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AKTUALNO

Stavka voznikov  
se nadaljuje
Stavka voznikov avtobusov skupi-
ne Arriva Slovenija, ki se je začela 
v ponedeljek, se nadaljuje, saj vod-
stvo skupine in stavkovni odbor še 
vedno nista dosegla dogovora gle-
de stavkovnih zahtev, med kateri-
mi je tudi dvig plač.

3

GORENJSKA

Sklenili so poravnavo
Ministrstvo za izobraževanje je 
pred časom vložilo tožbo zoper 
blejsko občino, ker naj bi pri obno-
vi veslaškega centra gradbenim 
podjetjem neupravičeno plačala 
šeststo tisoč evrov. Občina je pri-
volila v poravnavo in bo državi vr-
nila 151 tisoč evrov.
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KRONIKA

Nasad nadzirala  
s kamerami
Na težko dostopnem terenu v Cer-
kljanskem hribovju je zraslo 750 
rastlin konoplje, ki so jih policisti 
zdaj poželi, gojitelja pa bodo ka-
zensko ovadili. Nasad sta nadzo-
rovala s kamerami, grozi jima od 
enega do deset let zapora.
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GG+

Imajo vse in še  
več kot veliki
Podružnična šola Podblica sodi 
med manjše šole v Sloveniji, saj jo 
v letošnjem šolskem letu obiskuje-
jo zgolj štirje učenci. Skupaj z uči-
teljico Anico Kordež in kuharico 
Zinko Šolar delujejo kot velika dru-
žina.
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VREME

Danes bo pretežno oblač-
no. Jutri bo občasno deže-
valo. V nedeljo bo dežev-
no, vmes bodo tudi nevih-
te. Pihal bo južni veter. 

11/22 °C
jutri: spremenljivo oblačno

Mateja Rant

Žiri – Skupina Poclain je po 
prevzemu Kladivarja poskr-
bela za organizacijske spre-
membe ter obsežna vlaga-
nja v nove tehnologije in ra-
zvoj proizvodov. Naložbe so 
v zadnjem desetletju dosegle 
vrednost 17 milijonov evrov. 
Poclain Hydraulics je danes 
s tristo zaposlenimi med tre-
mi največjimi tovarnami v 
skupini Poclain in ustvari za 
31 milijonov evrov prihod-
kov, od tega devetdeset od-
stotkov z izvozno dejavno-
stjo. Po dodani vrednosti se 
uvrščajo v sam vrh najