testiranje 
vozil, ki jih je Volkswagen 
vpoklical, da bi odpravil pre-
povedano programsko opre-
mo za prilagajanje vrednos-
ti izpustov. Kot so zapisali v 
poziv ministrstvu, je s testi-
ranjem treba izmeriti učin-
ke opravljenih posegov na 
vozilih v uradnih labora-
torijskih pogojih in v real-
nih pogojih med vožnjo ter 
tudi morebitne vplive pose-
gov na vzdržljivost, to je mo-
žne višje stroške za popravi-
la in vzdrževanje vozil v pri-
hodnosti. Stroške testira-
nja naj nosi proizvajalec vo-
zil, rezultati preiskav pa mo-
rajo biti javno dostopni. »V 
primeru negativnih izvidov 
je treba Volkswagen pozva-
ti, da v Sloveniji takoj usta-
vi vpoklic vozil,« pravijo v 
zvezi potrošnikov, kjer na-
vajajo izkušnje iz sosednje 

Italije, kjer so s testiranjem 
dokazali, da opravljeni pose-
gi na vozilih ne zagotavlja-
jo skladnosti avtomobilov z 
vrednostmi, ki so zapisane 
v homologaciji. Tamkajšnja 
potrošniška organizacija Al-
troconsumo je opravila pre-
izkus vozila znamke Audi 
Q5 z vgrajeno nedovoljeno 
programsko opremo za pri-
lagajanje izpustov, pri tem 
pa so meritve pokazale, da 
so bili izpusti v »popravlje-
nem« vozilu za 25 odstotkov 
višji, kot jih dovoljujejo ura-
dni standardi Euro 5, in da 
so se izpusti po vpoklicu celo 
povečali za 13 odstotkov.

Zveza potrošnikov tudi 
predlaga javni agenciji za 
varstvo konkurence, da za-
radi zaščite potrošnikov iz-
vede postopek ugotavljanja 
kršitev pravil poštene kon-
kurence in pravil o prepo-
vedi uporabe nepoštene po-
slovne prakse in da proizva-
jalcu vozil izreče kazen, po-
dobno kot je to storila tudi 
italijanska agencija. 

Zahtevajo testiranje 
vpoklicanih vozil

Simon Šubic

Kranj – Predsednik vlade 
Miro Cerar se je ta teden od-
ločil, da za novo ministrico za 
finance predlaga državno se-
kretarko na finančnem mini-
strstvu Matejo Vraničar Er-
man, ki izhaja iz Škofje Loke. 
Kot je dejal za TV Slovenija, 

verjame, da jo vsi, tako v vla-
di kot v koalicijskih strankah, 
vidijo kot izredno kompeten-
tno strokovnjakinjo, ki se je 
s svojim delom že dokazala. 
Po Cerarjevem prepričanju 
je Vraničar Ermanova zelo 
poštena oseba, ki zastopa iste 
cilje kot on, tj. transparentne 
javne finance in zakonito de-
lovanje. Finančno ministr-
stvo sicer po julijskem odsto-
pu Dušana Mramorja zača-
sno vodi ministrica, pristojna 
za razvoj, strateške projekte 
in kohezijo Alenka Smerkolj.

Če bo Vraničar Ermano-
va potrjena za novo finanč-
no ministrico, bo morala 
nadaljevati javno-finančno 
konsolidacijo in nadaljeva-
ti projekt mini davčne refor-
me, s čimer je začel že Mra-
mor. Med večjimi izzivi bo 
tudi ponoven poskus uved-
be davka na nepremičnine. 

Mateja Vraničar Erman 
je leta 1989 diplomirala na 
Pravni fakulteti v Ljubljani, 
leta 1997 pa je zaključila štu-
dij MPA (magisterij iz javne 
uprave) na Harvard Universi-
ty, Law School in J. F. Ken-
nedy School of Government. 
Na Ministrstvu za finance je 
od leta 1993, večino časa se je 
ukvarjala s carinskim in dav-
čnim sistemom. Kot državna 
sekretarka je od aprila 2010 
zamenjala tri ministre Fran-
cija Križaniča, Uroša Čuferja 
in Dušana Mramorja. 

Vraničar Ermanova 
kandidatka za ministrico

Mateja Vraničar Erman je kandidatka za novo finančno 
ministrico. / Foto: MF
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Andraž Sodja

Kranj – Potem ko se je v sre-
do končal dokazni postopek, 
se bo danes na kranjskem 
okrožnem sodišču sojenje 
strojevodji Andreju Poni-
kvarju nadaljevalo s končni-
mi besedami, najverjetneje 
pa tudi končalo z razglasitvi-
jo sodbe. Tožilstvo Ponikvar-
ju očita, da je pred natanko 
petimi leti iz malomarnosti 
povzročil železniško nesre-
čo na Jesenicah. Sojenje po-
teka že od junija 2014, sodiš-
če pa je v tem času poskuša-
lo ugotoviti, ali je obdolže-
ni kot strojevodja potniške-
ga vlaka prevozil rdečo luč in 
povzročil trčenje s tovornim 
vlakom, v katerem se je poš-
kodovalo 34 ljudi.

V sredo so ponovno zasli-
šali Bojana Miklavčiča, ki je 
kot član komisije za notranjo 
preiskavo nesreče izdal loče-
no mnenje in ocenil, da Po-
nikvar ni prevozil rdeče luči, 
ter tehničnega strokovnega 
sodelavca na jeseniški žele-
zniški postaji Zorana Račiča, 
ki je bil tudi vodja interven-
cije za odpravo posledic nes-
reče. Ponikvarjev zagovornik 

Franc Rojko jima je predo-
čil pričanje upokojenega in-
štruktorja strojevodij Lucija-
na Sakside, ki je aprila v svo-
jem pričanju dodatno uteme-
ljil svojo trditev, da Ponikvar 
ni prevozil rdeče luči, kar trdi 
tudi obdolženi. Dokaze za to 
je našel tudi na kolesih vlaka, 
kjer niso našli t. i. ploščatih 
mest, ki bi nastala, če bi vlak 
prevozil rdečo luč in bi se ko-
lesa avtomatsko zablokirala.

Mnenje Sakside je potrdil 
tudi Miklavčič, ki je poudaril, 
da več dokazov priča o tem, 
da se naprava za ustavitev 

vlaka, ki se samodejno spro-
ži v primeru, ko strojevodja 
prevozi rdečo luč, ni sproži-
la, poleg zavore je to tudi di-
zelski motor: »Pri dizelskih 
motorjih se avtostop napra-
ve ustavijo zaradi padca tla-
ka. Motorji niso ugasnili, ro-
čica je ostala v voznem po-
ložaju. Podstavni vozički so 
bili odtrgani in cel pogonski 
sistem se je premaknil, vija-
ki kardana motorja pa so v 
sklopki izdolbli luknjo, kar 
pomeni, da se je kardan vr-
tel, torej je motor deloval.« 
Pojasnil je, da so posamezni 

člani preiskovalne komisije 
menili, da je prišlo do aktivi-
ranja avtostop naprave, a ta 
ni zavirala, saj naj za to ne bi 
bilo dovolj časa pred trkom. 
Takšno tezo je Miklavčič za-
vrnil s primerom soudeleže-
nega tovornega vlaka, na ka-
terem se je zavora aktivira-
la v manj kot treh sekundah, 
kljub temu da je imel tovorni 
vlak več kot tisoč ton.

Tožilstvo vztraja, da si-
gnalno-varnostna napra-
va ne omogoča dveh voznih 
poti vlaka na isti progi ter 
da je Ponikvar prevozil rde-
čo luč, medtem pa že ome-
njeni Saksida meni, da je do 
nesreče prišlo, ker so na po-
staji pohiteli s protokolom 
in vozno pot postavili potni-
škemu vlaku, saj so menili, 
da je tovorni vlak že pripe-
ljal na postajo. Zoran Račič 
je takšno tezo zavrnil in po-
udaril, da je iz knjige števcev 
razvidno, da ni bila opravlje-
na nikakršna izredna ma-
nipulacija. A obramba opo-
zarja, da bi se manipulacija 
nedvoumno pokazala na av-
tomatskem registratorju, a 
ta zaradi tehnične napake ni 
deloval.

Sodba natanko pet let po nesreči
Danes, ko mineva pet let od trčenja potniškega in tovornega vlaka na železniški postaji Jesenice,  
se bo predvidoma končalo sojenje strojevodji Andreju Ponikvarju.

Andrej Ponikvar in zagovornik Franc Rojko / Foto: Andraž Sodja

Simon Šubic

Kranj – Kranjski kriminali-
sti so pred dnevi v ločenih 
postopkih dvema osebama 
zasegli prepovedano drogo, 
oba pa sumijo kaznivega de-
janja neupravičene proizvo-
dnje in prometa s prepove-
danimi drogami. Enega osu-
mljenca so kriminalisti zara-
di preiskave tudi pridržali, v 

postopku pa so mu zasegli 
več deset sadik prepovedane 
droge konoplja in pripomoč-
ke za njeno proizvodnjo. Po-
dobno količino sadik ko-
noplje, ki jo je gojil v pose-
bej prirejenem prostoru na 
prostem, so kriminalisti za-
segli tudi drugemu osu-
mljencu. Oba so v preteklo-
sti že obravnavali v povezavi 
s prepovedanimi drogami.

Sadike konoplje zasegli 
dvema gojiteljema

Škofja Loka – Škofjeloški policisti so v torek zvečer zaradi 
kršitev javnega reda dvakrat obravnavali istega občana. Škof-
jeločan se je zaradi pijanosti na avtobusni postaji najprej ne-
sramno in žaljivo vedel do občanov in policistov, ki so ga tedaj 
tudi popisali in umirili. Kasneje se je spet vrnil na avtobusno 
postajo in nadaljeval z neprimernim vedenjem. Policisti so ga 
zato pridržali, proti njemu pa zaradi več kršitev predpisov o 
javnem redu vodijo prekrškovni postopek.

Dvakrat razgrajal na avtobusni postaji

Simon Šubic

Kranj – »Ne vem, zakaj je sko-
čil 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 
27-letni Klemen Balažic, ki se 
je aprila iz Domžal preselil v 
Kranj, pojasnil, kaj ga je gna-
lo, da je brez pomislekov pri-
skočil na pomoč moškemu, 
ki se je v torek zvečer v Zarici 
utapljal v reki Savi. Za pomoč 
je zaprosil še 26-letnega Pe-
tra Uraniča iz Naklega in To-
maža Krišlja, direktorja Ga-
silsko-reševalne službe Kranj, 
ki sta ravno tedaj na bližnjem 
igrišču končala partijo tenisa. 
Zaradi takojšnjega ukrepanja 
je omenjena trojica moške-
mu, ki je negibno ležal v reki 
in je bil že močno podhlajen, 
najverjetneje rešila življenje. 
Za pogumno in nesebično de-
janje se jim je včeraj osebno 
zahvalil tudi kranjski župan 
Boštjan Trilar. 

Policijska uprava Kranj je 
predvčerajšnjim poročala, da 
je v torek potekalo reševanje 
moškega v reki Savi ob špor-
tnem parku Zarica na Savski 

loki v Kranju. »Moškega, ki je 
bil negiben, reka pa ga je od-
našala, sta s skokom v vodo re-
šila dva naključna mimoido-
ča, stara 26 in 27 let. V reko je 
pogumno najprej skočil eden, 
potem pa je to po prijavi do-
godka na 112 storil še drugi. 
Moškega sta nato izvlekla iz 
reke in ga z dejanjem rešila. 
V dogodku nista bila poško-
dovana, moškega pa so s kra-
ja odpeljali reševalci,« je spo-
ročil Bojan Kos, tiskovni pred-
stavnik gorenjskih policistov. 

Na klice se ni odzival

»Z avtom sem bil name-
njen v Zbirni center Zarica, 
ko sem na mostičku pri Pla-
niki nekaj pred 19. uro zagle-
dal moškega, ki je zrl v reko 
Savo in se čudno vedel. Ko 
sem pripeljal do konca mo-
stu, sem v vzvratnem ogleda-
lu videl, da ga ni več na mo-
stu. V nekaj minutah sem 
sem vrnil iz zbirnega centra. 
Ves čas mi je bilo čudno, za-
kaj je skočil v reko, še pose-
bej zato, ker je bil oblečen. 
Pri mostu sem se ustavil in 
šel preverit, kaj se je zgodilo. 

Zagledal sem ga že kakih sto 
metrov nižje, sredi reke, iz 
nje je gledala samo glava, ki 
je vsake toliko časa potoni-
la. Takoj sem stekel po bre-
gu, na klice se ni odzival, bil 
je negiben. Tako sem vzpo-
redno z njim pritekel do teni-
ških igrišč, kjer sem zagledal 
Petra in Tomaža in ju zapro-
sil za pomoč. Takoj sta se od-
zvala, še zlasti uren je bil Pe-
ter, ki se je takoj vrgel v vodo 
in splaval do utapljajočega 
moškega. K sreči je reka mo-
škega prav tam prinesla bliže 
bregu, ki se ravno tam porav-
na. S skupnimi močmi sva 
ga potem potegnila iz vode. 
Kmalu zatem so prispeli re-
ševalci,« je dogodek za Go-
renjski glas opisal Klemen 
Balažic, ki ga sicer ljubite-
lji košarke poznajo kot nek-
danjega košarkarja Heliosa, 
Lastovke in Šenčurja.  

Peter Uranič in Tomaž Kri-
šelj sta pojasnila, da sta oko-
li 19. ure ravno končala z 
igranjem tenisa v Zarici, ko 
je do njiju pritekel Klemen. 
Peter ga je na videz poznal, 
saj je tudi sam včasih igral 
košarko. Dejal jima je, da 

potrebuje pomoč, ker nek-
do negibno leži v Savi. »Sku-
paj smo stekli tja. Ko sem vi-
del moškega v reki, iz nje pa 
mu je molela le glava, sem 
takoj skočil v reko in ga iz nje 
izvlekel. Pri tem mi je Kle-
men pomagal, saj se je moš-
ki nekoliko upiral. Moški je 
bil premražen, zato smo ga 
takoj pokrili z brisačo. To-
maž je že prej poklical na 

112, zato so reševalci kmalu 
prišli in ga prevzeli,« je raz-
ložil Peter.

»Zdravniki so kasneje 
povedali, da je bil moški že 
močno podhlajen,« pripo-
ved dopolni Tomaž Krišelj, 
šef kranjskih poklicnih gasil-
cev. Kot pravi, se je Peter tako 
hitro vrgel v vodo, da se sam 
še obrnil ni dobro, zato je 
raje ostal na bregu in poklical 

regijski center za obveščanje. 
»Oba mladeniča je treba po-
hvaliti zaradi hitrega in pri-
sebnega odziva. K sreči se 
je vse srečno izteklo, tako za 
utapljajočega kot za Petra in 
Klemena. Pri reševanju ljudi 
iz vode namreč vedno obsta-
ja nevarnost, da se utapljajo-
či močno vklene reševalca in 
ga potegne s seboj v vodo,« je 
še povedal Krišelj.

Iz reke Save rešili negibnega moškega
V torek zvečer so 27-letni Klemen Balažic iz Kranja, 26-letni Peter Uranič iz Naklega in direktor kranjskih gasilcev Tomaž Krišelj v Zarici  
s prisebno in hitro reakcijo pred utopitvijo rešili moškega, ki je negibno ležal v reki Sava. 

Za pogumno in nesebično dejanje se je Klemenu Balažicu, Tomažu Krišlju in Petru Uraniču 
(z leve proti desni) včeraj osebno zahvalil tudi kranjski župan Boštjan Trilar. / Foto: Tina Dokl

Bohinj – V sredo zvečer si je 
na poti iz Studorskega preva-
la proti Vodnikovi koči plani-
nec poškodoval koleno. Os-
krbeli so ga bohinjski gorski 
reševalci in dežurna ekipa z 
Brnika ter ga s helikopterjem 
prepeljali v Bolnico Jesenice.

Poškodoval si je nogo
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Pogovor
Znanje odpira vrata v svet, 
pravi zlata maturantka Neža 
Vombergar. Stran 18

Zgodbe
Prihodnost Sorice je v turizmu, 
je prepričan Franc Golija iz Selc.               
Stran 19

Obletnice
V četrtek bo minilo petdeset let 
od največje letalske nesreče na 
slovenskih tleh. Stran 20

Aleš Senožetnik

Čeprav je človek, ki je tako 
v vlogi jadralnega padalca 
kot izdelovalca padal naj-
pomembneje vplival na ra-
zvoj tega športa pri nas, je o 
Sandiju Marinčiču v medi-
jih presenetljivo malo zapi-
sanega. Tudi v času največ-
jih podvigov mu je bila po-
zornost medijev vedno od-
več in še danes najbolj uživa 
v zraku s pogledom na vrho-
ve, kot ga vidijo ptice.

Ne mara označevanja svo-
jih dosežkov s pridevni-
ki ekstremno ali adrenalin-
sko. »Nekomu, ki to sprem-
lja z distance, se lahko zdi 

ekstremno, a v resnici so 
takšni podvigi obvladlji-
vi z veliko znanja in izurje-
nosti,« pravi Marinčič.

Sandi se je sprva ukvarjal 
z alpinizmom in s padalom 
skakal iz letala, saj jadralno 
padalstvo še ni bilo razširje-
no. Med plezanjem v Franci-
ji je videl, kako se spuščajo pa-
dalci, in po nebu zaman iskal 
letalo, iz katerega so skočili. 
»Šele čez dva dni sem izvedel, 
da je šlo za jadralne padalce in 
da so poleteli s hriba. To je bilo 
takrat nekaj povsem novega,« 
se spominja Marinčič, ki se je 
kmalu zatem v jadralnem pa-
dalstvu začel preizkušati še s 
padali za skoke iz letala.

Najvarnejši način sestopa 
s sedemtisočaka

Prvo komercialno jadral-
no padalo je na trg prišlo 
leta 1986, že leto kasneje pa 
je Sandi Marinčič s tedanjo 
ženo Vlasto Kunaver poletel s 
7120-metrskega Trisula v Hi-
malaji, s čimer je Kunaverjeva 
postala prva ženska, ki je kdaj-
koli poletela s takšne višine. 
»To je bil takrat najvarnejši 
način sestopa v dolino. Midva 
sva polet opravila v dvajsetih 
minutah, preostali člani od-
prave pa so se spuščali še dva 
dni in doživeli še nesrečo.« 

Ljubezen do jadralnega pa-
dalstva je kmalu prerasla lju-
bezen do alpinizma. Ker sta 
imela sprva le eno padalo, ta pa 
si je bilo težko privoščiti, sta si 
z ženo Vlasto drugo padalo na-
redila kar sama. »Kupila sva ja-
drovino, iz katere je Vlasta se-
šila padalo. Kmalu nato pa sva 
dobila naročila prijateljev pa-
dalcev,« se Sandi spominja za-
četkov podjetja Kimfly, ki sta 
ga ustanovila skupaj z Vlas-
to Kunaver in še danes deluje 
v Vodicah. »Izdelujemo gor-
ska padala, ki jih nosiš v hrib 
in morajo biti zato čim lažja. 
Vsa moja oprema za jadranje 
je težka tri kilograme,« dodaja 
Marinčič. »Slovenski kupci ve-
liko dajo na znamko, Avstrijci 
pa so bolj pragmatični in raje 
kupijo cenejše padalo, saj bi-
stvenih razlik med proizvajal-
ci danes ni več. Vse je v tem, 
koliko imaš denarja za marke-
ting.« Danes veliko energije 
vlaga v razvoj in testiranje re-
ševalnih padal, ki se jim v pre-
teklosti ni posvečalo veliko po-
zornosti.

Vrhunski dosežki na robu 
regularnega

Marinčič pa se zgolj z vlo-
go podjetnika ni zadovoljil in 
je v preteklih treh desetletjih 
opravil še nekaj odmevnej-
ših skokov. Med drugim je bil 
prvi, ki je pristal na vrhu Tri-
glava. »Kot skakalec iz letala 
sem bil streniran za skoke na 
točko, veliko nekaj centime-
trov. Triglav je v primerjavi s 
tem zelo velik, zato pristanek 
na njem tehnično ni predsta-
vljal večjega problema. Teža-
va je bila, da zakonodaja ni do-
voljevala takšnega skoka z le-
tala, zato so me na potrebno 
višino odpeljali z zmajem.« 

Da se ob strogi zakonoda-
ji, ki vlada na področju ureja-
nja zračnega prostora, hitro 

znajdeš na napačni strani, je 
dokazal, ko je kot prvi človek 
z jadralnim padalom skočil 
iz balona in ponovno pristal 
nanj. »Takrat so mi vzeli vsa 
dovoljenja, tako učiteljsko 
kot za licenco za pilota jadral-
nega padala.« Kljub temu da 
se ne strinja z vsemi zakon-
skimi določili, pa se Marin-
čič strinja, da mora biti zrač-
ni prostor reguliran in v njem 
ne more vsak početi, kar si 
zaželi. Moti ga denimo, da 
je prepovedano letenje v Tri-
glavskem narodnem parku, 
ker naj bi to vznemirjalo ži-
vali. »Letel sem nad gamsi in 
z orli, pa se niso vznemirjali. 
Orel me je samo čudno pog-
ledal, ko sem priletel mimo, 
potem pa odletel višje,« hu-
domušno pripomni.

Na vprašanje, kaj ga je gnalo 
k takšnim podvigom, brez po-
mišljanja odgovori, da polnje-
nje ega, kar ni nujno mišlje-
no negativno, pripomni. »Gre 
za gradnjo samopodobe. Ko si 
mlad, je normalno, da si željan 
dokazovanja. Nekateri zelo 
radi vidijo, da o tem izve čim 
več ljudi, smo pa posamezni-
ki, ki nam je bistveno, da sami 
sebi zadostimo. To je pa najviš-
ja oblika egoizma,« se zasmeji.

Danes mu največji uži-
tek predstavlja hoja v hribe 
in spust s padalom v dolino. 
»Letno opravim med tristo 
in štiristo skokov. Vsak dan 
se odpravim na kakšen hrib, 
ni važno kam. Če bom pri 
osemdesetih še lahko hodil 
v hrib in jadral, bom to zago-
tovo tudi počel.«

Letel bom, dokler bom lahko
Eden od pionirjev jadralnega padalstva pri nas, Sandi Marinčič, je človek presežkov. Z jadralnim padalom mu je uspel skok iz balona in ponoven pristanek 
nanj, bil je prvi, ki je pristal na Triglavu, skupaj z Vlasto Kunaver pa je opravil skok s himalajskega sedemtisočaka Trisul.

Sandi Marinčič je v svoji karieri jadralnega padalca dosegel 
nekaj zavidanja vrednih uspehov. / Foto: Aleš Senožetnik

Sandi Marinčič je z nekdanjo ženo Vlasto Kunaver začel izdelovati padala že pred 
tridesetimi leti. / Foto: Aleš Senožetnik

»Gre za gradnjo samopodobe. Ko si mlad, je 
normalno, da si željan dokazovanja. Nekateri 
zelo radi vidijo, da o tem izve čim več ljudi, smo 
pa posamezniki, ki nam je bistveno, da sami sebi 
zadostimo. To je pa najvišja oblika egoizma,« o tem, 
kakšno vlogo igra ego pri takšnih podvigih, pravi 
Sandi Marinčič.
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Simon Šubic

Strelec načrtoval umor 
zdravnika

Slovensko javnost je v po-
nedeljek pretresla huda tra-
gedija, ki se je zgodila v izol-
ski bolnišnici. Tam je se-
demdesetletni moški iz 
Svetega Antona pri Kopru 
hladnokrvno ustrelil zdrav-
nika in dva koprska poli-
cista. V strelskem napa-
du na hodniku bolnišnice 
je umoril 36-letnega zdrav-
nika, urologa, in 43-letne-
ga policista, 46-letnega po-
licista, ki ga je skupaj s ko-
legom iz patrulje skušal za-
ustaviti, ko je moški z av-
tomobilom zapuščal bol-
nišnico, pa zdravijo v lju-
bljanskem kliničnem cen-
tru, njegovo stanje pa je sta-
bilno. Med zapuščanjem 
območja bolnišnice z oseb-
nim vozilom je med policij-
sko patruljo, ki je prva prišla 
na kraj dogodka, in moškim 
prišlo tudi do medsebojne-
ga obstreljevanja, v katerem 
je napadalec tudi umrl. Ali 
je umrl pod strelom poli-
cista ali si je sodil sam, bo 
pokazala nadaljnja preiska-
va. Kot je pokazala doseda-
nja kriminalistična preiska-
va, se je storilec najverjetne-
je odločil umoriti zdravnika, 
češ da zavlačuje z zdravlje-
njem njegovega rakavega 
obolenja. Pripravljal naj bi 
se tudi, da bo isti dan tudi 
sam umrl, saj je znancem 

govoril, da se pripravlja na 
svoj pogreb in da želi žar-
ni pokop, je povedal vod-
ja koprskih kriminalistov 
Dean Jurič. Vendar pa tis-
ti, ki jim je to povedal, niso 
mogli vedeti, da se priprav-
lja na strelski napad, saj so 
sklepali, da se pripravlja na 
svojo smrt zaradi bolezni. 
Policija je še ugotovila, da je 
napadalec streljal s pištolo 
znamke Crvena zastava, ki 
jo je najbrž dobil na črnem 
trgu in je imela izbrisane 
številke, v bolnišnici izstre-
lil osem ali devet nabojev, 
nato pa s pištolo, ki jo je vzel 
ubitemu policistu, izstre-
lil še dva do štiri naboje. 
Kriminalisti so po napadu 
na storilčevem domu naš-
li tudi avtomatsko puško. V 
njegovo stanovanje so vsto-
pili na povabilo lastnika sta-
novanja, saj je preiskoval-
ni sodnik zaradi storilčeve 
smrti zavrnil hišno preiska-
vo, tako da policisti stanova-
nja podrobno niso pregleda-
li. Ugiba se sicer, da je imel 
storilec v stanovanju mor-
da še kakšno drugo orož-
je ali mogoče celo razstreli-
vo, po Juričevih besedah pa 
je tudi možno, da se je na-
meraval po napadu doma 
zabarikadirati in po potrebi 
uporabiti orožje. Ministri-
ca za zdravje Milojka Kolar 
Celarc je po dogodku zavr-
nila možnost, da bi bil mo-
tiv za strelski napad v Izoli 
dolge čakalne vrste, Zdrav-
niško zbornico Slovenije in 

zdravniški sindikat Fides, ki 
sta odgovornost za vse več-
je napetosti pripisala državi, 
pa je okrcala, da takšne tra-
gedije izrabljata za politično 
manipulacijo in sindikalni 
boj. Napovedala je, da bodo 
z direktorji vseh slovenskih 
bolnišnic prihodnji teden 
skušali ugotoviti, kakšne so 
varnostne razmere pri njih, 
kakšne protokole imajo in 
kako se zaposleni odzovejo 
v izrednih razmerah.

Za zaostritev tudi 
družinski zdravniki

Prejšnji teden smo poro-
čali, da se v zdravniškem 
sindikatu Fides kljub na-
daljevanju pogajanj z vla-
do pripravljajo na morebi-
tno stavko, ta teden pa smo 
v medijih zasledili tudi na-
povedi sindikata družin-
skih zdravnikov Praktikum, 
da bodo tudi oni zaostri-
li sindikalni boj, če bo vla-
da še naprej zavračala njiho-
ve zahteve. Tako bodo bol-
nike, če se do 23. vlada ne 
bo zadovoljivo odzvala, za-
čeli pogosteje napotovati na 
preiskave, s čimer bodo te-
žave zaradi pomanjkanja 
časa za celostno obravnavo 
bolnikov preložili na sekun-
darno raven, je za časnik 
Dnevnik napovedal predse-
dnik Praktikuma Igor Mu-
ževič. Ključna zahteva dru-
žinskih zdravnikov je, da bi 
bila norma pri številu opre-
deljenih bolnikov 1200 

posameznikov na zdravni-
ka, medtem ko po njiho-
vih podatkih zdaj zdravnik 
v povprečju skrbi za okoli 
1800 ljudi, pri čemer imajo 
nekateri zdravniki tudi več 
kot 3000 opredeljenih paci-
entov. Vzrok za takšne ek-
streme so po eni strani te-
žave pri zaposlovanju do-
datnih zdravnikov v odroč-
nejših krajih, drugi vzrok 
za kopičenje pacientov pa 
je, da zdravstveni domovi 
in koncesionarji z dodatni-
mi pacienti pridobijo tudi 
več denarja. Zato pričaku-
jejo tudi spremembo obra-
čunskega modela.

Cerar še vedno zaupa 
Klemenčiču

Predsednik vlade Miro Ce-
rar je v torek ocenil, da ni ra-
zlogov, zaradi katerih ne bi 
bilo mogoče direktorju Slo-
venske obveščevalno-varno-
stne agencije (Sova) Zoranu 
Klemenčiču zaupati tudi v 
prihodnje. Tako se je odločil 
po tem, ko mu je Klemenčič 
podal izčrpno poročilo gle-
de očitkov v anonimkah – o 
korupciji in neobvladovanju 
položaja na Sovi. Cerar je po-
udaril, da se mora Klemen-
čič soočati z nepotističnimi, 
klientelističnimi in nekate-
rimi drugimi nesprejemlji-
vimi praksami, ki jih je začel 
prekinjati z uveljavljanjem 
profesionalnega delovanja, 
zato je pomembno, da nada-
ljuje s svojim delom.

Klemenčič še vodi Sovo
Premier Miro Cerar pravi, da ne bo dopustil diskreditacije Sove, zato od njenega direktorja, Kranjčana 
Zorana Klemenčiča, pričakuje, da bo zagotovil profesionalno delovanje Sove.

V ponedeljkovem streljanju v Izoli sta poleg napadalca 
umrli tudi njegovi žrtvi – zdravnik in policist (slika je 
simbolična). / Foto: Gorazd Kavčič

Zaostritev sindikalnega boja napovedujejo tudi družinski 
zdravniki. / Foto: arhiv GG

Predsednik vlade Miro Cerar je po seznanitvi z razmerami v 
Sovi ocenil, da še vedno zaupa njenemu direktorju Zoranu 
Klemenčiču. / Foto: Gorazd Kavčič

Ksantipa je v filozofa Sok-
rata po divjem zmerjanju 
vrgla še vedro vode. On mir-
no: »Se mi je kar zdelo, da 
bo po grmenju še deževalo!« 

Že več tednov so pred pre-
dorom Karavanke do 16 ki-
lometrov dolgi zastoji in ča-
kalna doba tudi več kot šest 
ur. Na Gorenjskem ostajajo 
samo gore svinjarije, saj za 
nič ni ustrezno poskrbljeno. 
Leva Cerarjeva vlada Gorenj-
sko obravnava po tistem sta-
rem reku »daleč od oči, daleč 
od srca ...« 

Prometni infarkt prikri-
va nekaj veliko hujšega. Nič 
ni bolj zlagano kot poroči-
la vlade in njenih služb, da 
so zastoji »zaradi kontro-
le prometa«. Ker Cerarje-
va vlada (SD, Desus, SMC) 
ni vzpostavila trdno zaprte 
meje po strogih schengen-
skih pravilih s Hrvaško, je 

to storila Avstrija proti Slo-
veniji. Sokratska potrpežlji-
vost večine Gorenjcev je ne-
verjetna. Vsi se delajo, kot 
da je ponovna vzpostavitev 
ostrih mejnih kontrol ne-
kaj povsem normalnega. Pa 
ni, saj že od leta 2007, ko je 
Janševi vladi uspelo vstopiti 
v Schengen, meje dejansko 
ni bilo več. Toda levičarji na 
oblasti so lani in še letos na-
črtno grobo kršili zakone in 
pravo EU, ko so spuščali na 
schengensko območje sto 
tisoče ilegalnih migrantov. 

Levičarski Sorošev ka-
pital, ki ima pod kontro-
lo osrednje medije v Evro-
pi, skrbi za to, da se ja ne 
bi kdo spomnil na besede 
legendarnega ameriškega 
predsednika Theodorja Ro-
osevelta, da je evropska in 
s tem zahodna civilizacija 
obstala izključno zato, ker 

se je krščanska Evropa ra-
dikalnega islama obranila z 
orožjem! Zgodovinska res-
nica (ki smo se je nekoč uči-
li v šoli!) se danes pod pri-
tiskom levičarskega kapita-
la razglaša za »sovražni go-
vor«. Kakšen absurd. Doga-
janje z migranti – tudi se-
danja oblika kvot – je z vi-
dika mednarodnih pogodb 
in slovenske zakonodaje 
očitno nezakonito in pro-
tipravno! Evropska unija 
je zaradi politične računi-
ce levičarjev v imenu lažne-
ga humanizma (zaradi ka-
terega umirajo ljudje!) de-
jansko uničila pravno drža-
vo. Pravno edino pravilno 
bi bilo, da bi prosilci za azil 
vložili prošnjo v prvi varni 
državi, ne pa, da se ogroža 
vse in vsakogar ter izpod-
kopava celotno EU z lažno 
solidarnostjo razvažanja 

nevarnosti in težav, ki jih 
uvoz migrantov prinaša v 
praksi. In po grmenju se-
daj prihaja še dež. Prihaja 
drugi val invazije.

Proti Evropi že napredu-
je tri milijone migrantov. 
Nesposobni funkcionarji 
EU v Bruslju še naprej po-
magajo Erdoganu pri isla-
mizaciji Evrope, zato si vsa-
ka država pomaga po svo-
je. Avstrija je poslala voja-
ške enote na mejo s Slove-
nijo, znova zaostrila kontro-
lo na mejah, postavlja nove 
ograje in s tiho diplomaci-
jo tke vse bolj trdno zavez-
ništvo z državami Višegraj-
ske skupine. 

Vrednota Slovenije je bila 
njena velika varnost. Var-
nost postaja v sedanjih raz-
merah tudi ekonomska 
prednost, zato bi jo še toli-
ko bolj morali ohraniti za 

vsako ceno. Slovenska vla-
da, če bi bila vredna funk-
cije, ki jo opravlja, bi v tem 
trenutku morala: vzpostavi-
ti sistem narodne garde in z 
njo okrepljeno vojsko posla-
ti na mejo, še pred tem za-
ščiteno z dobro ograjo. Iz-
vesti referendum in razgla-
siti popolno zaporo za mi-
grante ter se povezati z Vi-
šegrajsko skupino. Spraviti 
radikalni islam pod nadzor 
in ga izkoreniniti ter s tem 
zagotoviti ljudem najviš-
jo možno stopnjo varnosti, 
k čemur jo zavezujejo usta-
va in zakoni. In kaj v resni-
ci počne levičarska Cerarje-
va vlada? Nabavlja ogromne 
količine šotorov in postelj za 
(trajno) naselitev migrantov 
v Sloveniji. 

Skrajni čas je, da se slo-
venski Sokrati prebudijo kot 
kralj Matjaž. 

Zastoji, nov val … levo
Branko Grims, SDS

moj pogled
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Miha Naglič

Učeno in podjetno

Na lestvici najprestižnej-
ših univerz na svetu, ki jo 
ureja revija Time, je stan-
fordska univerza letos na 
tretjem mestu, pred njo naj 
bi bili samo univerzi Har-
vard in Massachusetts In-
stitute of Technology (MIT). 
Ko sem izvedel za nov uspeh 
profesorja Leskovca, se mi 
je zdelo to še posebno ime-
nitno. Ko je bil ob začetku 
poletja 2013 krajši čas doma, 
me je na to opozoril dr. Alojz 
Demšar, tudi sam univerzi-
tetni profesor, in sva z njim 
naredila obsežen intervju, 
izšel je v Žirovskem obča-
sniku (št. 43, str. 13–29). Pod 
pomenljivim naslovom: In-
ternet je velikanski teleskop 
za opazovanje družbe in za-
konov v odnosih med ljud-
mi. Na gorenjskem jugu 
imamo tega mladega in pod-
jetnega znanstvenika, ki se 
največ ukvarja z računalni-
škimi analizami velik koli-
čin podatkov, nekoliko tudi 
za svojega. Doma je sicer v 
bližnjem Šentjoštu, njego-
va stara mama pa je je bila iz 
vasi Račeva v žirovski občini. 
Ko je hotel rojakom v Šen-
tjoštu razložiti, kaj pomeni 
Stanford, je uporabil nogo-
metno primerjavo. »Poču-
tim se kot nogometaš, h ka-
teremu pride Real Madrid in 

ga povabi v svoje moštvo. Če 
si resen fuzbaler, ne moreš 
reči: 'Ne, jaz bom raje igral 
doma v prvi slovenski ligi.'« 
Posebnost univerze Stan-
ford je tudi v tem, da ni nekje 
nad oblaki, ampak je ustvar-
jalno povezana z okoljem, 
sodeluje z velikimi in mali-
mi podjetji, ki so prav v vrhu 
razvoja na svojem področju. 
Gotovo je vznemirljiv obču-
tek, če veš, da lahko s svojim 
delom do neke mere usmer-
jaš razvoj. Ta občutek je Jure 
izrazil tudi v naslednjem od-
govoru na vprašanje, ali kaj 
sodeluje z industrijo. »Se-
veda. Zdaj /leta 2013, op. 
M. N./ delamo pri velikem 
projektu s Volkswagnom. 
Zanima nas, kako socialna 
omrežja pripeljati v avto in 
narediti vožnjo bolj zanimi-
vo. Kako voznike med vožnjo 
spodbujati k vožnji po pred-
pisih, k bolj varčni vožnji. 
Dobili smo golfa, vanj insta-
lirali računalnik, sledi de-
monstracija v Nemčiji. Dela-
mo tudi s Facebookom, Twi-
tterjem in z LinkedInom, 
socialnim omrežjem za za-
poslovanje. Trenutno dela-
mo tudi s pravniki. Imamo 
podatke o več kot dveh mi-
lijonih sodnih primerov, ki 
jih analiziramo, da bi vide-
li, kako dobro se sodniki od-
ločajo. Radi bi sodnikom po-
magali, da bi bile njihove od-
ločitve pravičnejše in še bolj-
še. Tu se že pogovarjamo, da 

bi naš sistem začeli uporab-
ljati sodniki v zvezni drža-
vi New York. Delamo tudi z 
zdravniki. Računalniško ob-
delujemo sedemnajst mili-
jonov zdravniških kartotek. 
Radi bi razumeli, kakšni so 
medsebojni vplivi raznih bo-
lezni in zdravil in kakšne ne-
varne stranske učinke ima-
jo posamezna zdravila. Ana-
liziramo več kot dva milijo-
na ljudi, tako bomo opazili 
še tako majhne in neverjet-
ne stranske učinke … Spon-
zorira nas Boeing, za kate-
rega delamo analizo social-
nih medijev. Zanimivo je 
tudi vprašanje, ki spominja 
na socialni inženiring: kako 
v neko okolje uvesti sistem 
nagrajevanja, ki bo spodbu-
jal ljudi k lepemu obnašanju. 
Kar koli že pomeni 'lepo'. V 
neki spletni skupnosti neka-
teri sprašujejo, drugi odgo-
varjajo. Vprašanje je, kako v 
tem početju nagraditi tiste, 
ki postavljajo prava vpraša-
nja, in tiste, ki dajejo dobre 
odgovore. V teh rečeh se do-
gaja velika revolucija.« 

Dolini: Silicijeva in 
šentflorjanska

Profesorja Leskovca sem 
vprašal tudi, kakšno je 
vzdušje v njegovem kali-
fornijskem delovnem oko-
lju. Odgovor: »Silicijeva do-
lina okrog Stanforda je zelo 
unikaten del sveta. Sem se 

zgrinja energija celotnega 
sveta. Tu ni nezadovoljnih 
ljudi. Če kdo na vprašanje, 
kako je v službi, ne reče, da je 
super, ga pogledaš in rečeš: 
'Zakaj je pa ne zamenjaš!?' 
Priložnosti je toliko, da ne 
najdeš črnogledega človeka. 
Mogoče, da so tudi taki, mor-
da ne vzdržijo in gredo sami 
stran. Sicer pa prevladujeta 
veselje in navdušenje, čutita 
se na vsakem koraku.« Poza-
bil sem ga vprašati, kaj sto-
riti, da bi vsaj nekaj od tega 
vzdušja prenesli iz Silicijeve 
še v dolino šentflorjansko. 
A to vprašanje bi bilo najbrž 
tudi zanj pretežko.

Igre so odigrane

»To so bile čudovite olim-
pijske igre v čudovitem mes-
tu. Zadnjih 16 dni je združe-
na Brazilija pomenila pra-
vi navdih za celoten svet. Te 
olimpijske igre so pustile 
močan pečat za vse nasled-
nje generacije. Zgodovina 
bo govorila o Riu pred olim-
pijskimi igrami in o precej 
izboljšanem Riu po koncu 
iger. Za vedno boste v naših 
srcih. Prišli smo kot gostje, 
odhajamo kot prijatelji.« 
Tako je Thomas Bach, pred-
sednik Mednarodnega olim-
pijskega komiteja in olimpij-
ski prvak v sabljanju iz Mon-
treala leta 1976, sklenil prve 
olimpijske igre v Južni Ame-
riki. Konec dober, vse dobro.

Profesor na Stanfordu
V senci medijskega navdušenja nad uspehi naših olimpijcev je ostala še ena prestižna novica: da je bil 
šestintridesetletni rojak in strokovnjak za računalništvo Jure Leskovec izbran za rednega profesorja na 
Stanfordu. Kaj to pomeni?

Stanfordski profesor Jure Leskovec (desno) po pogovoru s 
piscem tega članka na IJS v Ljubljani, 20. 6. 2013. 

Logo TV serije Silicijeva dolina / Foto: Wikipedija

Olimpijada v Riu je končana, naslednja bo poleti leta 2020 
v Tokiu, kjer jo že oglašujejo. / Foto: Wikipedija
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Miklavžev dan za domačine
V Bilčovsu, Ludmanns-

dorfu po nemško, dvojezič-
ni vasi in središču občine na 
levem bregu Drave, na pobo-
čju Gur/Sattnitz, je že dolgo 
običaj, da na prvo nedeljo po 
velikem šmarnu praznuje-
jo vaški semenj ali Kirchtag 
po nemško. Letošnji bilčov-
ški semenj je bil v nedeljo. 
Glavni organizator je znani 
gostilničar Hanzi Ogris ali 
Miklavž po domače, ki na 
stežaj odpre vrata svoje go-
stilne in poskrbi tudi za glas-
bo, tako da nihče od hiše ne 
odhaja žejen, lačen ali sla-
be volje. Na praznično ne-
deljo je bila tudi letos v va-
ški cerkvi svetega Jakoba sta-
rejšega maša, ki jo je daroval 
dekan Janko Krištof. 

Hanzi Ogris je tradicio-
nalno farno praznovanje 
potegnil še na ponedeljek. 

»Odločil sem se, da naj bo 
to predvsem dan za domači-
ne in druge Rožanke in Ro-
žane, da praznujejo z nami. 
Tudi na ta dan poskrbimo za 
glasbo in strežemo domače 
jedi, ki jih običajno nimamo 
na jedilniku. Zamisel se je 
odlično obnesla in tudi Ro-
žanke in Rožani, ki niso po-
gosto pri nas, se na ta dan 
oglasijo,« je v ponedeljek 

pripovedoval popularni 
Hanzi Ogris - Ogi, eden od 
najbolj znanih gostincev na 
Koroškem. 

Na južnem bregu Dra-
ve, v Svatnah/Schlatten pri 
Šentjakobu v Rožu, se je v 
nedeljo odvijal drugi dogo-
dek. Iniciativa Miklova Zala 
je na gradišču na Turnah or-
ganizirala srečanje ljudi, ki 
se razdajajo za obnovo tega 
arheološkega najdišča. Dav-
nega leta 1999 sta jo iz spo-
štovanja do svoje rodbine in 
Slovencev na Koroškem za-
čela Franz in Hubert Mikel, 
potomca tistih Miklovih in 

njihove Zale, ki jo je v pove-
sti o Miklovi Zali leta 1884 
opisal pisatelj Jakob Sket. 
Miklovi hranijo izvirnik te 
knjige, v njej opisana zgod-
ba pa sega v dogodke okrog 
leta 1478, ko so Turki vpada-
li na Koroško. Miklova brata, 
Hanzi je že pokojni, sta za-
čela z arheološkimi izkopa-
vanji na Turnah ljubiteljsko, 
skoraj brez podpore. Zadnja 
leta pa se je v raziskovanje 
sicer zaščitenega območja 
vključila graška univerza. 
Upam, da bom kdaj o Tur-
nah, Svatnah in Miklovi Zali 
napisal kaj več. 

Spoštovani prijatelj in raziskovalec preteklosti in 
sedanjosti Slovencev na Koroškem, dr. Janez Stergar, 
nas je spomnil, da bo jutri, 27. avgusta, minilo 130 
let od rojstva dr. Angele Piskernik, naravoslovke in 
mednarodno priznane varuhinje narave, najbolj 
znane koroške Slovenke v preteklem stoletju ter prve 
Slovenke z doktorskim nazivom. Rojena je bila v 
Lobniku pri Železni Kapli, umrla pa je decembra leta 
1967 v Ljubljani.

Gostilna Pri Miklavžu v središču Bilčovsa

Hanzi Ogris - Ogi, bilčovški 
oštir

Jože Košnjek

med sosedi
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Mateja Rant

Ste bili že ob vložitvi ugovo-
ra prepričani, da vam bo us-
pelo popraviti uspeh na ma-
turi?

»Pravzaprav je bilo rav-
no obratno, prepričana sem 
bila, da mi ne bo uspelo, a 
sem vseeno želela posku-
siti, ker bi sicer obžalovala. 
Manjkala sta mi kar dva od-
stotka, kar pri slovnici po-
meni osem dodatnih točk. 
Zdelo se mi je skoraj nemo-
goče, da bi jih zbrala toliko.«

A vam je kljub temu uspe-
lo ...

»Zato, ker sem manjka-
joče točke pridobila pri ese-
ju, kjer ena točka predstavlja 
tudi eno odstotno točko. Pri 
eseju sem tako pridobila dve 
točki, še dve pa pri slovnici, 
tako da se mi je končni rezul-
tat zvišal za dve odstotni toč-
ki in pol.«

S kakšnim občutkom ste 
sprejeli rezultate po ugovo-
ru? Kako so dejstvo, da ste di-
amantna maturantka, spre-
jeli vaši domači?

»Sama sem bila res nav-
dušena, ker sem bila že 
vnaprej prepričana, da mi 
ne bo uspelo. Ko sem izve-
dela, sem bila ravno na mor-
ju s prijatelji.«

Kdo vam je sporočil to novi-
co oziroma kako ste izvedeli 
za rezultate?

»Pogledala sem na sple-
tno stran državnega izpitne-
ga centra in videla, da je bil 
ugovor sprejet. Takoj sem 
sporočila tudi domačim, ki 
so bili prav tako zelo veseli.

 
Katere so bile njihove prve 
besede, ko so izvedeli?

»Najprej so mi čestitali in 
mi rekli, da si res zaslužim 
pa da bomo proslavili, ko se 
vrnem z morja. Ko sem priš-
la domov, smo se zbrali vsi 
domači, da bi praznovali 
moj uspeh.«

 
Domači so verjetno najbolje 
vedeli, koliko truda ste vlo-
žili v ta rezultat. Kako sploh 
doseči tak rezultat na matu-
ri? Lahko to že vnaprej na-
črtuješ oziroma se ves čas 
pripravljaš z zavestjo, da že-
liš doseči vse točke?

»V bistvu nisem imela na-
mena doseči vseh točk, moj 
cilj je bil predvsem to, da 
zberem dovolj točk za vpis 
na izbrano fakulteto. Želim 
namreč študirati medici-
no. Pri pripravah sem ime-
la zato v mislih predvsem 
to in nisem niti mislila, da 

bom med zlatimi maturan-
ti, čeprav sem potihem vse-
eno upala, da bom. Tako da 
se nisem toliko vnaprej prip-
ravljala, vendar če že med le-
tom delaš sproti, lahko veli-
ko odneseš od tega.«

Kako so bile torej videti vaše 
priprave na maturo, pred-
vsem v zadnjih dneh? Je 
bilo potrebnega veliko od-
rekanja? 

»Zadnje dni pred maturo 
sem se res veliko učila, sko-
raj od jutra do večera, pred-
vsem zato, ker se prej nisem. 
Sem namreč perfekcionist-
ka, in ko nekaj začnem, že-
lim to izpeljati stoodstotno. 
Tudi ko se začnem učiti, se 
želim naučiti vse. Zato sem 
se zadnje dni malo bolj prip-
ravljala.«

Kdo vam je v teh zadnjih 
dneh, ko je bilo tudi psihič-
no verjetno najbolj naporno, 
stal ob strani? 

»Starši in dve leti starejša 
sestra, ki je prav tako obisko-
vala kranjsko gimnazijo in je 
že šla skozi to. Tudi ona se 
je odločila za študij medici-
ne in je zato vedela, kako se 
počutim.«

Vam je kateri od izpitov de-
lal posebne težave oziroma 
ste se na katerega še poseb-
no skrbno pripravljali?

»Niti ne, za noben izpit se 
nisem kaj več pripravljala, 
vsem sem namenila približ-
no enako časa. Čeprav sem 
se zavedala, da mi sloven-
ščina ne leži tako dobro kot 
drugi predmeti. Vedela sem, 
da je to moja šibka točka, in 

res so mi prav pri slovenšči-
ni zmanjkale točke, a se je 
na koncu tudi pri tem dob-
ro izteklo. Za učenje slovni-
ce sem imela natanko dan in 
pol. V soboto dopoldne smo 
pisali angleščino, in takoj 
ko sem prišla domov, sem 
se začela učiti slovnico, ki je 
bila na vrsti v ponedeljek.«

V kakšnem spominu vam bo 
ostala srednja šola? 

»V zelo lepem, ker sem 
imela v razredu veliko dob-
rih prijateljev, tudi profesor-
ji so bili vsi v redu; rada sem 
imela vse šolske predmete.«

Boste zelo pogrešali prijate-
lje?

»Za zdaj še ne, ker se še 
vedno veliko družimo, tako 
kot smo se že prej tudi zu-
naj šole.«

Koliko so k vašemu uspehu 
pripomogli profesorji na gi-
mnaziji?

»Dali so nam res veliko 
znanja in svojih izkušenj, 
obenem pa so nas nauči-
li, kako pomembno je ime-
ti dobre delovne navade ozi-
roma da ne smemo obupati, 
ko si zadamo neki cilj. Pro-
fesorji so nas vedno zelo 
spodbujali.«

Ste bili tudi sicer odličnjaki-
nja?

»Vsa leta sem imela pov-
prečje 5,0.«

Potem so bila že tudi zaradi 
tega pričakovanja na maturi 
toliko večja?

»To je ravno tisto najtežje, 
ko vsi nekaj pričakujejo. Od 

mene so pričakovali, da bom 
'vsaj' zlata, in je zato pritisk 
še toliko večji.«

Kaj je najpomembnejša lek-
cija, ki jo lahko mlad človek 
dobi skozi gimnazijsko izo-
braževanje?

»Mislim, da to, da se je 
treba vse življenje učiti in da 
znanje odpira vrata v svet. 
To verjamem stoodstotno. 
V srednji šoli se mladi ne bi 
smeli izmikati delu in misli-
ti, da bodo že kako. Raje naj 
se učijo in mislijo na svojo 
prihodnost. Veliko je takih, 
ki gimnazijo komaj izdelu-
jejo, ker mislijo, da jo pač 
morajo, ampak menim, da 
je to največja napaka.«

Kaj po vašem najbolj vpliva 
na uspeh v šoli? Verjetno ni 
dovolj, da je nekdo le bister 
ali da zgolj trdo dela?

»Predvsem so po-
membne delovne navade, 
pa tudi podpora staršev in 
prijateljev veliko pomaga. 
Mene starši nikoli niso silili 
k učenju, to sem počela za-
radi sebe, oni so me pri tem 
samo podpirali.«

Kako preživljate letošnje 
najdaljše počitnice?

»Letos res uživam. V bi-
stvu sem zelo malo doma. 
Veliko potujem in preživ-
ljam čas s prijatelji, ukvar-
jam se tudi s športom. Zdaj 
pa komaj čakam september, 
ko s prijateljico za en me-
sec odhajava najprej na Taj-
sko, nato pa še v Kambodžo. 
Že prej sem vedela, da bom 
med najdaljšimi počitni-
cami kam šla. Najprej sem 

mislila po Evropi z vlakom, 
potem pa sva se domislili, da 
bi šli v Azijo, ker naju zani-
ma ta kultura. Našli sva po-
ceni letalske vozovnice in 
tako sva se odločili. Potova-
nja si namreč vedno plaču-
jem sama, saj imam štipen-
dijo, že dve leti pa delam tudi 
kot trenerka plezanja in tako 
tudi dodatno zaslužim, da si 
to lahko privoščim.«

Potovanjem torej namenja-
te veliko prostega časa?

»Zelo rada potujem, če 
imam le čas, se kam odpra-
vim. S starši smo bili letos že 
štirinajst dni v Italiji, in sicer 
za nagrado za uspeh na ma-
turi in zaključeno srednjo 
šolo. V prihodnje bi rada obi-
skala prav vse celine in čim 
več držav. Upam, da mi bo 
študij dopuščal, da bom tudi 
v prihodnjih letih vsako leto 
kam odpotovala.«

Šolanje boste nadaljevali na 
medicini. Kako ste se odloči-
li za ta študij? 

»To me je že od nekdaj za-
nimalo. Vmes sem si celo že 
premislila, ker se mi je zde-
lo, da bo pretežko, ko se je za 
študij medicine odločila se-
stra, pa me je spet navduši-
la.«

 
Kakšna so vaša pričakovanja 
v zvezi s prihodnjim pokli-
cem? 

»Predvsem si želim po-
magati ljudem, a ta čas se 
osredotočam zgolj na študij, 
ki je dolgotrajen in tudi zah-
teven. Zato se še ne obreme-
njujem toliko s prihodnostjo 
na poklicnem področju.«

Kako pa gledate na sedanje 
dogajanje v svetu, tudi z vi-
dika tega, da radi potujete?

»Malo me sicer skrbi, am-
pak poskušam se tudi s tem 
ne obremenjevati.«

Čemu se najraje posvečate v 
prostem času?

»Treniram plezanje – 
znotraj naše skupine smo 
zelo dobri prijatelji in se 
veliko družimo, letos smo 
bili tudi skupaj na morju. 
Če sem doma, pa veliko be-
rem.«

Tudi ob delu za šolo vam je 
torej ostajalo še dovolj časa 
za druženja s prijatelji in ko-
njičke?

»Po naravi rada stvari od-
lagam do konca in tudi uči-
la sem se vedno šele zadnji 
dan ali dva pred testi, tako da 
sem imela dovolj časa tako 
za treninge kot druženja s 
prijatelji.«

Znanje odpira vrata v svet
Tako je prepričana zlata maturantka Gimnazije Kranj Neža Vombergar, ki je po vložitvi ugovora na republiško maturitetno 
komisijo na splošni maturi dosegla vseh 34 možnih točk.

Neža Vombergar / Foto: Tina Dokl

Neža 
Vombergar

»Vse življenje se 
je treba učiti, 
znanje odpira 
vrata v svet. 
To verjamem 
stoodstotno. 
V srednji šoli 
se mladi ne bi 
smeli izmikati 
delu in misliti, 
da bodo že kako. 
Raje naj se učijo 
in mislijo na 
svojo prihodnost. 
Veliko je takih, 
ki gimnazijo 
komaj 
izdelujejo, ker 
mislijo, da jo 
pač morajo, 
ampak menim, 
da je to največja 
napaka.«



petek, 26. avgusta 2016

Zgodbe

19

Ana Šubic

Podjetnik Franc Golija iz 
Selc, od letos častni občan Že-
leznikov, že vrsto let veliko 
kaže veliko naklonjenost do 
krajev, v katerih je odraščal. 
Pranečak Ivana Groharja se je 
rodil v Heblarjih nad Sorico, 
kjer je zgledno obnovil 160 let 
staro Groharjevo domačijo, 
na kateri je odraščal tudi veliki 
impresionist. V zadnjih dvaj-
setih letih je veliko truda in 
sredstev vložil tudi v turistič-
ne in kulturne objekte v Sori-
ci in na Soriški planini, kjer je 
leta 1998 prevzel smučišče. 
Kot poudarja, pa to ne bi bilo 
možno brez velike podpore 
družine in uspešnosti njego-
vega podjetja Alpmetal. »Prav 
vsak zaposleni je doprinesel k 
uresničitvi projektov, izposta-
viti moram tudi ženo Marje-
tico, ki je znala dobro uskla-
jevati finančne obremenitve. 
Sedaj, ko je dohodka več, je 
lažje, pred leti pa ni bilo lah-
ko uresničevati projektov, saj 
so bili povezani s precejšnji-
mi stroški,« je pojasnil.

»Smučišče sem prevzel, 
ker je propadalo. Tudi Sorica 

je propadala, je demografsko 
ogrožena, zato sem kot doma-
čin skušal pomagati, da mladi 
iz vasi ne bodo uhajali v dolino, 
tako kot se je to zgodilo v dru-
gih podgorskih vaseh z izjemo 
Spodnjih Danj. Vasi so praz-
ne, počasi se bodo žal zarasle,« 
je zaskrbljen Golija. Sorico, ki 
se ob naravnih danostih pona-
ša tudi s kulturno zapuščino, 
in Soriško planino obravna-
va kot enotno turistično desti-
nacijo. Ena brez druge ne mo-
reta, je prepričan podjetnik iz 
Selc, ki se je pred leti v dogovo-
ru s Krajevno skupnostjo Sori-
ca lotil tudi prenove zadružne-
ga doma v Gostišče Macesen, 
v katerem so z javno-zaseb-
nim partnerstvom uredili kul-
turno dvorano, gostinski lokal 
in sobe z 49 ležišči. »Projekt je 
bil tvegan, nihče ni mogel z go-
tovostjo reči, ali bo uspel, ker 
je bil povezan z velikimi inve-
sticijami in tudi z razumeva-
njem ljudi. Mislim, da je to za 
Sorico velik uspeh in da smo 
s tem oživili vas,« je ponosen 
Golija. Tudi na Soriški planini 
še načrtuje vlaganja, letos v po-
sodobitev zasneževanja. »So-
riška planina še ni 'shodila', to 

je zelo težek projekt, žičničar-
ji imajo danes veliko proble-
mov, vreme je zelo nepredvi-
dljivo, a menim, da bo v nekaj 
letih začela izkazovati doho-
dek,« je optimističen Golija, ki 
je ta mesec za direktorico Turi-
stičnega centra Soriška plani-
na imenoval najmlajšo od treh 
hčera, 30-letno Polono Goli-
ja. Najstarejša hči Klementina 
Golija je znana slikarka, druga 
hči Martina pa uspešno vodi 
prodajo v Alpmetalu. 

Livarsko podjetje z več kot 
80 zaposlenimi kar 99 od-
stotkov prometa ustvari na tu-
jem, predvsem v avtomobil-
ski industriji. Pri uveljavitvi 
na tujih trgih, največ proda-
jo na nemškem, so Goliji zelo 
koristile tudi izkušnje izpred 
50 let, ko je kot mlad gozdar-
ski inženir štiri leta delal v ko-
merciali lesnopredelovalne-
ga podjetja v Nemčiji. Domo-
tožje ga je pripeljalo domov, 
nato je leta 1969 v Kranju us-
tanovil obrtno delavnico, kjer 
je imel pet zaposlenih. Po treh 
letih v politiki, bil je tudi med 
podpisniki sporazuma o sku-
pnem nastopanju pri plebisci-
tu o samostojnosti Slovenije, 

se je leta 1991 vrnil v gospo-
darstvo. V Selcih je kupil staro 
Alplesovo žago in na njenem 
mestu postavil temelje pod-
jetja Alpmetal. »Ker sem bil 
pred tem predsednik Liberal-
ne stranke, sem doma izgubil 
vse posle. Tako sem jih bil pri-
moran poiskati v tujini, k sreči 
nam je uspelo,« je danes zado-
voljen Golija.

Bil je tudi soustanovitelj in 
član upravnega odbora Slo-
venske hranilnice in posojil-
nice, ki so jo leta 2002 posla-
li v stečaj. »Hranilnica je bila 
kljub pozitivnemu poslova-
nju državi nenehno trn v peti. 
V njej je politika namreč ved-
no videla Golijo in Grosa, nek-
danja državna poslanca Libe-
ralne stranke, in naju imela za 
najhujša sovražnika. Problem 
je nastal, ker smo takrat ime-
li vse kredite zavarovane z ne-
premičninami, veliko kredito-
jemalcev pa ni plačevalo svojih 
obveznosti. Ko smo terjatve do 
neplačnikov že pripeljali do iz-
vršb, pa nas je država pohodi-
la, saj kranjsko sodišče nobe-
ne izvršbe ni dopustilo. Zato 
smo bili potem brez denarja, 
nakar si je država izmislila še 

zahtevo, da se mora hranilni-
ca dokapitalizirati za dva mili-
jona tedanjih nemških mark, 
v kar pa nismo šli iz bojazni 
po preživetju. In ko smo vide-
li, da ni izhoda, smo se nazad-
nje odločili za stečaj,« se spo-
minja Golija. Prepričan je, da 
bi bili poplačani vsi upniki hra-
nilnice in še bi ostalo okoli tri 

milijone mark, če bi stečaj-
ni postopek pravilno in poš-
teno vodili. »Zaradi hranilni-
ce nimam nobene slabe ves-
ti, nihče od nas ni dobil plača-
ne niti ene dnevnice, niti ene 
ure na seji upravnega odbora. 
Vse smo delali brezplačno in 
nihče se ni okoristil,« je še po-
udaril.

Prihodnost Sorice je v turizmu
O tem je prepričan Franc Golija iz Selc, ki že vrsto let veliko truda in sredstev vlaga v turistične in kulturne objekte v Sorici in smučišče na Soriški planini,  
vodi pa tudi uspešno podjetje Almetal. Za življenjsko delo na gospodarskem in družbenem področju je letos prejel naziv častnega občana Železnikov.

Franc Golija / Foto: Andrej Tarfila

Alenka Brun

Na ranču Mrcina v Studo-
ru v Bohinju je Rožle prisot-
nim predstavil zgodbo o lov-
cih z vzhodne Grenlandije, 
zgodbo o zadnji generaciji 
inuitskih lovcev. Potopis je 
izkušnja filmske ekipe, ki je 
tam preživela tako poletje kot 
zimo. Rožle je prisotne tako 
popeljal skozi inuitsko pri-
poved in zakulisje snemanja 
dokumentarnega filma po-
kojnega režiserja Jureta Bre-
celjnika Zadnji ledeni lovci. 

Danes se Rožle pod projek-
te podpisuje kot režiser foto-
grafije, pri dokumentarcu o 
inuitskih lovcih pa se je uso-
da žalostno poigrala in v roke 
je prijel tudi režisersko pali-
co. »Pred dvema letoma sva 
se na Grenlandijo z Juretom 
odpravila prvič. Sam je pre-
cej delal foto ture po Islandiji, 
kjer je slišal za zgodbo o Inui-
tih na vzhodni Grenlandiji in 
začel razmišljati o dokumen-
tarcu. Štirinajst dni sva razi-
skovala, potem smo se prija-
vili na razpis, dobili sredstva 
in najprej smo se odpravili v 

Bruselj. Grenlandija namreč 
spada pod Dansko, ki pa jo 
zelo omejuje z zakoni in v 
lovu, tako da smo se odločili, 
da posnamemo še drugo plat 
zgodbe, ki se nanaša na politi-
ko in zakone. Takrat smo ne-
nadoma izgubili režiserja. To 
se je zgodilo mesec dni pred 

glavnim odhodom na Gren-
landijo. Razmišljali smo, kaj 
naj storimo. Ali naj dobimo 
novega režiserja? In koga, saj 
v Sloveniji ni veliko režiserjev, 
ki bi se tega sploh lotili, pa tudi 
ni enostavno. Naj prestavimo 
vse skupaj na drugo leto, da se 
stvari malce umirijo, ker smo 

bili še vsi malce pod vtisom 
Juretove smrti? A na koncu 
je padla odločitev, da zadevo 
speljemo sami. Na papirju 
sem prevzel režijo jaz, celoten 
projekt pa je bil od tam nap-
rej zastavljen zelo timsko.« 
Dokumentarec Zadnji lede-
ni lovci je sedaj v montaži, luč 

sveta naj bi ugledal drugo leto 
spomladi.

Rožle je po Grenlandiji na-
daljeval svoje delovno popo-
tovanje, tokrat pa se je ravno 
vrnil iz Mongolije, kjer so si 
fantje ogledali in raziskali po-
dročje za še en dokumentar-
ni film. 

»Tokrat nas zanimajo 
nomadi, ljudstvo Tsaatani, ki 
živijo čisto zraven Rusije, na 
severu Mongolije. So edini na 
svetu, ki imajo udomačene je-
lene in se sedemkrat na leto 
selijo, ker se prilagajajo jele-
nom.« 

Rožle je v bistvu snemal, še 
preden je fotografiral – že v 
osnovni šoli. Ljubezen do ka-
mere se skozi leta le še stopnju-
je. Zadnji dve leti se največ po-
sveča dokumentarcem. Nje-
govo delo je način življenja, in 
kljub temu da je kar stresno, 
tudi fizično lahko naporno, 
lokacije pa vse prej kot udob-
ne, v njem uživa. S smrtjo se je 
spogledoval dvakrat, a ne med 
snemanjem. »Oče živi na Ja-
ponskem že 25 let in je tam 
gorski vodnik. Velikokrat ga 
obiščem. Leta 2008 je imel 50 

let. Marca je imel rojstni dan, 
šli smo v hribe za teden dni in 
me je pač zasul plaz. Fotogra-
firal sem sredi strmega brega, 
ko je nad menoj neki smučar 
'porezal flanko' in v sekundi 
me je zasulo. Nosilo me je 150 
metrov, k sreči pa so me rešili v 
desetih, petnajstih minutah.«

Zanimalo nas je še nekaj, in 
sicer: ko se takole odpravi na 
drugi konec sveta, med nam 
manj znana ljudstva, se mu je 
že kdaj zgodilo, da so ga žele-
li poročiti. Vprašanja ni ravno 
pričakoval, so se pa zato njego-
va usta razpotegnila v širok na-
smeh, saj se mu je to res zgo-
dilo. »Ravno na Grenlandi-
ji,« pove. Spremljali so življe-
nje dveh inuitskih lovcev, žive-
li v njunem okolju, in ko ti po-
nudijo ženo ali hčer, je situa-
cija neprijetno nerodna. »Na 
srečo nihče od njih ni znal ne 
dansko ne angleško, čeprav jih 
veliko govori dansko. Tako se 
iz tovrstne zagate rešuješ s po-
govarjanjem z rokami in risa-
njem sličic,« razloži Rožle, ki 
ga tovrstna ponudba ni zani-
mala. In tudi če je kaj razumel, 
pač ni razumel.

Ponujali so mu žensko 
Radovljičan Rožle Bregar se je pred kratkim vrnil iz Mongolije, na ranču Mrcina pa predstavil foto zgodbo dokumentarca, ki so ga snemali na Grenlandiji.

Rožle Bregar / Foto: arhiv filma
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Simon Šubic

Največja letalska nesreča v 
Sloveniji se je pripetila 1. sep-
tembra 1966 ob 0.40 (v noči 
s srede na četrtek) na robu 
gozdička pri Lahovčah. Go-
renjski glas je o strmoglavlje-
nju letala znamke Bristol 175 
Britannia britanske letalske 
družbe Britannia Ariways, 
ki je imel na čarterskem letu 
med londonskim letališčem 
Luton in Brnikom na krovu 
110 potnikov in sedem čla-
nov posadke, prvič poročal 
dva dni kasneje. V prvih ob-
javah so mediji poročali, da 
je tragedija terjala življenje 
95 britanskih turistov, name-
njenih na oddih ob jadran-
ski obali, in članov posadke, 
kasneje se je število smrtnih 
žrtev še zvišalo. 

Leteli so prenizko

Že prvi dan po katastrofal-
ni nesreči je komisija direk-
cije za civilno zračno plov-
bo o njej objavila prvo ura-
dno poročilo. Vanj je med 
drugim zapisala: »Katastro-
fa se je pripetila ob pristaja-
nju približno 2,5 kilometra 
pred vzletno-pristajalno ste-
zo Letališča Ljubljana. Leta-
lo, ki se je znašlo iz neznanih 
vzrokov na nepredpisani viši-
ni (okrog 20 metrov), je uda-
rilo v gozd na mestu, na ka-
terem bi moralo imeti viši-
no približno 200 metrov … 
S preverjanjem radionaviga-
cijskih instrumentov na le-
tališču Ljubljana in magne-
tofonskega traku, ki registri-
ra pogovor med posadko in 
organi letališke kontrole le-
tenja, so ugotovili, da so vsi 
aparati na ljubljanskem leta-
lišču delovali v redu in je kon-
trola letenja delala po predpi-
sih.« 

Kot v članku z naslovom 
Tragedija pri Lahovčah nava-
ja Glasov poročevalec Andrej 
Trilar, je komisija iz posluša-
nja magnetofonskega traku 
ugotovila, »da je pilot pones-
rečenega letala Smith (star 43 
let, ima pa že 12.000 ur lete-
nja) videl pristajalno stezo, 

ko je bil nad Dolskim. Go-
voril je s kontrolorjem lete-
nja Tugomirjem Zaletelom 
in mu rekel: »Vidim stezo.« 
Kontrolor je odgovoril: »O. 
K.« Pilot nato: »O. K.« Hip 
nato pa je rekel: »Dajte mi ra-
dar!« Kontrolor je skočil do 
radarja, ki je samo dopolnil-
no vodilo pri pristajanju le-
tal, toda letala ni bilo na za-
slonu. Skoraj ob istem času 
pa je že na dolžini okrog 250 
do 300 metrov s prostim oče-
som opazil ogenj skozi okno, 
ki se je pokazal nad gozdič-
kom, kamor je padlo letalo.« 

Pretresljiva pričevanja

»Dva poka, ogenj, dim, 
vpitje in jokanje, kriki obu-
pa, smrad po ožganem mesu 
– to je pretresalo nočno tiši-
no. In potem zavijanje si-
ren, žarometi avtomobilov, 
preživeli, strahotno prizori-
šče ...« so opisani prvi trenut-
ki po nesreči. V nadaljeva-
nju prispevka, opremljene-
ga tudi s fotografijami s pri-
zorišča nesreče, ki jih je po-
snel fotoreporter Franc Per-
dan, je nanizanih več priče-
vanj. Letališki šofer Miro Ža-
kelj, ki je med prvimi prispel 
na kraj nesreče, je pripove-
doval: »Ko sem s težavo pri-
šel do obronka gozda, je bilo 
vse, kar je še ostalo od letala, 
zavito v črn dim in smrdelo 
je po ožganem. Tedaj so mi 
prišle nasproti tri ženske. Ob 
prvem pogledu sem se sko-
raj ustrašil. Govorile so an-
gleško in popolnoma nič jih 
nisem razumel. Po rokah in 
nogah so bile krvave, obleko 
so imele raztrgano. Imel sem 
občutek, da komajda še sto-
jijo. Kak streljaj vstran je go-
relo na tleh moško truplo … 
Angležinje so mi nekaj do-
povedovale in krilile z roka-
mi. Obrnil sem se in stekel 
do bližnje gostilne, da bi po 
telefonu obvestil letališke ga-
silce. V hiši so bili že budni, 
toda telefona niso imeli. 
Medtem pa sem že zaslišal 
zavijanje gasilske sirene ...« 
Neki kranjski gasilec je po-
vedal: »Kaj takega še nisem 

doživel. Povsod so ležali ljud-
je, dva ali trije so še goreli … 
Čeprav smo takoj pogasili 
ogenj na njihovi goreči oble-
ki, je bila naša pomoč pri njih 
zaman ...« Preživela potnica 
Mary Lambley (vse prežive-
le so odpeljali v ljubljanske 
bolnišnice), stara okoli 25 let, 
pa je opisala zadnje trenutke 
leta: »Z dvema prijateljica-
ma sem sedela na repu leta-
la. Malo pred nesrečo sem za-
čutila, da je začelo letalo pre-
metavati iz vodoravne smeri. 
Nenadoma pa je začelo leta-
lo strmo padati in čutila sem 
močan pritisk v ušesih. Tre-
nutek zatem je letalo že treš-
čilo v tla. Bila sem ves čas pri 
zavesti. Po nesreči sem leža-
la med razbitinami in vse na-
okrog je bilo slišati iz teme 
krike in stokanje. Čez kakih 
deset, dvajset minut so prišli 
prvi ljudje in rešilni avtomo-
bili, s katerimi so nas prepe-
ljali v bolnišnico.« 

Aparature delovale 
brezhibno

V naslednji, 68. številki 
Gorenjskega glasa, ki je izšla 
7. septembra 1966, je bil ob-
javljen članek z naslovom Le-
tališče ni krivo. V njem je bilo 
predstavljeno novo poroči-
lo komisije za preiskavo nes-
reče, ki navaja, da so dva dni 
po nesreči opravili preizkus 
naprav za pristajanje na le-
tališču Ljubljana v prisotno-
sti angleških strokovnjakov 
in ugotovili, da vse pravilno 
delujejo. Opravili so štiri na-
lete, med njimi tudi nizek let 
30 metrov nad tlemi. Ugoto-
vili so, da so aparati povsem 
pravilno delovali, da je bila 
vzletno-pristajalna steza ves 
čas nizkega leta povsem vi-
dna in da je nikakršne zap-
reke niso zakrivale. Preizkus 
so opravili z letalom znam-
ke Cessna, v njem pa je bil 
tudi tehnični direktor druž-
be Britannia Airways. Komi-
sija je z iskanjem vzroka, za-
kaj je glavni pilot vodil leta-
lo dve navtični milji (3,8 kilo-
metra) pred letališčem, ko je 
bil že točno v osi pristajalne 
steze, samo na višini 25 me-
trov nad zemljo, namesto na 
predpisani višini okrog 200 
metrov, nadaljevala. 

Medtem je v vseh dneh 
po nesreči promet na brni-
škem letališču potekal pov-
sem normalno. V nedeljo, 
tretji dan po nesreči, so z le-
talom DC-7 družbe Dan Air 
London pripeljali na Brnik 
96 pločevinastih krst za pre-
voz umrlih potnikov, od ka-
terih so jih do tedaj 40 tudi 

že identificirali. Že v soboto 
je pred dvorano Tabor v Lju-
bljani potekala tudi žalna slo-
vesnost, na kateri se je od-
pravnik poslov britanskega 
veleposlaništva v Beogradu 
Stephen Whitwell zahvalil 
vsem za pomoč in sožalje. O 
pomoči ponesrečencem, po-
zornosti do mrtvih, hitri po-
moči reševalcev in zdravstve-
nih ustanov in o skrbi za pre-
živele se je pohvalno razpisal 
tudi britanski tisk. Gorenj-
ski glas je poročal tudi o tem, 
da se je pri večini preživelih 
zdravstveno stanje izboljša-
lo, čeprav je dr. Mirko Ber-
ganc, šef plastične kirurgije, 
posvaril, da je še vedno mož-
no pričakovati komplikaci-
je zaradi težkih in nevarnih 
poškodb. V ponedeljek zve-
čer je Slovenijo že zapustila 
prva preživela ponesrečenka, 
že prej omenjena Mary Lam-
bley, istega dne pa je v Lju-
bljano dopotovalo okrog 30 
sorodnikov preživelih.

V Lahovčah trume 
radovednežev

O letalski nesreči pri La-
hovčah je Gorenjski glas po-
ročal tudi v naslednji števil-
ki 10. septembra 1966, pri 
čemer se je namesto iska-
nja vzroka za prenizko lete-
nje strmoglavljenega letala 
v ospredje prebilo nezado-
voljstvo lahovških kmetov 
zaradi številnih radovedne-
žev, ki so si želeli ogledati le-
talske razbitine. V članku z 
naslovom Firbci teptajo nji-
ve tako novinar Trilar poro-
ča, da je prizorišče letalske 
katastrofe pri Lahovčah za 
številne še vedno cilj popol-
danskega ali nedeljskega iz-
leta. Glavne dele razbitega 
letala so namreč vmes pre-
stavili na travnik pred gozd, 
»kjer jih obiskovalci – ki pa 
jih miličniki in vojaki še ved-
no ne pustijo zraven – bolje 
vidijo kot prej … Travnik ob 
prizorišču nesreče je potep-
tan, poti do njega široke in 
steptane, kot bi bile asfalti-
rane, posevki ob poteh uni-
čeni.« Dežurni miličnik je 
tako pripovedoval, da je sko-
raj nemogoče radovedne-
žem preprečiti prehod čez 
preorano zemljišče. »Prej 
se kmetje niso jezili, razu-
meli so; zdaj pa so jezni in 
nas prosijo, naj to prepre-
čimo,« je razložil. Tudi ob-
činska komisija je ugotovi-
la, da so dobro tretjino ško-
de na zemljiščih in posevkih 
povzročili ljudje, »ki so v tru-
mah prihajali in še prihaja-
jo pasti svojo radovednost«.

Zadnje slovo je bilo tiho
V 70. številki, ki je izšla 

14. septembra 1966, je v pri-
spevku z naslovom Krste 
v letalu pisalo, da so dese-
ti dan po nesreči z letali-
šča Brnik z letalom odpelja-
li v Veliko Britanijo 97 krst 
žrtev letalske nesreče. »Zad-
nje slovo je bilo tiho, skoraj 
neopazno, brez ceremonij. 
Tudi fotoreporterjem časo-
pisov niso dovolili nobenih 
posnetkov,« je avtor zapi-
sal v uvod. Naslednji dan, ko 
so dokončno pospravili tudi 
razbitine britanskega letala 
(odkupilo jih je podjetje Di-
nos, le en propeler in neka-
tere instrumente so odpelja-
li v Veliko Britanijo), je v bol-
nišnici umrla še ena pones-
rečenka, tako da se je števi-
lo smrtnih žrtev povzpelo na 
98, kar je tudi končno število 

umrlih v tragediji pri Lahov-
čah. Dvajset dni po nesreči 
je Gorenjski glas poročal, da 
razlog za to, da je pilot vodil 
britansko letalo prenizko, še 
vedno ni bil pojasnjen. Prei-
skovalna komisija je namreč 
ugotovila, da na letalu ni iz-
bruhnil požar, niti mu ni 
zmanjkalo goriva: »Komisi-
ja je ugotovila, da se je pripe-
tila nesreča izključno zato, 
ker je pilot proti predpisom 
oziroma prenizko letel, ko se 
je bližal letališču, ne da bi se 
držal predpisane varne viši-
ne. Komisija ni mogla ugo-
toviti vzrokov nizkega lete-
nja.« 

Šele dve leti po nesreči je 
iz Londona prispelo uradno 
obvestilo, da je bil vzrok za 
napako pilotov napačen vi-
šinski izračun, zato je letalo 
pričelo prezgodaj pristajati. 

Pol stoletja od tragedije pri Lahovčah
Prihodnji četrtek bo minilo petdeset let od največje letalske nesreče na slovenskih tleh. Poglejmo, kako je o tragediji, v kateri je 1. septembra 1966 
 v gozdu pri Lahovčah življenje izgubilo kar 98 od skupno 117 potnikov in članov posadke letala britanske družbe Britannia Airways, pred pol stoletja  
poročal Gorenjski glas.

Skrivljena elisa enega od motorjev strmoglavljenega  
letala / Foto: Franc Perdan (Fototeka Gorenjskega muzeja)

Krste s prvimi žrtvami, ki so jih spravili s kraja nesreče, v 
ozadju množica radovednežev / Foto: Franc Perdan (Fototeka Gorenjskega muzeja)

Obletnice

Krste med letalskimi razbitinami v gozdu
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V spomin na obletnico letalske nesreče 
v Lahovčah bo Aerodrom Ljubljana 13. 
septembra ob 11. uri na mestu nesreče 
pripravil krajšo spominsko slovesnost, 
na kateri bodo odkrili tudi spominsko 
obeležje. Vsi umrli v nesreči so bili 
britanski državljani, zato bo slavnostna 
govornica na dogodku britanska 
veleposlanica v Sloveniji Sophie Honey.
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Na Gorenjskem v deželi Kranjski

Tržičan Lambert von Pantz –  
srce Kranjske industrijske družbe

Kranjska industrijska 
družba  (KID) je bila tret-
ja delniška družba na Kran-
jskem. Ustanovljena je bila 
leta 1869 in je bila predhod-
nica  Železarne Jesenice. 
Njeno srce in možgane je v 
bistvu predstavljal izumite-
lj Lambert von Pantz, ki se 
je rodil 22. avgusta 1835 v 
Tržiču.

Bil je vodja Zoisovih fu-
žin v Bohinju, nato pa v le-
tih 1869–1889 tehnični rav-
natelj KID. V tem obdob-
ju je družba dosegala števil-
ne uspehe in postala središ-
če takratnega svetovnega za-
nimanja. Pantz je namreč 
odkril postopek za pridobi-
vanje feromangana v plavžu. 
Za to je KID na svetovni 

razstavi na Dunaju leta 1873 
prejela zlato kolajno.

Že leta 1861 je Robert Ri-
chter  v Leobnu odkril, da 
ima javorniška zrcalovina 
7,5 odstotka mangana. Pan-
tz je pri svojih poskusih ved-
no bolj spoznaval koristne 
lastnosti mangana v žele-
zu. Veliko naporov je vložil 
v raziskave, kako pridobiti v 
plavžu feromangan, ki so ga 
do tedaj pridobivali samo v 
talilnih loncih. Leta 1872 je 
svoje odkritje tako izpopol-
nil, da je lahko izdelal železo 
s stalno vsebnostjo od 10 do 
12 odstotkov mangana. 

Kljub izpopolnitvi pa je s 
svojimi poskusi nadaljeval. 
Leta 1874 je pri stalni tem-
peraturi 600 stopinj Celzija 

trajno izdeloval železo s 40 
odstotki mangana. Tujci so 
se začeli zanimati, kakšen 
postopek omogoča Pantzu, 
da poveča mangansko vse-
bino. Na Jesenice sta prišla 
francoska inženirja Gauti-
er in Volton z namenom, da 
bi zbrala podatke za izdela-
vo feromangana. S pomoč-
jo koksa in boljše rude so 
Francozi potem izdelali že-
lezo s 70 odstotki mangana. 
Ugodne prometne razmere 
so jim omogočile, da so lah-
ko postavili zanj izredno niz-
ke cene, s katerimi se javor-
niška proizvodnja ni mog-
la kosati. Kljub temu pa je 
kranjski feromangan še več 
let ostal eden glavnih izvo-
znih predmetov KID. Največ 

so ga izdelali v plavžu na 
Savi in dosegli najvišjo stop-
njo 54 odstotkov mangana.

Lambert von Pantz je 
leta 1872 izumil postopek 
za izdelavo feromangana v 
plavžu, leta 1873 izumil in 
1875 patentiral žičnico ni-
halko za prevoz manganove 
rude z Begunjščice (t. i. Pan-
tzova žičnica). Leta 1876 je 
skonstruiral in postavil prvo 

slovensko gozdarsko žič-
nico v Podkoritu in do leta 
1889 še tri za prevoz lesa in 
oglja predvsem iz gozdov na 
Pokljuki, Jelovici in Komar-
či. Žičnice so delovale samo-
težno in s tračno zavoro in so 
jih uporabljali več desetletij. 
Žičnica iz Blatnega grabna 
na Jelovico (delovala 1883–
1964) je ohranjena kot teh-
niški spomenik.

Zanimivi Gorenjci tedna iz dežele Kranjske:
   V Kranju se je 26. 8. 1814 rodil duhovnik, fotograf, 

glasbenik, inovator, izumitelj, pesnik, slikar, izu-
mitelj fotografije na steklo Janez Puhar.

   V Škofji Loki se je 26. 8. 1840 rodil časnikar in po-
litik Ivan Dolinar. V Trstu je bil leta 1875 med sou-
stanovitelji društva Edinost in izdajatelj ter odgo-
vorni urednik glasila Edinost.

   V Poljanah nad Škofjo Loko se je 28. 8. 1851 rodil 
slovenski pisatelj, pravnik in politik dr. Ivan Tav-
čar. Bil je tudi ljubljanski župan in član ustavodaj-
ne skupščine Države SHS. 

   V Trbojah pri Kranju se je 28. 8. 1875 rodil organi-
zator slovenskega planinstva, zdravnik Josip Tičar. 
Z Jernejem Demšarjem sta ustanovila prvo gorsko 
reševalno postajo na Slovenskem.

Peter Colnar

»Lovrenc mi je odkrito po-
vedal, da je za ženske za vse 
življenje odpisan, da ne bo 
mogel imeti nobene tako 
rad, kot je imel pokojno ženo. 
Rekla sem mu, da se mi zdi, 
da je v zakonu pomembnej-
še medsebojno spoštovanje, 
prijateljstvo kot pa slepa lju-
bezen. Nič mi ni odgovoril. 
Le čez kakšnega pol leta me 
je na pol poti do Cola vprašal, 
ali bi se poročila z njim …«

Mira in Lovrenc sta kljub 
njegovi obljubi več let živela 
na koruzi. To je bilo za tiste 
stare čase v prejšnjem stole-
tju precej nenavadno. Govo-
ričenja, ki so jih nekateri ši-
rili, na srečo Miri niso prišla 
do živega. Skrbela je za Min-
ko, kot bi bila njena hči. 

»Morilo me je edino to, ker 
dolgo nisem mogla zanosi-
ti. Bilo je, kot bi bila zakleta. 

Tam okoli četrtega mese-
ca so se začeli popadki – in 
splavila sem. Ginekologinja 
me je bodrila, naj verjamem 
v čudež. Lažje je bilo reči 
kot storiti. Mogoče sem bila 
tudi malo vraževerna. Po eni 
strani me je glodalo, kaj pa, 
če mi kakšne negativne 'si-
gnale' pošilja iz onstranstva 
Rosanda, po drugi strani 
pa mi ni dal spati dogodek, 
ki se je med vojno zgodil v 
naši širši družini. Ko je stric 
izvedel, da je oče nezakon-
skega otroka, ki ga je imela 
hči, eden od sinov njegove-
ga sovražnika, ideološkega 
in tudi sicer, je hčerko sredi 
mrzle noči z otrokom v na-
ročju napodil od hiše. Tak-
rat se je tako prehladila, da 
je kasneje umrla za pljučni-
co. Pred smrtjo je preklela 
očeta in brata, ker ji niso po-
magali. Brata, ki sta se kas-
neje poročila, v zakonu nis-
ta mogla imeti otrok, moja 
mama, njuna sestrična, je 
bila 'zaznamovana' z menoj 
in mojo telesno hibo. Ves-
te, ni mi bilo lahko. Po dru-
gi strani se mi je zdelo, da je 
zveza z Lovrencem postaja-
la iz leta v leto bolj formal-
na. No, saj sva spala skupaj, 
ne rečem, a bilo je tako bre-
zosebno in sterilno, da je kar 
bolelo. Če sem želela od nje-
ga kaj več, recimo kakšen to-
pel objem čez dan, se je od-
maknil, ali pa rekel, da smr-
di, ker se še ni umil. Da zato 
ne more. Imela sem ga iskre-
no rada in me je njegov hlad 
zelo bolel. In to kljub temu 

da me je že na začetku opo-
zoril, da ne bo nikoli mogel 
ljubiti druge ženske. Da mu 
je bila Rosanda prva, zadnja 
in edina,« se tistega obdobja 
– z nemalo grenkobe – spo-
minja Mira. 

Po drugi strani je bila ona 
tista, ki je skrbela za grob svo-
je predhodnice. Vincenc ga je 
obiskal le ob vseh svetih, dru-
gače pa nikoli. Tudi ko je bila 
doma Minka, jo je ona pelja-
la na pokopališče. Ona je bila 
tista, ki ji je o mami pripove-
dovala zgodbe – seveda olep-
šane. Oče nikoli. 

»Minka je zelo lepo napre-
dovala. Učitelji so jo imeli 
radi, fizioterapevti, ki so pri-
pomogli k njeni okretnosti, 
pa tudi. Tako se je pridruži-
la tudi šoli smučanja. Ne mo-
rem povedati, kako je bila po-
nosna, ko je prvič odšla na 
tekmovanje v Italijo. Tam je 
osvojila svoje prve tri meda-
lje. Kar pokala je od ponosa! 
Mislila sem, da bo s športni-
mi uspehi nadaljevala, a je 
potem odkrila kitaro in se za-
ljubila vanjo. Smuča še da-
nes in tisti, ki jo poznamo že 
vse življenje, komaj verjame-
mo, kaj vse je morala pretr-
peti, da se je sploh postavila 
na noge! Uspešno se je tudi 
vključila v srednjo šolo, na 
fakulteto. Ob vsem, kar je v 
življenju dosegla, sem ji sta-
la ob strani in bila ponosna 
nanjo!«

Potem pa se je tudi Miri 
nasmehnila sreča. Najprej 
sploh ni vedela, da je noseča, 
ker je zjutraj niso prebujale 

slabosti. Le prsi so se ji malo-
dane čez noč čudežno pove-
čale, pa je mislila, da se je to 
zgodilo zaradi kilogramov, 
ki so se ji nabrali. H gineko-
loginji je šla pozno, prepri-
čana, da se ji dogaja zgodnja 
mena. 

»Ne morem vam povedati, 
kako srečna sem bila, ko mi 
je s solzami v očeh poveda-
la, da sem noseča in da je vse 
tako, kot mora biti. Kar ple-
sala sem po njeni ordinaciji, 
niti malo krajša noga me ni 
preveč ovirala! Veselo novico 
sem najprej sporočila Minki! 
Bila je presrečna. Vedela je, 
koliko sem že pretrpela, zato 
mi je iskreno in od srca pri-
voščila srečo. A name vseeno 
ne smeš pozabiti, mi je po-
žugala s prstom. Objela sem 
jo in stisnila k sebi. Takšne 
hčerke, kot je bila ona, si vsa-
ka mama želi! Moje veselje 
se je dotaknilo tudi Lovren-
ca. Smeha, ki sem ga delila 
vsem okoli sebe, ni mogel 
zgrešiti. Sprva sploh ni mo-
gel verjeti, da se je nama po-
srečilo. A bil je že šesti me-
sec, počutila sem se več kot 
dobro, kaj sem želela več?! 
Nikoli ne bom pozabila: zve-
čer sva šla spat, jaz sem spa-
la v drugi sobi, ker sem pono-
či vstajala in hodila na stra-
nišče, njega pa je to motilo. 
Pa me prime okoli pasu in 
mi reče, da želi, da sem tis-
to noč ob njem. Bila sem sil-
no presenečena, v več kot de-
setih letih, kar sva bila sku-
paj, česa podobnega od nje-
ga še nisem doživela. Bil je 

tudi obrit in urejen, lepo je 
dišal, tudi to je bilo nenava-
dno, saj sem ga morala po-
gosto naganjati, da je šel pod 
tuš. Položil je dlan na moj 
trebuh, rekel pa ni nič. Samo 
jokati se je začel kot majhen 
otrok. Vso noč se me je okle-
pal kot majhen otrok in mis-
lim, da se je takrat Rosanda 
za zmeraj umaknila iz naji-
ne postelje. No, ne čisto za 
zmeraj: še se je kdaj zgodilo, 
da je bila 'prisotna', a takšne 
moči, kot jo je imela prej, ni 
imela več. Kljub vsemu, kar 
se mi je kasneje ob Lovren-
cu lepega dogajalo, mislim, 
da so vdovci zadnji, s kate-
rim se ženska lahko poroči 
(smeh). Rodila sem hčerko, 
Agato, porod sploh ni bil te-
žak, trajal je komaj dobre tri 
ure. Bila je zlat otrok in Lo-
vrenc jo je ves čas zelo razva-
jal. A ni šlo vse gladko in kot 
po maslu: v Lipi, kjer je bil 
Lovrenc zaposlen, je začelo 
škripati. Agata je imela zelo 
pogoste astmatične napade, 
ni nam kazalo drugega, kot 
da se spet preselimo. Brez-
poselnost je strup za vsako 
družino. Da bi bila nesreča 
še večja, ga je eden od bivših 
sodelavcev navdušil za pro-
dajanje čistil Diamond. Oba 
sta se nadejala hitrega in zelo 
velikega zaslužka. Redno sta 
hodila na skupne sestanke, 
kjer so jim vodje nenehno 
prali glave. Če kdaj, sem tak-
rat mislila, da se mi bo zme-
šalo od hudega. Bila sta pol-
na energije, bila zraven, ko 
se je novačilo kupce za neko 
božjastno drago posodo. Jo-
kala sem, ko se je – kot bi 
bil brez srca – doma hvalil, 
koga vse je pripravil do tega, 
da so to posodo kupili. Vmes 
so bile tudi starejše gospe, ki 
so komaj imele za preživet-
je. Lovrenc se je obnašal, kot 

bi bil brez duše, saj so ga na 
seansah do te mere 'preten-
stali', da je menil, da se da 
iztisniti vodo tudi iz kamna, 
samo znati je treba. Doma 
smo se, če smo se, pogovar-
jali le o denarju. Pa o tem, 
kaj bomo kupili z njim, ko 
ga bomo imeli na kupe. Od-
ločila sem se, da tako ne gre 
več naprej. Ponudila se mi je 
priložnost, da sem lahko za-
menjala službo. Pospravila 
sem najnujnejše in se prese-
lila na obalo. Na selitev je pri-
volila tudi Minka, saj je bilo 
zanjo lažje: v Ljubljani se je 
usedla na vlak in v Kopru je 
bila v dobrih dveh urah. Žal 
se v novi službi nisem poču-
tila tako dobro kot v stari. Od-
nosi v kolektivu so bili napeti 
in skrhani in po mesecu dni 
mi je postalo jasno, zakaj gre 
toliko zaposlenih raje na za-
vod za zaposlovanje, kot pa 
da bi prenašali maltretira-
nja. Lovrenc se skoraj osem 
mesecev ni zmenil za nas. 
Potem pa je enkrat prišel na 
obisk, smrdel je po pijači in 
kot da se že dolgo ne bi umil. 
Prav zasmilil se mi je, ko je 
pripovedoval, kako so se mu 
sanje o bogastvu sesule kot 
grad iz kock. Živel je na moj 
račun in se sam sebi smilil. 
Potem ga je eden od sodelav-
cev iz Lipe zvabil sem, na Go-
renjsko. Dobil je redno služ-
bo in čez kakšno leto sva mu 
sledili tudi z Agato. Zaradi 
vseh stresov, ki sem jih pres-
tala, sem zelo hudo zbole-
la. Diagnoza je bila smrtna. 
Redki ozdravijo, mi je dejal 
zdravnik. A mi je uspelo. Še 
zmeraj sem živa in še zmeraj 
sem prepričana, da za vsa-
kim dežjem posije sonce,« 
reče ob koncu Mira, ko si na 
stopnicah seževa v roko in si 
zaželiva na svidenje.

(Konec)

Nevidne stvari, ki krojijo usodo, 2. del

Sonce pride za dežjem
Milena Miklavčič

usode
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Razgledi

Vaš razgled

Miha Naglič

»V več desetletjih sem do-
dobra spoznal obsedenost 
dnevnega zapisovanja, šele 
nekaj let je tega, kar sem 
se je otresel. Bilo je zveči-
ne večerno opravilo, neka-
kšen 'odvod' dogajanja tiste-
ga dne, včasih nasršeno lju-
domrzen in črnogled, dru-
gič optimistično razposa-
jen in zafrkantski. Kar dosti 
sem grajal samega sebe, ne-
zadovoljen z življenjem, ki 
se mi dogaja in ga ne znam 
prav uravnati, redkejše so 
bile pohvale in zadovoljstvo 
ob opravljenem delu; tudi 
precej patosa je bilo in kak-
šen sarkazem, včasih se je 
v pisanje prikradel kakšen 
'bon mot' ali posrečen dro-
ben paradoks. Nekaj let sem 
notiral v tujem jeziku, da 

ne bi beležk takoj razpoz-
nal nepoklican gost, tudi ši-
fer ali celo proti-resnic se ni-
sem branil. Nevidnega črni-
la, s kakršnim smo se igra-
li otroci, nisem uporabljal, a 
našli so se tudi listi, na kate-
rih je kraljevalo nekaj komaj 
berljivih čačk, kajti dan je bil 
dolg in gostiln mnogo, a ob-
veza, da se neposredna mi-
nulost evidentira, močnej-
ša od vrtoglavice in omoti-
ce. Bili so, skratka, zapiski, 
kakršne si – s kar nekaj vsa-
kodnevne discipline, to pač! 
– dovoli (in ga v zahvalo čez 
čas posesajo), kdor ima ne-
kaj veselja z besedami, v ka-
tere lovi svoje minevanje z 
nejasno mislijo, da ga bo s 
tem ohranil za malo dlje in 
se čez leta nemara ogledal v 
njih … Ko je popustila strast 
vsakodnevnega zapisovanja 

(ali sem popustil jaz?), sem 
dnevnike požgal, v pravem 
'šporhetu', na močnem og-
nju. Brez kakršnekoli jeze 
nase, brez nelagodja; neka-
ko tako, kot se pri mojih letih 
spodobi napisati oporoko. 
Prej sem, kaj bi tajil, vse tiste 
'letnike' prebral; mislil sem, 
da bom opravil na mah, pa 
je branje vzbudilo nemalo 
emocij in je bilo zato dolgo-
trajno. Zdaj, ne scela ozdrav-
ljen, zapisujem le gola dej-
stva, brez komentarja, in si 
domišljam, da se z opustitvi-
jo vsega subjektivnega pride 
do jedra dnevnika, v njegov 
monotono pestri vsakdan, v 
povzetek, v srž. (Str. 76–77)

Urednik in prevajalec 
Aleš Berger (1946) bo sep-
tembra dopolnil sedemde-
set let, zato domnevam, da 
je ta knjiga tudi znamenje 

pozornosti založbe, v kate-
ri je bil trideset let urednik 
za prevodno književnost. 
Tako je poskrbel za objavo 
mnogih odličnih prevodov 
vrhunskih del, kar nekaj jih 
je iz francoščine in španšči-
ne prevedel tudi sam in bil 
zanje nagrajen. V tej knji-
gi skuša restavrirati uniče-
ne dnevniške zapise in v pi-
sanje hkrati vpleta sočasno 
dogajanje. Potrdi se, kar že 
vemo: da ni le mojster prevo-
da, ampak enako dobro vodi 
tudi svoje esejistično in kri-
tiško pero.

Aleš Berger, Povzetki, 
Mladinska knjiga, 
Ljubljana, 2016,  
176 strani, 24,94 evra, 
www.emka.si

Nove knjige (344)

Povzetki Aleša Bergerja

Lepi in za nekatere še vedno dopustniški dnevi kar vabijo v osrčje naših gora, tudi na 
Triglav. Ena sicer zelo zahtevnih poti na očaka je pot čez prag. Naj bo korak varen, 
previden, spomnite se samo na to, kako lahko zaboli že ob padcu, če se spotaknete ob hišni 
prag. Pa srečno, planinci! S. K. / Foto: Matjaž Švab

Ti imaš pa res krompir, me je pozdravil znanec, ko je videl bogato letino na moji njivi. Ja, 
dovolj krompirja bo na mizi – in upam, da tudi v mojem življenju. Kajti 'imeti krompir' 
pomeni tudi 'imeti srečo' v življenju. Seveda sem zelo vesela tudi zato, ker mi sreča raste 
na njivi. S. K. / Foto: Tina Dokl

Adrenalin in idilika

Dunajski Prater je star 
250 let. V najstarejšem za-
bavišču Evrope se vrstijo do-
godki, ki jih označujeta viso-
ka tehnologija in nostalgija 
obenem. Prater se razprosti-
ra na šestih kvadratnih kilo-
metrih, je zvečine odprt za 
javnost in še enkrat večji od 
newyorškega Centralnega 
parka. V davnini je bil Prater 
lovišče za cesarje in visoko 
plemstvo. 1538 so zasadili ob 
4,4 kilometra dolgi aleji, rav-
ni kot premica, drevesca, ki 
so se začela bujno razrašča-
ti. Danes jih obroblja Glav-
no alejo 2500. Leta 1766 
je cesar Jožef II. odprl Pra-
ter Dunajčanom. Dovolil je 
tudi postavitev kavarnic, go-
stilnic, točilnic in nekaterih 

reprezentančnih stavb. Leta 
1866 so tu s šestdesetčlan-
skim orkestrom muzicira-
li tudi bratje Strauss. Prater 
je postal shajališče vseh sta-
nov. Leta 1873 je bila na Du-
naju svetovna razstava, ki jo 
je obiskalo 7.250.000 obi-
skovalcev. Iz paviljonov in 
stojnic je začel nastajati za-
baviščni del. V stavbah, viso-
kih okoli 12 metrov, so s ce-
sarjevim dovoljenjem naš-
li svoj prostor nekateri ki-
parji. Ob 50-letnici vladanja 
Franca Jožefa so leta 1897 
postavili Riesenrad, ki je za 
domačine tudi simbol mes-
ta. V drugi svetovni vojni je 
bil domala uničen, nato ob-
novljen, a od prvotnih tride-
set vagonov jih je ostalo še 
15. Riesenrad (Véliko kolo) 
se pomika s hitrostjo 2,7 ki-
lometra na uro, skozi njego-
va okna pa je na najvišji točki 
(65 metrov) prekrasen pog-
led na velemesto in okoli-
co. Glavna atrakcija v jubilej-
nem letu so premični olim-
pijski krogi, po katerih je 
speljala vrtoglava loopinška 
proga v dolžini 1250 metrov 
in na višini 32,5 metra. Vlak 
drvi skozi olimpijske zavoje 
s 100 kilometri na uro. Samo 
za dobre živce! Riesenrad je 
ovekovečen tudi v znameni-
tem filmu Tretji človek z Or-
sonom Wellsom. 

Poleg zabaviščnega Wur-
stel Pratra je zelo obiskan 
tudi zeleni Grünner Prater 
z idiličnimi sprehodi ob nek-
danjih donavskih rokavih 
in še vedno zasanjanih lo-
kah, mimo številnih travni-
kov za lenarjenje, oddih, igro 
in vse mogoče vrste športov. 

Zlakotniš v Pratru zagoto-
vo. Lahko ti postrežejo s hre-
novko na preprosti stojnici 
ali pa s pridihom preminu-
le monarhije v gurmanskem 
Schwizerhausu.

Dunajski golaž

Zanj potrebujemo: 1,5 kg 
govejega bočnika, 1,25 kg če-
bule, 150 g maščobe (mast 
ali olje), 2 žlici paradižni-
kove mezge, 4 žlice zmlete 
sladke paprike, pekočo zmle-
to papriko po okusu, 3 stro-
ke strtega česna, 1 neškrop-
ljeno limono, pol dl jabolčne-
ga kisa, 2 strti brinovi jago-
di, 1 žličko majarona, 1 žlič-
ko zmlete kumine, 1 lovorov 
list, poper, sol, 2 žlici moke, 
2 l vode.

Meso zrežemo na koc-
ke po približno 50 g. Čebu-
lo drobno narežemo. V ve-
likem loncu na maščobi po-
časi pražimo in mešamo če-
bulo, da postane zlatorume-
na. Dodamo papriko in dob-
ro premešamo. Nato prida-
mo brinovi jagodi, majaron, 
kumino, paradižnikovo me-
zgo, česen, nastrgano limo-
nino lupino, poper. Preme-
šamo, dolijemo kis in liter 
vode. Ko spet zavre, dodamo 
meso, pokrijemo lonec in 
kuhamo od dve do dve in pol 
uri. Po potrebi še malo za-
lijemo. Tik preden je meso 
mehko, dodamo preostalo 
vodo. Nato v skodelici zme-
šamo moko z malo vode. Pa-
zimo, da ni grudic, in vlije-
mo v golaž, da se zgosti. Po-
nudimo s svežimi kajzerica-
mi ali slanim krompirjem.

Pa dober tek! 

Alenka Bole Vrabec

mizica,
pogrni se



Alenka Brun

P
o Moniko se je bodo-
či ženin odpravil v 
jutranjih sobotnih 
urah. Sedaj že Moni-
ki Snedic je šla za 

pričo prijateljica Lara Blažič, 
Andražu pa brat Klemen. Pre-
den pa se je lahko vesela dru-
žba odpeljala iz Predoselj, pa 
so nevesti in ženinu šrangar-
ji pripravili kup opravil. Neve-
sta je morala najprej ocvreti 
jogurtove miške, ki so ji kljub 
tujemu receptu presenetljivo 
dobro uspele, medtem ko se 
je ženin (med drugim) spo-
padal s 'švasanjem' okvir-
ja za njuno fotografijo. Ko je 
že mislil, da mu je uspelo, so 
šrangarji preizkusili trdnost 

okvirja, ki je vsakič znova z 
različnih višin pristal na tleh 
in se mu nikakor ni uspe-
lo obdržati skupaj. Ker sta 
tako Monika kot Andraž čla-
na domačega prostovoljne-
ga gasilskega društva, je bilo 
seveda kar nekaj šrangarskih 
opravil povezanih tudi z gasil-
stvom, na preizkus pa so bile 
postavljene tudi Andraževe 
sposobnosti košnje trave (s 
kosilnico, sicer) oziroma gos-
podarjenja doma.

Plačilni seznam se je iz 
minute v minuto daljšal, saj 
je vodja šrange z veseljem za 
vsako malenkost takoj gla-
sno podal globo. Sicer so se 
vsote vrtele okoli deset, dvaj-
set evrov, a pri kupu opravil in 
nepravilnih malenkostih, na 
primer, da so 'pozabili nanj in 

je žejen', seštevek lahko hitro 
raste.

Po končani šrangi sta ženin 
in nevesta nadaljevala pot v 
Bistro, kjer sta se poročila civil-
no, cerkveno pa popoldne v 
domači cerkvi v Predosljah. Tu 
so za izjemen trenutek poskr-
beli člani PGD Predoslje: prip-
ravili so jima precej velik vod-
ni špalir – tako ob prihodu kot 
ob odhodu. Po končani maši 
z obredom je mladoporočen-
ca pred vrati pričakal še zapra-
vljivček s kočijažem Jankom 
Drakslerjem iz Gorenj pri Kra-
nju. Svatje so paru dali velik 
dežnik, tako da sta se Moni-
ka in Andraž najprej pripeljala 
skozi špalir v avtu, odpeljala pa 
na zapravljivčku. Poročno sla-
vje se je nadaljevalo na Šmar-
jetni gori.

JOGURTOVE MIŠKE ZA PET 
PRSTOV OBLIZNIT'
V soboto, 20. avgusta, sta usodni 'da' dahnila enaindvajsetletna Monika Osterman in tridesetletni 
Andraž Snedic iz Predoselj pri Kranju. Sedaj že zakonca Snedic živita na Primorskem. Preselila  
sta se namreč v Dekane. Monika še študira, Andraž pa je kot strojni inženir dobil zaposlitev v  
Tomosu v Kopru.

Monika in Andraž Snedic / Foto: A. B.

Nevesta se je pri preizkusu kuhe oziroma cvrtja  
izkazala. / Foto: A. B.

Preizkus ženinovega poznavanja strojnih tehnik / Foto: A. B.

Šrangarji so paru pripravili kup različnih iger, povezanih z vodo, curki, gasilci. / Foto: A. B.

Skozi veličastni vodni špalir sta se Monika in Andraž 
odpeljala na zapravljivčku. / Foto: A.B.
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HUMOR, HOROSKOP

HOROSKOP
TANJA IN MARICA

Lahko se udeležite tečaja vedeževanja. 
Naročniki Gorenjskega glasa izkoristite popust v višini 
10%.  Za več informacij čim prej pokličite Tanjo  
na tel. št.:  040 514 975
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TA JE DOBRA
Uspešni otroci
Mlajša upokojenca se srečata na ulici in se pogovarjata 
o otrocih: »Kako so kaj tvoji otroci?« »Dobro. Vsi so še 
doma. Starejši je doštudiral za učitelja, drugi za zdravni-
ka, hči je znanstvenica, najmlajši pa je lopov.«
»Kako lahko pri treh uspešnih otrocih doma gledate lopo-
va?« »On nas vzdržuje, drugi so brezposelni.«

Nista se pobotala
»Torej sta se z ženo spet pobotala.«
»Od kod ti pa to?«
»Včeraj sem vaju videl, kako sta na dvorišču skupaj sekala 
drva.«
»Ah, ne, to sva na pol delila pohištvo.«

Stroga karantena
Zdravnik: »Gospod, vaša bolezen je hudo nalezljiva in do 
nadaljnjega boste v strogi karanteni. Za vse obroke boste 
pa dobili pico.«
»Mi bo to pomagalo?«
»Ne, ampak to je edina jed, ki vam jo lahko porinemo 
pod vrati.«

Zdravnikov nasvet 
Upokojenec se pritožuje zdravniku: »Doktor, vsi moji pri-
jatelji se hvalijo, da imajo redno spolno življenje. Dajte mi 
kakšen dober nasvet glede tega.«
Zdravnik pogleda izza naočnikov in odgovori: »Hvalite se 
tudi vi, saj vam nihče ne brani.«

Če bi čakala očeta ...
Vpraša Janezek mamo: »Mama, a ti je oči kupil to lepo 
obleko?«
»Ne, sinko moj, ni je kupil on. Če bi čakala njega, tudi tebe 
ne bi imela.«

Rešitev:

sudoku_LAZJI_16_68
NALOGA

6 5 1 4
9 7 3

4 1 3 2
6 3 2

7 1 2 9
2 5 1

6 4 8 3
9 1 7

1 2 5

sudoku_LAZJI_16_68

REŠITEV

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

sudoku_LAZJI_16_68
NALOGA

6514
973

4132
632

7129
251

6483
917

125

sudoku_LAZJI_16_68

REŠITEV

632581794
897624351
415793268
961837425
758142639
324956817
276419583
549368172
183275946

LAŽJI 
SUDOKU

TEŽJI  
SUDOKU

Rešitev:

sudoku_TEZJI_16_68
NALOGA

5 6 2 8 9
2 1

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

2 6 9 1
4 7

5 3 7 2

sudoku_TEZJI_16_68

REŠITEV

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

sudoku_TEZJI_16_68
NALOGA

56289
21

1745
32
74356
65

2691
47

5372

sudoku_TEZJI_16_68

REŠITEV

564218793
278593641
913764258
345186972
792435186
681972435
827659314
439821567
156347829

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

Oven (21. 3.–21. 4.) 
Pred vami se odpira novo obdobje, sprejeli boste marsi-
katero odločitev z upanjem na najboljše. Nova pot, ki je 
pred vami in vas je bo sprva strah, vam bo vlila pozitivne 
energije in ne bo ovire, ki je ne bi mogli preskočiti. Priča-
kujte dobre novice.

Bik (22. 4.–20. 5.)
Tja, kjer imate največ možnosti za uspeh, boste usmerili 
vso energijo, za katero se sploh ne zavedate, da jo imate, 
in samo po sebi se bo zgodilo, da pridete v ospredje, kjer 
vas opazijo tudi tisti, ki vas do sedaj niso. Sreda bo vaš 
dober dan.

Dvojčka (21. 5.–21. 6.)
Pravijo, da kdor sprašuje druge za pot do sebe, kupuje 
vozovnice za vse smeri, razen za pot do sebe. Le vi sami 
ste tisti, ki veste, kaj hočete in kaj je tisto, kar vas v življe-
nju resnično osrečuje. Usoda je v vaših rokah, ne čakajte 
več.

Rak (22. 6.–22. 7.)
Veliko trme in vztrajnosti boste potrebovali, da boste našli 
spet svoj duhovni mir. Misli vam bodo begale sem ter tja. 
Kljub vsemu se vam bo uspelo spraviti v red, kakršnega 
ste drugače navajeni. Iz tujine boste dobili dobre novice.

Lev (23. 7.–23. 8.)
V pričakovanju nekega večjega denarja se vam bo pojavilo 
več težav. Skorajda bi že obupali, ko se kolo sreče zavrti v 
vašo smer. Denar bo. V službi prihaja do sprememb, tako 
da je bolje, da ste v ozadju in se preveč ne zapletate.

Devica (24. 8.–23. 9.)
Obisk vam bo pustil veliko razmišljanja in kar trajalo bo, 
preden boste prišli do bistva. Občutek negotovosti ne bo 
dolgo trajal, saj ko se boste enkrat zavedali, za kaj gre, se 
ne bo težko odločiti. Prihaja ljubezen.

Tehtnica (24. 9.–23. 10.) 
Težave, ki so se vam nabrale, niso stalne. V naslednjem 
tednu se vam vse po vrsti izboljša. Že nekaj časa niste nič 
storili zase. Prav nič vam ne bi škodovalo, če bi se kdaj pa 
kdaj postavili na prvo mesto. Presenečenje vam bo vzelo 
sapo.

Škorpijon (24. 10.–22. 11.)
Začele se vam bodo dogajati prijetne stvari in kar zado-
voljni boste z življenjem. V družbi boste s prijateljem iz 
preteklosti. Tudi za še nekaj dni dopusta boste imeli mož-
nost. Ne čakajte preveč in pridite z besedo na dan.

Strelec (23. 11.–21. 12.)
Veliko truda boste vložili v neki projekt in na koncu boste 
uspešni in zadovoljni. Brez premora se boste takoj anga-
žirali na drugem področju. Pričakujte pa, da vam bo zara-
di tega zmanjkalo časa za druge stvari. Čaka vas nekaj res 
lepega.

Kozorog (22. 12.–20. 1.)
Pred vami je veliko različnega dela, in ker ste včasih kar 
preveč odgovorna oseba, se boste maksimalno trudili, da 
vse uspešno opravite. Šele ob koncu tedna si boste lah-
ko privoščili nekaj minut samo zase in jih seveda dobro 
izkoristili. 

Vodnar (21. 1.–19. 2.) 
Pred vami je napeta situacija, v kateri se boste kljub raz-
meram dobro znašli. Prav kmalu boste začeli razmišljati 
o kratkem dopustu, ki bi se vam zelo prilegel. Čustveno 
boste precej odprti, zato pričakujte spremembe pri par-
tnerju.

Ribi (20. 2.–20. 3.)
Zaradi novice, ki jo boste v kratkem prejeli, boste z lahkoto 
ustvarili in dosegli svoj cilj in želje. Dobro premislite, kako 
boste razpolagali z denarjem. Ne odlašajte več in si vzemi-
te čas za stvari, za katere mislite, da niso pomembne.
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Nagrade: 3-krat majica megaphone

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte
vil če nih polj in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po
šlji te do srede, 7. septembra 2016, na Go renj ski 
glas, Ble i  we i so va ce sta 4, 4000 Kranj. Rešitve 
lah ko od da te tudi v na bi ral nik Go renj ske ga gla
sa pred po slov no stav bo na Ble i we i so vi ce sti 4.

QLANDIA KRANJ, TOLEA d.o.o.
T: 031 316 000 | mega.phone4@siol.net

Novo pooblaščeno prodajno mesto Telekoma 
Slovenije, akcije, internet, televizija in 
telefonija, bogata izbira telefonov in dodatne 
opreme, vse na enem mestu v Qlandiji ...

Pričakujejo vas strokovno usposobljeni 
svetovalci, ki vam bodo z veseljem pomagali 
najti optimalne rešitve!

Novo v
Qlandiji
Kranj!

LENOVO
a6000

9€*
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* Cena velja ob vezavi za 24 mesecev.
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Raper DMX (45) mora biti pravi profesio-
nalec v porodni sobi, saj je pred kratkim 
na svet prijokal njegov že petnajsti otrok. 
Raper in njegova dolgoletna spremljeval-
ka Desiree sta prvič skupaj postala starša 
sinčku, ki sta mu dala ime Exodus Sim-
mons. Ko se je rodil najnovejši družinski 

član, je koncertiral v Arizoni, vendar se je še isti dan vrnil v 
New York. »Otrok je blagoslov,« je zapisal DMX, medtem 
ko je mamica sporočila, da je srečna in zaljubljena v sinčka.

Raper DMX že petnajstič srečni očka

Leonardo DiCaprio (41) in Nina 
Agdal (24) sta imela prometno 
nesrečo, ki se je zanju končala 
brez resnejših posledic. Kot 
kaže, ju je zaščitil igralčev robu-
sten range rover, medtem ko so 
voznika mini cooperja z reševal-

nim vozilom odpeljali v bolnišnico. Mediji poročajo, da je 
igralec tolažil svoje dekle, ki je bilo nekoliko pretreseno. 
Njegov predstavnik je potrdil nesrečo ter sporočil, da so 
vsi v redu.

Leo udeležen v prometni nesreči

Nekdanji mož Mariah Carrey, raper in 
igralec Nick Cannon (35), se je vrnil v šol-
ske klopi. Cannon se je namreč vpisal na 
Harvard, kjer namerava študij zaključiti 
leta 2020. »Obiskoval bo predavanja v 
čim večjem obsegu, vendar ne gre priča-
kovati njegove popolne prisotnosti,« je 

povedal vir, Cannon pa je zapisal: »Izobrazba je najpo-
membnejše orožje za spreminjaje sveta.«

Nick Cannon spet študent

Šestindvajsetletna oskarjevka Jennifer 
Lawrence je že drugo leto zapored pos-
tala največja zaslužkarica med igralkami. 
V zadnjih dvanajstih mesecih je zaslužila 
kar 46 milijonov dolarjev. Jennifer je na 
seznamu edina, ki je mlajša od trideset 
let. Na drugem mestu je s 33 milijoni pris-

tala Melissa McCarthy, na tretjem pa Scarlett Johansson, 
ki je zaslužila 25 milijonov dolarjev.

Jennifer Lawrence zasluži največ

VRTIMO GLOBUS

J. Kuhar, A. Brun

G
asilci z Zgor-
njega Brni-
ka so v soboto 
doma že dru-
gič organizira-

li tekmovanje v gasilskem 
nogometu na Gorenjskem, 
znanem tudi kot curkomet. 
Za pokal domačega gasilske-
ga društva, ki je potekal na 
travniku na Vovkah, je sode-
lovalo devet ekip, in sicer iz 
gasilskih društev Zgornje-
ga Brnika in Cerkelj ter eki-
pe obrtnikov iz cerkljanske 
občine. Vsaka ekipa je ime-
la pet tekmovalcev, z vodnim 
curkom pa je morala veliko 

žogo v petih minutah spra-
viti čim večkrat v nasprotni-
kov gol. Sledila je zamenjava 
strani igrišča in še pet minut 
igre. Igralci so priznali, da je 
bilo na razmočenem igrišču 
težko zabiti gol. Zmagala je 
ekipa PGD Cerklje, druga je 
bila ekipa mladih z Brnika, 
tretji pa so bili Vijolični zaj-
čki oziroma ekipa Jezeršek. 

Gledalci so v lepem vre-
menu uživali ob igrišču, tek-
movalci pa v igri, saj velika 
žoga ni vedno dosegla žele-
nega cilja. Ker je bilo zadosti 
vode za blatno kopel, je bilo 
to v veselje tudi mladim. Po 
turnirju so brniški gasilci 
pripravili še družabno sreča-
nje s skupino Trinajsta plača 

in kegljanje. Za hrano pa so 
skrbeli Jezerškovi s svojim 
cesarskim pražencem in hot 
dogom. Denar od prodanih 
dobrot pa so podarili gasil-
cem Zgornjega Brnika.

Kamnik pa je konec tedna 
ponovno gostil tudi Festival 
piva in okusov 2016. Paleta 
pivovarjev, ki so se obisko-
valcem predstavili na stojni-
cah, je bila široka in tudi za 
lačne je bilo seveda poskrb-
ljeno. Letos pa je obiskoval-
ce pričakalo še manjše kuli-
narično presenečenje, saj so 
gostinci poleg redne ponu-
dbe predstavili tudi lastno 
klobaso. Kako in na kakšen 
način, so se odločili sami; 
obiskovalci so lahko pokusili 

različne hot doge, kranjske, 
suhe klobase … Ker se k pivu 
dobro prileže tudi hambur-
ger, je meni festivala vsebo-
val tudi tega, vse bolj prilju-
bljenega 'razvajalca' brbon-
čic.

Na Festival Kamfest nam-
reč že tradicionalno priha-
ja edinstvena paleta piva in 
okusov. V okviru festivala se 
je tokrat s svojimi pivskimi 
mojstrovinami predstavilo 
rekordno število pivovarjev, 
obiskovalci so lahko poku-
sili tudi pivo iz tujine. Vse 
skupaj pa je pospremil zvok 
dobre glasbe: v soboto irski s 
skupino Slainte Ol Friend, v 
petek pa sta nastopila Poin-
tless Rebels in Sixht Sense.

CURKOMET, PIVO IN HRANA
V curkometu je zmagala ekipa gasilcev iz Cerkelj, mladi pa so uživali v vodi in blatni kopeli. Kamnik pa 
je konec tedna v okviru letošnjega Kamfesta gostil Festival piva in okusov 2016.

Zabave v blatu in vodi, igralcev in mladine je bilo na pretek. Borbenosti med ekipami v curkometu ni manjkalo. 

'Šmorn' je bil na voljo tako na curkometu kot konec tedna 
na kamniških stojnicah. / Foto: Primož Pičulin

Na Festivalu piva in okusov v Kamniku so se ustavili tudi 
ferfudovci. / Foto: Primož Pičulin

V petek in soboto ste v Kamniku lahko okušali pestro  
paleto piva. / Foto: Primož Pičulin

Letošnji festival je postregel tudi s klobasami vseh vrst  
in oblik. / Foto: Primož Pičulin

Štiriindvajsetletno Petro Debeljak in devetindvajsetletno 
Katarino Bogataj, članici Turističnega društva Stari vrh, 
smo ujeli na Dnevu oglarjev na Starem vrhu, kjer sta 
predstavljali in prodajali izdelke Kmetije pr' Petelin iz 
Poljan. / Foto: Tina Dokl
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KINOSPORED

BRIGITA ŠULER
OGNJENI MUZIKANTI
ANSAMBEL SVETLIN

1O1ka BAND
KDOR VOČ

Plesalke Divji Zahod
Pihalni orkester Tržič

Plesni klub Tinča
Folklorna skupina Bled

KUD Leyli
Plesni studio Špela
Odpiranje soda piva

Voditelji: Urša Mlakar, Tea Petrovski 
in Boštjan Meglič – Peška

www.radiogorenc.si

NAJBOLJŠA ŽURKA 

NA NAJVEČJI PRIREDITVI

Glavni oder 
od 10. ure

TRŽIČ 
4.9.2016

RADIOGORENC_GG_25.08..indd   1 24. 08. 2016   13:55:10

KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sobota, 27. 8., in nedelja, 28. 8.
14.15, 18.15, 20.30 BEN-HUR
16.00 OVCE IN VOLKOVI
14.10, 17.50 PETE IN NJEGOV ZMAJ
18.50, 20.40 POREDNE MAME
21.15 SI UPAŠ?
19.40 NEVARNOST IZ GLOBINE
13.50, 15.30, 17.10 SKRIVNO ŽIVLJENJE 
HIŠNIH LJUBLJENČKOV, sinhro.
16.30 LEDENA DOBA 5: VELIKI TRK, sinhro.

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sobota, 27. 8.
19.00, 21.20 BEN-HUR 
13.40 OVCE IN VOLKOVI, sinhro.
14.30, 16.35, 18.45 PETE IN NJEGOV ZMAJ
15.40, 17.45, 20.00, 22.05 POREDNE MAME
15.30, 20.10, 21.50 VOJNI PSI

19.50 SI UPAŠ?
20.50, 22.40 NEVARNOST IZ GLOBINE
13.30, 15.20, 17.10, 18.00 SKRIVNO 
ŽIVLJENJE HIŠNIH LJUBLJENČKOV, sinhro.
14.00, 16.00 SKRIVNO ŽIVLJENJE HIŠNIH 
LJUBLJENČKOV, 3D, sinhro.
22.25 JASON BOURNE
17.45 ODRED ODPISANIH

KINO SORA, ŠKOFJA LOKA

Petek, 26. 8.
20.30 JULIETA

Sobota, 27. 8.
18.30 BEN-HUR 
20.30 JULIETA

Nedelja, 28. 8.
20.00 BEN-HUR 

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

Ana Šubic

Davča – V soboto je bila v 
Davči zadnja od letošnjih 
šestih tekem državnega pr-
venstva v ročni košnji, ki jo 
je v sklopu Dneva teric orga-
niziralo Društvo koscev in 
kosic Slovenije. V osmih ka-
tegorijah se je pomerilo 23 
tekmovalcev, pri končnem 
rezultatu pa se upoštevata 
hitrost in čistoča košnje. In 
kako so se odrezali gorenj-
ski kosci? V najprestižnej-
ši, moški kraljevi kategoriji 
se je najbolj izkazal Tomaž 
Oblak z Jame pri Kranju, za 
njim pa se je uvrstil njegov 
sokrajan Roman Krek. Lojze 
Križnar s Štefanje Gore je bil 
drugi najboljši kosec nad 60 
let, Matej Pibernik iz Imenj 
pri Moravčah pa je bil zma-
govalec v kategoriji od 30 do 
60 let. Med kosci do 30 let 
je zmagal Gašper Čarman iz 
Topola pri Medvodah, tret-
ji pa je bil Miha Čarman z 
Jame, Andraž Oblak, prav 

tako z Jame, pa je bil najbolj-
ši mladinec. Med kosicami 
do 30 let se je najbolj izkazala 
Mateja Čarman iz Topola pri 
Medvodah pred Sabino Čar-
man z Jame in Marto Prap-
rotnik iz Dvorij pri Cerkljah. 
Poleg že omenjenih so v 
Davči tekmovali še drugi go-
renjski kosci: Romana Krek 

in Jaka Krek z Jame ter Urška 
Peternelj s Svetega Tomaža 
nad Škojo Loko.

Tomaž Oblak je že šestič 
postal tudi državni prvak v 
kraljevi kategoriji. Med kos-
ci od 30 do 60 let je na tek-
mah največ točk zbral Ma-
tej Pibernik, Roman Krek pa 
je končal na tretjem mestu. 

Med kosci do 30 let se je na-
slova državnega prvaka raz-
veselil Miha Čarman, tretji 
pa je bil Jože Oblak iz Zaloga 
pri Golniku, Andraž Oblak 
pa je postal mladinski pod-
prvak. Med kosicami do 30 
let bile prve tri Mateja Čar-
man, Sabina Čarman in Ro-
mana Krek.

Tomaž Oblak znova najboljši
Na zadnji tekmi v ročni košnji v Davči je v kraljevi kategoriji slavil Tomaž Oblak z Jame pri Kranju, ki je 
že šestič postal tudi državni prvak.

Predsednik Društva koscev in kosic Slovenije Miha Čarman z najboljšimi kosicami v 
državnem prvenstvu do 30 let: Sabino Čarman, Matejo Čarman in Romano Krek. 

Kranj – Ta konec tedna bo na Soriški planini tretje leto zapo-
red tekma slovenskega pokala gorskih kolesarjev v spustu. 
Program bo potekal od danes do nedelje, ko bo 9. uri prosti 
trening, ob 11. uri polfinale, finale pa ob 14. uri. 

Tekma v spustu na Soriški planini

Maja Bertoncelj

Spodnja Senica – Na Senici 
pri Medvodah bo znova zani-
mivo. Društvo ljubiteljev sta-
rin, ki deluje v okviru KUD 
Fran Saleški Finžgar Senica, 

v nedeljo, 28. avgusta, prireja 
tretjo dirko z garami. Program 
bo potekal od 15. ure. Najprej 
bo razstava gar, sledila bo dir-
ka z garami, pester spremlje-
valni program in nato še vese-
lica s skupino Calypso. 

Tretja dirka z garami
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MEDIJSKI POKROVITELJ:

Dokaj rano sem se napotil iz 
Sorice proti Bohinju. Čez So-
riško planino. Le nekaj ovin-
kov od brunarice se mi je odprl 
razgled, ki mu težko dobiš pri-
mero. Ne prvič, pa vendar sem 
ostrmel.
Bil sem med tistimi, ki smo 
imeli pomisleke nad postavi-
tvijo električnega daljnovoda 
iz Bohinja v Železnike. Da bo 
preveč posegal v naravo, smo 
menili. Tu pa se je zgodilo na-
sprotno. Drevesa, smreke ob 
cesti so povsem zastrle razgled. 
Zaradi daljnovoda so padle. In 
pogled! Sredi vsega Triglav in 
njegovi sosedje vršaci. Pogled 
na bohinjske vasice v hribovju. 
Od tam, kjer vem, da valovi 

Rad bi lepote 
opeval

Bohinjsko jezero, so se dvigale 
rahle meglice.
Pravijo, da Gorenjci zaradi 
televizijske nanizanke Gorski 
zdravnik množično drvijo na 
Tirolsko, ki je lepa. Prav, toda 
lepot nam tudi doma ne manj-
ka.
In sem se zamislil. Koliko jih 
ponuja moja, soriška deželica.
Tistega, ki se obiskovalcu po-
nuja, ko se po delno lepo ob-
novljeni cesti pripelje iz doline, 
poznajo mnogi. Pogled na So-
rico in vrhove, ki jo obdajajo. 
Sprehodi se po vasi in podob-
nih razgledov boš še deležen. 
Pojdi v Spodnje Danje. Pogled 
na cerkvico na pomolu ob za-
četku ali koncu vasi, kakor ho-
češ, ni manj slikovit od tistega 
z Jamnika. In lepo obnovljena 
vas, v kateri je sicer manj otro-
škega vrišča, pa vendarle! Po-

daj se v Podgorske vasi. Skoraj 
prazne so, a povsem ne. Poča-
si, a življenje se vrača. Peš se 
podaj iz Zgornjih Danj skozi 
Zabrdo do Torke. Kakšni pog-
ledi na dolino, na visoke pečine 
Ratitovca.
Če imaš količkaj hribolazne 
žilice, se povzpni na vrhove, ki 
obdajajo mojo deželico. Ratito-
vec, kralj škofjeloškega pogorja. 
Razgledi in prijazna koča kot 
malokje. Lajnar, Dravh, Mo-
žic, pod njim Soriška planina, 
z njihovih vrhov pogled na 
Bohinj, Baško grapo, soriške 
vasi, Davčo in loško pogorje s 
številnimi vasmi in zaselki. Po-
rezen. Pogledi, in to kakšni, na 
Cerkljansko, Baško in naše ob-
močje železnikarske pokrajine.
Lepo pojdi, Gorenjec, občudo-
vat tirolski svet, a priznal boš, 
da naš soriški, gorenjski za 
njim po lepotah ne zaostaja!

Marijan Peternelj, 
Sorica

PREJELI SMO

Na nekaterih delih poti je 
prenašal prave muke, še po-
sebno med zadnjim vzpo-
nom od Gobovcev mimo 
Dobrega Polja do Brezij. 
Pred baziliko so ga pozdravi-
li mladi člani njegovega klu-
ba Sankaku. Petletni Jan in 
njegova mama Simona sta 
pogumnemu očetu in par-
tnerju izročila zmagovalni 

pokal, Janez Praprotnik pa 
mu je v imenu Brezjanov iz-
ročil križ in šopek ter ga na-
govoril z besedami: »Gos-
pod je nosil križ za nas, vi pa 
za dekleta!«

Po prihodu v baziliko sta 
se Marjan Fabjan in pater 
Robert Bahčič pred podobo 

Marije Pomagaj zahvalila za 
srečno pot. Pater je izročil 
Fabjanu s čipkami okraše-
no podobo Marije z Brezij in 
nekaj reči, ki jih mora ime-
ti romar vselej s seboj. Na 
hrbtno stran slike je v posve-
tilu zapisal, da »ste še enkrat 

Zaradi kolajne peš na Brezje
31. stran

Počitek v senci na Posavcu

Zmagovalni pokal za očija iz rok sina Jana in partnerke 
Simone

Pred Marijo Pomagaj. Od leve: pater Robert Bahčič, Marjan Fabjan, Ciril Počivavšek,  
Adam Bergant in Matjaž Trbovc

»Marjan tisto, kar 
obljubi, tudi naredi. Je 
zelo samosvoj človek, 
vendar uspešen vodja. 
V Sloveniji je zelo malo 
ljudi, ki bi s trdim delom 
in odrekanjem toliko 
dosegli. Življenje posveča 
judu in nam športnikom. 
Ob raznih jubilejih v 
klubu pa se zna tudi 
sprostiti,« je povedala 
Lucija Polavder, dobitnica 
bronaste kolajne na 
olimpijadi v Pekingu, 
ki je prišla na Brezje s 
svojim sinkom Valom 
Lukom.

Danica Zavrl Žlebir

Šenčur – »Samo dobro naj 
nekdo zašpila na harmoni-
ko, pa se zavrtim,« je ob svo-
jem devetdesetem rojstnem 
dnevu dejala čila jubilantka 
Francka Peternel iz Šenčur-
ja, ko smo jo obiskali v druž-
bi župana Cirila Kozjeka, 
Lučke Žagar iz društva upo-
kojencev, Francke Škofic Jur-
gec iz Rdečega križa in Mira 
Peternelja iz KS Šenčur, si-
cer tudi slavljenkinega sina. 
Tega dne je prejela že čestit-
ke na radiu in televiziji, pred 
našim obiskom je s šopkom 
pozvonil tudi poštar. 

Francka in njen mož Ven-
celj sta doma iz Poljan-
ske doline, v Šenčur pa sta 
pred desetletji prišla na po-
vabilo svaka, upravnika na 

kmetijskem posestvu v Šen-
čurju, ki je potreboval kuha-
rico. Leta 1953 sta v Šenčur-
ju zgradila hišo, v zakonu 
dobila tri otroke, sedaj ima-
ta tudi tri vnuke in pravnu-
ke. Pokoj sta oba dočakala v 
kranjski Iskri. Slavljenka je 
bila obiskovalcev ob prazni-
ku zelo vesela, postregla je z 
doma pripravljenimi dobro-
tami. Glavno slavje za druži-
no in prijatelje pa sledi to so-
boto, je napovedala. Franc-
ka je že sedma od 16 devet-
desetletnikov, ki jih je župan 
Kozjek obiskal letos. Pred te-
dnom dni je v Šenčurju sla-
vila še ena vrstnica, Ivanka 
Kunej, ki je bila prav tako de-
ležna obiska, čestitk in dari-
la, že prihodnji teden pa sle-
di obisk pri devetdesetletni-
ku na Olševku.

Ob zvoku harmonike  
se še zavrti

Francka Peternel je že sedma devetdesetletnica, ki jo je ob 
jubileju obiskal župan Ciril Kozjek. / Foto: Tina Dokl

Snovik – Občina Kamnik skupaj s Športnim društvom Motnik 
vabi ljubitelje kolesarjenja na že 10. kolesarski izlet od Snovika 
do Motnika, ki bo v nedeljo, 28. avgusta, z začetkom ob 9. uri 
izpred Term Snovik. Kolesarje čaka 22 kilometrov po gozdnih 
cestah, zato so priporočljiva gorska kolesa, obvezna pa je 
tudi čelada. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno, organiziran 
pa bo tudi prevoz za kolesarje iz Motnika nazaj do izhodišča 
kolesarske poti. V primeru dežja prireditev odpade.

Kolesarjenje od Snovika do Motnika

dokazali, da se cilj dosega z 
odločnostjo, s trdno voljo, z 
vztrajnostjo in zaupanjem 
ter s prijatelji na isti poti«. 
Fabjan je patru podaril kopi-
jo bronaste kolajne Ane Ve-
lenšek iz Ria.

»Upam, da smo se danes 
vsi skupaj nekaj naučili in 
bomo odslej še bolj verjeli 
sami vase,« je povedal v zah-
vali Fabjan. »Kaj bom počel 
v prihodnje, še ne vem. O 
prenehanju dela v športu 
še nisem razmišljal, vendar 
je tudi to ena od možnosti. 
Najprej želim domov, kjer 
sem bil po olimpijadi zelo 
malo. Čas je, da začnem 
živeti kot normalen Slove-
nec. Za počitek bo le ne-
kaj dni dovolj. Potem pa bo  
treba dokončati začete stva-
ri,« je povedal Fabjan, po-
klicni zlatar, ki zna svoje 
učence popeljati med zlate 
športnike. 
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HALO-HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 201 42 00

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

ROZMAN BUS, T: 04/531 52 49, 041/855 630
KOPALNI IZOLA: 29. 8.,1. 9.; TRST: 30. 9.; MADŽARSKE TOPLICE - 
AKCIJA: 2.–6. 10.; BANOVCI: 16.–20. 10.; BERNANDIN: 13.–16. 11.; 
STRUNJAN: 4.–7. 12.; BANJA VRUĆICA - SARAJEVO: 27.–30. 10.; 
MEDŽUGORJE - MANDARINE: 23.- 25. 10.. www.rozmanbus.si
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Organizator izleta je Kompas, d. d. Prijave in rezervacije zbirajo v Kompasu  
Kranj, Slovenski trg 6, tel.: 04/201 42 61, in v Kompasu Škofja Loka, Kapucinski 
trg 8, tel.: 04/511 17 70.  Ne zamudite tega nepozabnega doživetja!

TEŽKO PRIČAKOVANO  
OBIRANJE MANDARIN
Odhod avtobusov z avtobusne postaje v Kranju bo ob 5. uri, z avtobusne postaje v Ško-
fji Loki pa ob 5.20. Odpeljali se bomo v letovišče Neum. Popoldne bomo imeli prosto 
za sončenje, sprehode ob morju ali kopanje v pokritem bazenu. Za doplačilo si boste 
lahko privoščili krajši izlet v okolico. Zvečer se bomo okrepčali s samopostrežno večerjo, 
po večerji pa zabavali ob živi glasbi v hotelu, kjer bomo prenočili.
Drugi dan se bomo po zajtrku odpeljali proti Mostarju. Ustavili se bomo v slikovitem 
mestu Počitelj, nadaljevali do izvira reke Bune pri Blagaju in si najprej z avtobusom in 
nato še peš ogledali Mostar, kjer bo tudi čas za krajše kosilo ali nakup spominkov.  Pozno 
popoldne se bomo odpravili nazaj proti hotelu, kjer bomo imeli večerjo. 
Tretji dan se bomo odpeljali v dolino Neretve. Na plantažah nas bodo pričaka-
li z aperitivom in suhimi figami, nato bomo uživali v obiranju mandarin v čudo-
vitem okolju neretvanske delte. Med vožnjo s t. i. trupicami med zelenjem ob 
jezeru Kuti in po njem bomo opazovali čudovito naravo. Domačini nam bodo v re-
stavraciji Pri Jozotu pripravili odlično kosilo z neretvanskimi specialitetami, pijačo 
in zabavo. Lahko boste nakupili še nekaj pridelkov iz delte Neretve (suhe fige, tra-
varica, granatna jabolka, sadni likerji, med …). Pozno popoldne se bomo poslovi-
li od prijaznih gostiteljev in se vrnili proti domu. V Kranj bomo prispeli okoli polnoči.  
Več lahko preberete na naši spletni strani www.gorenjskiglas.si

Cena izleta je samo 178 EUR na osebo.

          IZLET// od petka, 21. oktobra, do nedelje, 23. oktobra 2016

Dolina Neretve, Mostar in Neum so oktobra najlepši, zato pohitite s prijavo!

Cena vključuje: prevoz s sodobnim turističnim 
avtobusom po programu, dva polpenziona v 
dvoposteljnih sobah v Grand hotelu Neum (4*), 
obiranje mandarin, tri kilograme mandarin na 
osebo, vožnjo s trupicami po delti Neretve, odlič-
no kosilo z neretvanskimi specialitetami, zabavo 
in pijačo Pri Jozotu, celodnevni izlet v Mostar z 
ogledom mesta, večerno zabavo v hotelu, pijačo 
dobrodošlice ter stroške vodenja in organizacije 
potovanja.

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

PRAVLJIČNI JUNAKI
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Humana združenje svojcev razstavlja  
v avli Gorenjskega glasa na Bleiweisovi 4  
podarjene grafike Petra Jovanoviča, grafika,  
slikarja, kiparja predvsem pa velikega  
dobrotnika. Avtor je upodobil znane slovenske  
knjižne junake na svojevrsten način.

Razstavo si lahko ogledate do vključno  
20. septembra. Vabljeni!

za
srce
afrike

   s poslanim

 SMS s ključno besedo 

AFRIKA5 na 1919  

boste prispevali 5 EUR

Prispevajo lahko uporabniki Telekoma Slovenije, 

SI.mobila, Telemacha, Izimobila in T-2. 

B R E Z P L A Č N A  O B J AVA

www.karitas.si

Rezultati 68. kroga – 24. avgusta 2016 
8, 9, 15, 17, 27, 29, 38 in 4

Loto PLUS: 5, 7, 9, 22, 26, 28, 33 in 30
Lotko: 2 8 7 4 8 6

Sklad 69. kroga za Sedmico: 250.000 EUR
Sklad 69. kroga za PLUS: 545.000 EUR
Sklad 69. kroga za Lotka: 100.000 EUR

LOTO

Radio Triglav Jesenice, d.o.o., Trg Toneta Čufarja 4, 4270 Jesenice

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

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

PRIREDITVE
Kr jazz kuhna 
Kranj - V soboto, 27. avgusta, se boste lahko od 10. ure dalje 
razvajali s kulinaričnimi dobrotami, okušali primorska vina 
ter uživali v zvokih jazza. Toplo vabljeni!

Pozdrav jeseni v Sorici
Sorica – Turistično društvo Sorica vabi na prireditev Pozdrav 
jeseni 2016. V soboto, 27. avgusta, bo v Dvorani Ivana Gro-
harja ob 19. uri odprtje razstave Po domače, prikaz domače 
ustvarjalnosti. V nedeljo, 28. avgusta, bosta na igrišču Jager 
pa jaga prikaz lovskih običajev in postrežba z lovskim gola-
žem. Sledi koncert Pihalnega orkestra Alples.

Srečanje na Ermanovcu
Sovodenj, Ermanovec – Planinsko društvo Sovodenj vabi v 
nedeljo, 4. septembra, ob 14. uri na Srečanje citrarjev, harmo-
nikarjev in razstavo gob pred planinsko kočo na Ermanovcu. 
Nastopajoči virtuozi se obvezno prijavite z dvema skladba-
ma do četrtka, 1. septembra, ker bo število omejeno. Naslov: 
info@pd-sovodenj.si. Informacije na tel. 031 769 121.

Za otroke
Preddvor – Pridružite se nam na bralni urici, ki se bo v pro-
storih TIC-a Preddvor odvijala v soboto, 27. avgusta, od 10. 
do 11. ure. Tokrat bo na sporedu zgodbica z naslovom Priha-
ja Nodi: Nodi in čarobne dude.

Gozd - Martuljek – Mladinski odsek pri PD Gozd Martuljk 
in Center za pomoč mladim Kranjska Gora vabita otroke 
od 4. do 15. leta na prireditev Igrajmo se v Rutah, in sicer 

v soboto, 27. avgusta, od 10. do 15. ure na večnamenskem 
igrišču v Gozdu - Martuljku, kjer bodo potekale igre, ustvar-
jalne delavnice ter poslikava obraza. V primeru slabega vre-
mena bodo delavnice v domu krajanov v Gozd - Martuljku 
od 10. do 13. ure. Mladinski odsek pri PD Gozd Martuljk pa 
vabi najmlajše člane, cicibane in mladince, v ponedeljek, 29. 
avgusta, ob 17. uri na tekmovanje v športnem plezanju, ki 
bo na umetni plezalni steni v Gozdu - Martuljku. V primeru 
slabega vremena tekmovanje odpade.

IZLETI
Kolesarski izlet Kranj–Tacen–Brnik–Kranj
Kranj – Društvo upokojencev Kranj vabi na kolesarski izlet 
Kranj–Tacen–Brnik–Kranj, in sicer v torek, 30. avgusta. Zbor 
ob 8. uri izpred nekdanje trgovske šole na Župančičevi ulici. 
V primeru dežja izlet odpade.

Izlet na Setiče
Kranj – PD Iskra Kranj vabi v soboto, 24. septembra, na pla-
ninski izlet na Setiče. Izhodišče je zamejska vasica Sele na 
Koroškem. Hodili bomo po gozdnih stezah, v zgornjem delu 
pa po slikovitem macesnovem gozdu. Hoje bo za 5 ur (970 
m višinske razlike). Pot tehnično ni zahtevna, potrebno pa je 
dovolj zdravja in kondicije. Odhod s posebnim avtobusom 
izpred hotela Creina v Kranju bo ob 7. uri. Prijave in informa-
cije: v pisarni društva (lokacija Iskra Labore) ob sredah med 
17. in 18. uro ali pri vodnikih: Breda Pirc, tel. 051 397 040, 
e-pošta: bredapirc@gmail.com; Uroš Prelovšek, tel. 040 255 
163, e-pošta: prelovsek@gmail.com.

PREDAVANJA
Proučevanje Svetega pisma 
Kranj – Krščanska adventistična cerkev Kranj vabi v so-
boto, 27. avgusta, ob 9. uri v Dom krajanov Primskovo, 
Jezerska cesta 41, Kranj, na proučevanje Svetega pisma s 
temo Kar je mogla, je storila. Pogovor bo povezoval Janez 
Borse.

OBVESTILA
Izdelovanje zeliščnih pripravkov
Kranj – V torek, 30. avgusta, bo med 18. uro in 19.30 v pro-
storih Ljudske univerze v Kranju potekala delavnica zelišč-
nih pripravkov. Naučili se boste priprave oljnih maceratov, ki 
se uporabljajo za kozmetične in zdravilne namene. Spoznali 

boste nosilna olja, primerna za njihovo pripravo. Delavnico 
vodi Alenka Mikeš.

FD Šenčur vabi nove člane 
Šenčur – Folklorno društvo Šenčur vpisuje nove člane. Va-
bijo pare in moške plesalce. Še posebno vabljeni, če igrate 
harmoniko, klarinet ali kontrabas. Pridružite se v torek, 6. ali 
13. septembra 2016, ob 19.30 v Domu krajanov Šenčur.

Muzejski večer v Radovljici
Radovljica – Vljudno vabljeni na muzejski večer Mestnega 
muzeja, kjer bo predstavljen zbornik ob 70-letnici Nogome-
tnega kluba Šobec Lesce. Predstavitev bo v petek, 26. avgu-
sta, ob 19. uri v Plesni dvorani Radovljiške graščine.

RAZSTAVE
Razstava slik indijskih umetnikov: Tagore
Jesenice – Gornjesavski muzej Jesenice vabi na odprtje go-
stujoče razstave Veleposlaništva Indije v Sloveniji Reproduk-
cije slik indijskih umetnikov: Rabindranath Tagore. Odprtje s 
projekcijo filma Rabindranath Tagore (1961) bo v torek, 30. 
avgusta, ob 20. uri v Kolpernu, Fužinska cesta 2, Jesenice.
Razstava bo na ogled do 30. septembra, in sicer od torka do 
sobote med 10. in 16. uro ter ob javnih prireditvah v Kolpernu.

Razstava tihožitij
Preddvor – Likovno društvo Naklo vabi na odprtje razstave 
tihožitij v TIC Preddvor, Dvorski trg 3, in sicer v ponedeljek, 
29. avgusta, ob 18. uri. Člani društva, v katerem deluje tudi 
skupina mlajših članov, so razstavljali že v Naklem, razstava 
se bo selila še po drugih gorenjskih krajih, tokrat jo gosti 
Zavod za turizem Preddvor.
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NEPREMIČNINE
STANOVANJA
PRODAM

DVOSOBNO stanovanje 49.000 EUR, 
Jezersko center, vpis v ZK, energ. iz-
kaznica F, ugodno, tel.: 051/396-658 
 16002926

ODDAM

OPREMLJENO sobo v Kranju, tel.: 
070/591-227 
 16002911

HIŠE
V SEBENJAH pri Križah oddam v na-
jem z možnostjo odkupa starejšo hišo 
z vrtom, tel.: 031/491-190 16002923

POSLOVNI PROSTORI
NAJAMEM

ZAPRT, pokrit prostor za hrambo dveh 
kamp prikolic, tel.: 041/652-649  
 16002954
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Domplan, d. d., Bleiweisova 14, 4000 Kranj
T: 04/20 68 773, F: 04/20 68 701
M: 030 641 621, I: www.domplan.si
E: domplan@domplan.si
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V zadovoljstvo naših strank upravljamo 
zanesljive in varne storitve posredovanja v 
prometu z nepremičninami. 
Obiščite nas na naši spletni strani:  
www.domplan.si 

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

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

d.
o.

o.

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

Irena Jereb s.p., Zoisova 1, Kranj  
G: 041 860 938, E: irena@trida.si
www.tridanepremicnine-ij.si

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, 
Bleiweisova 4 v Kranju ali jo naročite po  
tel. št.: 04/201 42 41 vsak dan od 7. do 15. ure,  
ob sredah do 16. ure, ali po e-pošti na: 
narocnine@g-glas.si

Zadnje delo Romana 
Leljaka natančno, od 
kraja do kraja popisuje 
identiteto ˝špicljev˝ 
in njihovo število. Je 
nadaljevanje knjige Speča 
Udba, v kateri je avtor 
objavil imena aktivnih in 
rezervnih pripadnikov 
Udbe. V tokratni knjigi pa 
objavlja osebe, ki so bile 
dejansko registrirane 
kot sodelavci Udbe. 
˝Špiclji Udbe˝ pomenijo 
razkrivanje globokih 
anomalij v slovenskem 
značaju in utegnjeno 
biti celostno povabilo 
k očiščenju slovenske 
družbe, če le zanjo ni 
prepozno.

24  90
EUR
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Cena knjige je  24,90 EUR. Če jo naročite  
po pošti, se poštnina zaračuna po ceniku 
Pošte Slovenije.

OSMRTNICA
Tvoje srce je obstalo,
zvon v slovo ti je zapel,
misel s tabo bo ostala,
spomin za vedno bo živel.

V 83. letu se je od nas poslovil

Jože Bakovnik
soboslikar in pleskar z Visokega 98

Pogreb dragega pokojnika bo v petek, 26. avgusta 2016, ob 16. uri  
na pokopališču v Šenčurju.

Žalujoči: žena Anka, sin Tomaž, hči Irena, vnuk Anže ter  
pravnukinji Alja in Maša 

ZAHVALA

V 93. letu starosti nas je zapustila draga mama, stara mama, pra-
babica, praprababica, sestra in teta

Frančiška Stare
roj. Dolinar iz Dragočajne

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste nam izra-
zili sožalje, poklonili cvetje in sveče ter jo v tako velikem številu 
pospremili na njeni zadnji poti. Hvala tudi Zavodu za ostarele 
Medvode, g. župniku Tomažu Nagodetu za pogrebni obred, pev-
cem in pogrebni službi Navček.

Žalujoči vsi njeni

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

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

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

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

OSMRTNICA

V 68. letu se je od nas poslovila draga žena in mati

Katarina Rihar
Od nje se bomo poslovili v soboto, 27. avgusta 2016, ob 12. uri na 
pokopališču v Kranju. Žara bo v vežici od 9. ure dalje.

Žalujoči vsi njeni

Tvoje srce je obstalo,
zvon v slovo ti je zapel,
misel s tabo bo ostala,
spomin za vedno bo živel.

OSTALO
PRODAM

KOZOLEC toplar 10 x 6 m, možna po-
moč pri demontaži, tel.: 041/548-288 
 16002916

MOTORNA VOZILA
AVTODELI IN OPREMA
PRODAM

STREŠNE prečke za Citroen Xsara, 5 
vrat in 2 kolesna obroča za fičota, tel.: 
031/670-656 16002939

UGODNO prodam 4 gume s platišči 
165 / 70 R 14, Semperit Comfort life2, 
tel.: 031/462-963 16002931

KARAMBOLIRANA  
VOZILA
KUPIM

KARAMBOLIRANO vozilo ali vozilo 
v okvari, od letnika 2000 dalje. Ugri-
ca Blaž s.p., Drulovka 38, Kranj, tel.: 
041/349-857 16002753

TEHNIKA
PRODAM

VIDEOKASETE in DVD-je, možna dis-
kretna dostava, tel.: 040/155-604  
 16002922

STROJI IN ORODJA
PRODAM

STROPNI in stenski brusilec - žirafa, 
tel.: 031/670-656 16002938

GRADBENI  
MATERIAL
STAVBNO POHIŠTVO
PRODAM

NOVA lesena vhodna vrata, 35 % ce-
neje, tel.: 041/271-953 16002935

KURIVO
PRODAM

DRVA metrska ali razžagana, možnost 
dostave, tel.: 041/718-019 16002659

AKCIJA peleti, drva, Kalcit, koruza, z 
dostavo, odkup živine za izvoz, Smrek-
ca center d.o.o., Žabnica 5, 4209 
Žabnica, tel.: 04/25-51-313 16002761

DRVA jesen, jelša, cena za razrezana 
in z dostavo 40 EUR/m3, tel.: 04/25-
60-207, 040/959-625 16002930

DRVA - suha bukova ter mešana, mo-
žna dostava, Žabnica, tel.: 041/756-
449 16002943

SUHA bukova drva, možna dostava, 
tel.: 041/504-229 16002677

SUHA bukova in mešana drva, lahko 
razrezana in z dostavo, tel.: 031/826-
621 16002921

SUHA drva, mešana, hrastova, če-
šnjeva in bukova, možna dostava, tel.: 
031/676-235 16002924

SUHA, mešana drva, cena 40 EUR/
m3, tel.: 041/214-500 16002949

ŠPORT, REKREACIJA
PRODAM

NOVO mestno žensko kolo, tel.: 
031/605-223 16002940

HOBI
KUPIM

STARINE: mizarski ponk, skrinje, 
razglednice, kovance in drobnarije, 
tel.: 051/258-936 16002662

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

KROŽNE grablje, primerne za vsak te-
ren, tel.: 031/854-443 16002942

MLIN za sadje 70 EUR, traktorsko 
enoosno prikolico 200 EUR, sa-
mohodni obračalnik 150 EUR, tel.: 
041/874-181 16002934

TRAKTORSKE vile za seno in mlin šro-
tar za koruzo, glava za oblanje 30, tel.: 
04/51-82-239 16002914

KUPIM

MOTOKULTIVATOR Gorenje Muta, 
lahko tudi v okvari ali slaba, tel.: 
041/677-605 16002915

STROJE za spravilo sena, nakladalko, 
pajek in zgrabljalnik, tel.: 040/846-
453 16002929

TRAKTOR, kiper prikolico in kosilnico, 
lahko v okvari, tel.: 031/500-933 
16002675

TRAKTOR - lahko je Deutz, Zetor, IMT, 
Ursus ali podobno, tel.: 031/851-485 
16002908

TRAKTOR Zetor, IMT, Ursus, Deutz, 
Univerzale, Štore ali TV ter ostalo kme-
tijsko mehanizacijo, tel.:  031/562-
809 16002947

PRIDELKI
PRODAM

JABOLKA - pisani kardinal, zgodnji, 
Strahinj 10 a, Naklo, tel.: 041/659-
975 16002932

JEČMEN in slamo, tel.: 041/335-818  
 16002865

JEČMEN, tel.: 041/260-691 16002919

KORUZO za silažo, tel.: 031/850-
370 16002909

KRMNI krompir, tel.: 040/607-451  
 16002918

KROMPIR za krmo, tel.: 041/347-
243 16002957

KROMPIR, čebulo, korenje, peteršilj, 
paradižnik, peso, Čirče, tel.: 040/848-
888 16002956

LEPA suha orehova jedrca po ugodni 
ceni in za simbolično ceno lepe cveto-
če oleandre, tel.: 041/540-617  
 16002933

SEME enoletne trave, tel.: 041/416-
241 16002925

PODARIM

JABOLKA za žganje, katera morate 
pobrati sami, tel.: 04/23-32-329, 
051/354-065 16002945

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

10 DNI staro teličko simentalko, tel.: 
041/955-080 16002944

2 KRAVI LS, teleta in telice stare do 15 
mesecev, tel.: 041/211-602 16002950

ČB bikca starega 5 tednov, tel.: 
040/728-264 16002910

KOKOŠI - jarkice, rjave, pred ne-
snostjo, pripeljemo na dom, tel.: 
041/710-113 16002654

KRAVO LS po prvem teletu, pašno, 
neoplojeno ali menjam za brejo, tel.: 
041/504-662 16002927

LS kravo, let. 2006, breja, cena 900 
EUR, tel.: 031/685-910 16002917

MLADO kravo simentalko, pašno, po 
prvi telitvi, tel.: 041/706-051 16002952

NESNICE rjave, grahaste, črne pred 
nesnostjo. Brezplačna dostava na 
dom. Perutninarstvo, vzreja nesnic Ti-
baot Zlatko, Babinci 49, Ljutomer, tel.: 
02/58-21-401 16002598

ODOJKE, prašiče Krško-poljske, tel.: 
040/831-314 16002955

PAŠNO kravo ali telico, simentalki breji 
9 mesecev, tel.: 068/655-830 16002936

RJAVE jarkice v začetku nesnosti. Sta-
nonik, Log 9, Škofja Loka, tel.: 04/51-
85-580, 041/694-285 16002920

TELIČKO križanko ČB/LS, staro 10 
dni, 230 EUR, Bohinj, tel.: 041/557-
575 16002951

KUPIM

BIKCE in teličke ter krave ali telice 
pašne, lahko s teletom, tel.: 051/372-
468 16002912

TELIČKO simentalko staro od 18 - 
24 mesecev, tel.: 01/36-12-575, 
031/808-684 16002946

VISOKO brejo telico ČB ali simentalko, 
tel.: 031/417-221 16002913

OSTALO
PRODAM

5 BETONSKIH stebrov od kozolca, 
tel.: 041/620-824 16002928

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

NUDIMO delo v strežbi v piceriji, fantom 
in dekletom. Pogoj: izkušnje. Redno 
plačilo. Kocka in d.o.o., Delavska c. 
65, Kranj, tel.: 041/723-833 16002953

MEGALES d.o.o., Strahinj 120, Naklo 
- zaposlimo voznika - upravljalca goz-
darskega tovornjaka. Pisne ponudbe z 
ustreznimi dokazili pošljite na e-naslov 
jure.meglic@megales.si 16002860

IŠČEM

DUO Rolo išče delo na zabavah, oble-
tnicah z domačo in zabavno glasbo, 
tel.: 041/741-355 16002941

IŠČEM DELO ali zaposlitev - vožnja 
kombija, skladišče ali kaj drugega, tel.: 
031/849-414 16002937

STORITVE
NUDIM

SENČILA ASTERIKS d.o.o., Cesta na 
Loko 2, 4290 Tržič, tel.: 59-55-170, 
041/733-709; žaluzije, roloji, rolete, 
lamelne zavese, plise zavese, komar-
niki, markize, www.asteriks.net 16002660

ADAPTACIJE od temelja do strehe, 
omete, fasade, kamnite škarpe, tlako-
vanje dvorišč, tudi manjša gradbena 
dela -  z vašim ali našim materialom, 
Gradton, d.o.o., Valjavčeva ulica 8, 
Kranj, tel.: 041/222-741 16002412

ADAPTACIJE vsa gradbena dela, notra-
nje omete, strojne omete, fasade, adap-
tacije, tlakovanje dvorišča, ograje, kamni-
te škarpe in dimnike, kvalitetno, hitro in 
poceni. SGP Beni, d. o. o., Struževo 7, 
Kranj, tel.: 041/561-838 16002807

BARVANJE stanovanjskih in skupnih 
prostorov ter barvanje lesenih stopniščnih 
ograj. Borut Mohorič s.p., Dolenja vas 66, 
Selca, tel.: 031/877-138 16002442

BARVANJE napuščev in fasad do viši-
ne 25 m, z lastnimi dvigali - ugodno. 
Nudimo tudi vsa sliko pleskarska dela. 
Sandi Ferlan s.p., C. talcev 14, Kranj, 
tel.: 041/682-166 16002638

BARVANJE napuščev in fasad, be-
ljenje, glajenje sten, barvanje oken in 
vrat, antiglivični premazi proti plesni, 
dekorativni ometi in opleski vam nudi 
Pavec Ivan, s. p., Podbrezje 179, Nak-
lo, tel.: 031/392-909 16002651

EKOCLEAN d.o.o., Podljubelj 259, 
Tržič nudi čiščenje in razrez cistern 
ter filtracijo olja! Pleskanje stanovanj in 
stopnišč, tel.: 041/989-987 16002661

FLORJANI  d. o. o., C. na Brdo 33, 
Kranj izvaja vsa gradbena dela od teme-
ljev do strehe, adaptacije, omete, omete 
fasad, kamnite škarpe, tlakovanje dvori-
šč,, tel.: 041/557-871 16002644

GEODET Uroš Kejžar s.p., c. 1. maja 
65, Kranj - geodetske storitve; ureditev 
meje, parcelacija, izravnava meje, evi-
dentiranje stavbe, geodetski načrt, za-
količenje objekta, tel.: 041/275-006  
 16002140

KERAMIČARSTVO Janez Kleč s.p., 
Milje 77, Visoko vam nudi kvalitetno in 
ugodno polaganje keramičnih ploščic 
in adaptacije kopalnic, tel.: 051/477-
438 
 16002596

PREVOZ oseb s kombijem (8 1) po 
Sloveniji, z vozilom Ford Transit, Ro-
bert Mlakar s.p., Peračica 2, Brezje, 
tel.: 040/299-390 
 16002885

TESNJENJE OKEN IN VRAT, uvožena 
tesnila, do 30 % prihranka pri ogreva-
nju. Prepiha in prahu ni več! Zmanjšan 
hrup, 10 let garancije. Samo Kališnik 
s.p., Velika Lašna 45, Kamnik, tel.: 
031/720-141 
 16002643

ŽE 23 LET z vami grad. podjetje RE-
DŽO.B d.o.o., Adergas 13, Cerklje - iz-
vajamo vse od temeljev do streh, not-
ranji ometi, predelne stene, vse vrste 
fasad, kamnite in betonske škarpe, 
urejanje in tlakovanje dvorišč, tel.: 
041/294-279, 041/589-996 
 16002806

IŠČEM

NA zelenjavarski kmetiji v Križah pri 
Tržiču iščemo pomoč za delo, tel.: 
040/803-066 
 16002834

ZASEBNI STIKI
ŽENITNE raznovrstne, zanimive po-
nudbe, z vse države, različnih starosti. 
Mnogo je samskih fantov, gospodov... 
Hitra spoznavanja, 031/836-378, 
www.zau.si 
 16002645

RAZNO
PRODAM

BOJLER 60 lit., sobno kolo, PVC cis-
terno za vodo, škropilnico 340 lit. Rav 
Maribor, plinsko jeklenko za gospodinj-
stvo in 3 kw radiator ter kupim cirkular 
za žaganje drv, tel.: 040/608-955  
 16002948
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V SPOMIN
Na videz gre življenje dalje
a vsaka pot nas k grobu pelje,
kjer so pokopane sanje
in grenka solza pada nanje.

24. avgusta je minilo pet let, odkar nas je zapustil naš dragi

Viktor Bertoncelj
Selca 119

Hvala vsem, ki se ga spominjate z dobro mislijo.

Vsi njegovi

ZAHVALA

Ob boleči izgubi dragega sina, moža in očeta 

Janija Dolenca ml. 
iz Puštala 

se iskreno zahvaljujemo župnikoma Mateju in Tomažu za občute-
no darovano sveto mašo in obred, Janki in Andreji za vso pomoč, 
sosedom, sorodnikom, prijateljem in znancem za izraženo sožalje, 
sočutje in lajšanje bolečine. Najlepša zahvala Alešu Galofu za prevoz 
in vso drugo pomoč pri Janijevi vrnitvi v domovino ter omogočeno 
zadnje slovo. Hvala pevcem zbora LPZ in Ansambla sv. Marka iz Ko-
pra. Hvala tudi Janijevim sodelavcem in Alešu Kalanu za poslednje 
besede in vsem prijateljem kolesarjem ŠD Bam.bi, ki ste ga v takem 
številu pospremili in ga položili k počitku. 

Žalujoči mama, ata, Alenka, Maja in Jana

V življenju živel si, kot da vsak dan je zadnji,
kot da bi vedel, da kmalu prišel bo poslednji.
Brez slovesa mnogo prezgodaj tvoj dih je zastal,
a v našem spominu boš večno ostal.

Ob boleči izgubi našega dragega sina, brata, vnuka in strica

Uroša Špeliča
od katerega smo se poslovili 17. avgusta 2016 na pokopališču na Kokrici, se iskreno 

zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem, ki ste ga pospremili 
na njegovi zadnji poti, mu izkazali spoštovanje, darovali cvetje, sveče in nam izrekli 

sožalja ter besede tolažbe. Hvala vam.

Žalujoči vsi njegovi

ZAHVALA

V 79. letu starosti se je za vedno poslovil in odšel k nebeškemu 
Očetu naš ljubi oče, brat, tast in stari ata

Jože Konc
z Visokega pri Kranju

Ob boleči izgubi se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in 
prijateljem ter vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti. 
Posebna zahvala gre Pogrebnemu zavodu Navček z Visokega, pev-
cem iz Predoselj, trobentaču, nosačem in g. kaplanu.

Žalujoči: sinovi Vojko, Marko in Vilko z družinami

Ljubil si zemljo,
bil njej si predan,
a prišel je dan,
ko v njej boš počival.
In v naši zavesti
prižgal lučke spomina. 

ZAHVALA

Ob boleči izgubi 
našega dragega moža in očeta

dr. Antona Dolenca 
dr. vet. med. iz Vrbenj pri Radovljici

se z globoko hvaležnostjo spominjamo vseh, ki ste nam bili v tolažbo in pomoč. 
Iskreno se zahvaljujemo vsem prijateljem in znancem za izražene besede sožalja, 
podarjene sveče, cvetje in svete maše. Hvala vsem, ki ste ga v tako velikem številu

pospremili na njegovi zadnji poti. 
Vsa toplina njegovega srca bo ostala vedno z nami.

Žalujoči žena Cveta ter sinova Toni in Klemen z družinama

Je čas, ki da,
je čas, ki vzame,
je čas, ki celi rane,
in je čas, ki nikoli ne mine,
ko zasanjaš se v spomine.

V SPOMIN

Minilo je leto, odkar smo se poslovili od našega dragega brata, 
svaka in strica

Franca Trobca
iz Zvirč 28

Njegova plemenita skromnost, neskončna dobrota in nesebična 
ljubezen, ki jih je razdajal med vse nas, bodo za vedno ostale v 
naših mislih in srcih. Zelo ga pogrešamo.
Vsem tistim, ki se ga radi spominjate in mu prižigate svečke, se 
iskreno zahvaljujemo.

Njegovi: sestra Marta z možem Jankom in nečakinja  
Majda z družino

Pomlad bo na tvoj vrt prišla 
in čakala, da prideš ti, 
in sedla bo na rožna tla 

in jokala, ker te ni. 
(S. Gregorčič) 

 
Obkrožen z družino je umrl mož, oči, dedi in brat

Mito Trefalt
avtor in voditelj

Vselej ga bomo nosili v srcih žena Metka, otroci Andrej z Jasno, Nežka z Robijem, Špela  
s Tomom in Jerica z Janezom, vnuki Žiga, Luka, Nikolina in Gretalise ter brat Božo z Božo. 

Z vetrom bo odšel v petek, 26. avgusta, ob 18. uri na pokopališču v Kranju. 
Žara bo v tamkajšnji mrliški vežici od 13. ure. 

Cvetje in sveče hvaležno odklanjamo v korist botrstva pri  
Zvezi prijateljev mladine Ljubljana Moste.

ZAHVALA

V 67. letu nas je zapustila naša draga mami, žena, stara mama, 
sestra, teta

Slavica Blaznik
iz Spodnje Besnice

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, 
sodelavcem, vsem imenovanim in neimenovanim za izrečeno so-
čutje in podporo. Hvala vam, da ste jo pospremili v večni mir. 
Zahvala g. župniku, pevcem, trobentaču za zaigrano Tišino in 
pogrebni službi Navček za lep poslovilni obred. Radi te imamo.

Tvoji najdražji

Ni smrt tisto, kar nas loči,
in življenje ni, kar druži nas.
So vezi močnejše, brez pomena
zanje so razdalje, kraj in čas.
(M. Kačič)

ZAHVALA
Jaz sem vstajenje in življenje:
kdor vame veruje,
bo živel, tudi če umre;
in vsakdo, ki živi in vame veruje,
vekomaj ne bo umrl.
(Jn 11, 25–26)

V 80. letu je odšel na novo pot naš dragi mož, oče, stari ata, tast, brat in stric

Rudi Martinjak
iz Grada

Ob njegovem slovesu se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, sovaščanom, 
sodelavcem, prijateljem in znancem za molitve, izrečene besede sočutja, za vse darove in 

pomoč. Hvala za sveto mašo in lepo opravljen pogrebni obred g. župniku, ministrantom, 
domačim pevkam, pogrebni službi Pogrebnik, prijatelju za poslovilni govor, čebelarjem 

in folklornikom za spremstvo. Hvaležni smo tudi vsem, ki ste se zadnji dan od njega 
poslovili, ga pospremili na njegovi zadnji poti ali se od njega poslovili v svojih mislih.

Vsi njegovi
Grad, 16. avgusta 2016



Anketa

Peter Žnidar:

»Nisem še voznik, opažam 
pa, da nekateri vozniki ne 
znajo ravno najbolje prilaga-
jati hitrosti vožnje – ali vozijo 
prepočasi ali pa odločno pre-
hitro. A mladi vozniki po mo-
jem pri tem ne izstopajo.«

Ilči Ivanov:

»Menim, da sem vzoren voz-
nik, se pa strinjam, da mladi 
vozniki pogosteje prekoračijo 
predpisano hitrost kot starej-
ši, izkušeni vozniki. Mladost 
je pač norost, pa tudi izku-
šenj jim manjka.«

Matic Ovsenar:

»Po mojem so mladi vozniki 
res večji divjaki kot starejši. 
Kriva je mladost oz. želja po 
dokazovanju pred vrstniki. 
Verjetno se niti ne zavedajo, 
kako hude posledice lahko 
povzroči dirkanje na cesti.«

Klemen Bučan:

»Sem previden voznik, priz-
nam pa, da konstantno vo-
zim 10 km na uro prehitro. 
Ne strinjam se, da mladi 
vozniki pogosteje divjajo po 
cesti, verjetno pa se večkrat 
zgodi, da vozijo pijani.«

Simon Šubic

Ta teden po vsej državi pote-
ka preventivna akcija Hitrost, 
v kateri so še zlasti osredoto-
čeni na mlade voznike, ki naj 
bi bili najbolj nagnjeni k hitri 
vožnji. Se strinjate, smo po-
barali mimoidoče Kranjčane. 

Foto: Tina Dokl

Mladi vozniki 
nimajo izkušenj 

Alen Ganibegovič:

»Kmalu bom začel s praktič-
nim usposabljanjem v šoli 
vožnje, tako da še ne znam 
povedati, kakšen voznik sem, 
predvidevam pa, da bom 
vozil umirjeno in nikoli pod 
vplivom alkohola.« 

info@g-glas.si
32 Gorenjski glas

petek, 26. avgusta 2016

vre men ska na po ved
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Agen ci ja RS za oko lje, Urad za me te oro lo gi jo

Danes, jutri in v nedeljo bo pretežno jasno. Zjutraj bo ponekod 
po nižinah kratkotrajna megla.

Jasna Paladin

Kamnik – Christiano Ronal-
do, ki je pred dnevi v svojem 
rojstnem Funchalu na Made-
iri odprl hotel Pestana CR7, 
prvega od štirih luksuznih ho-
telov s petimi zvezdicami, ki 
jih še namerava odpreti (nas-
lednjega naj bi do konca leta 
odprl v Lizboni, prihodnje leto 
pa še v Madridu in New Yor-
ku), je s sodelovanjem razve-
selil tudi podjetje Lina design 
s sedežem v Kamniku. Izbral 
je namreč njihov paradni iz-
delek Moon blagovne znam-
ke Lina. Gre za najbolj tržen 
izdelek podjetja – preprosto, 
a uporabno pohištvo, na kate-
rem se udobno sedi,  sestavlja 
pa se kot kocke, vse od sedeža 
do udobne postelje.

Direktor podjetja in obliko-
valec izdelkov Lina design Da-
mjan Uršič je novega uspe-
ha podjetja izredno vesel. Kot 
pravi, gre za zelo referenčne-
ga kupca, saj je ime Christia-
na Ronalda eno najbolj pre-
poznavnih v svetu. Da so v 

družbi CR7 zbrali prav njiho-
ve izdelke, jemlje kot res ve-
liko priznanje za podjetje in 
dobro popotnico, da bodo nji-
hovi izdelki tudi v drugih hote-
lih Pestana CR7.

Podjetje Lina design je s tr-
ženjem svoje blagovne znam-
ke Lina (z njo so podpisani že 

pod štirinajst inovativnih iz-
delkov) sicer začelo šele pred 
dvema letoma, a v tem času 
so uspeli že na praktično vseh 
evropskih trgih in trgih Rusi-
je, Južne Koreje, Singapur-
ja, Hongkonga in Južnoafri-
ške republike. Kot so še pove-
dali, so letos močno v vzponu 

naročila iz Japonske, Tajvana, 
Združenih arabskih emiratov 
in držav srednje Afrike ter Me-
hike. Kljub velikemu uspehu 
gre za majhno ekipo, saj je v ra-
zvoju, nabavi in trženju zapo-
slenih osem sodelavcev, pro-
izvodnjo pa organizirajo pri 
slovenskih kooperantih.

Kamniško pohištvo  
v Ronaldovem hotelu
Podjetje CR7, ki je v lasti svetovno znanega nogometaša Reala iz Madrida in portugalskega 
reprezentanta Christiana Ronalda, je za opremo v enem od svojih luksuznih hotelov izbralo izdelke 
kamniškega podjetja Lina design.

Inovativno pohištvo podjetja Lina design v Ronaldovem hotelu Pestana CR7 / Foto: arhiv podjetja

Škofja Loka – Skupina za lepšo Loko, ki vsako leto deli pri-
znanja najlepše urejenim hišam, blokom, podjetjem, gostin-
skim in nastanitvenim obratom, je v preteklosti za neurejenost 
delila tudi bodeče neže. Mogoče bi bil spet čas, da poseže 
po tem »priznanju«. Letos bi si ga zaslužilo divje zaraščeno 
območje pri Dolenčevem vrtu, kjer je rastlinje visoko že do-
ber meter. Mimo se vozijo turisti in si tako na vhodu v Staro 
Loko ustvarijo slab vtis o obiskanem kraju, so nas opozorili 
prebivalci Stare Loke. 

Zaslužijo si bodečo nežo

Zanemarjeno in zaraščeno območje na vhodu v Staro  
Loko / Foto: Andrej Tarfila

GLASOV JEŽ

Bašelj – Tudi letos v Bašlju pri Preddvoru tradicionalno orga-
nizirajo Kmečki praznik pod Storžičem. Dvodnevno dogajanje 
se bo začelo že jutri, v soboto, 27. avgusta, ko bašljanski fantje 
organizirajo večer z Veselimi svati od 20. ure dalje; praznik pod 
Storžičem s Slovenskimi zvoki pa bo dan kasneje, v nedeljo, 
28. avgusta, in sicer od 12. ure dalje. Spoznali boste lahko 
stare kmečke običaje, pokusili jedi iz kmečke kuhinje, mislili 
pa so tudi na najmlajše.

Kmečki praznik pod Storžičem ta konec tedna

Igor Kavčič

Radovljica – Kot veleva tradi-
cija zadnje sobote v avgustu, 
se bodo jutri, 27. avgusta, ob 
6. uri člani Rekreacijskega 
kluba Večno mladi fantje, in 
vsi, ki bi to radi postali, spet 
podali na tradicionalni po-
hod na Stol, že 42. po vrsti. 
Zbrali se bodo pred kavarno 
Ambient v Radovljici, se pri-
javili za pohod in se potem 
po eni izmed poti odpravi-
li na Stol. Letošnji vodja po-
hoda je Miroslav Pogačar, 
pohodnike pa bodo varova-
li tudi gorski reševalci. Na 

čelu pohodnikov bo prapor-
ščak ponesel vedro, letošnji 
simbol pohoda. Po vrnitvi v 
dolino se bodo pohodniki in 
obiskovalci zbrali v priredit-
venem prostoru pred hote-
lom Grajski dvor, od koder 
bo ob 16. uri krenila povor-
ka pihalnih orkestrov, udele-
žencev pohoda in članov klu-
ba z Linhartovega trga sko-
zi grajski park do šotora. Sle-
dil bo koncert pihalnih orke-
strov, ob 20. uri pa zabava z 
narodno-zabavnim ansam-
blom. Ob 23. uri bo na spo-
redu laserska predstavitev 
Igra svetlobe.

Večno mladi na Stol


	GGL_0826_01low
	GGL_0826_02low
	GGL_0826_03low
	GGL_0826_04low
	GGL_0826_05low
	GGL_0826_06low
	GGL_0826_07low
	GGL_0826_08low
	GGL_0826_09low
	GGL_0826_10low
	GGL_0826_11low
	GGL_0826_12low
	GGL_0826_13low
	GGL_0826_14low
	GGL_0826_15low
	GGL_0826_16low
	GGL_0826_17low
	GGL_0826_18low
	GGL_0826_19low
	GGL_0826_20low
	GGL_0826_21low
	GGL_0826_22low
	GGL_0826_23low
	GGL_0826_24low
	GGL_0826_25low
	GGL_0826_26low
	GGL_0826_27low
	GGL_0826_28low
	GGL_0826_29low
	GGL_0826_30low
	GGL_0826_31low
	GGL_0826_32low

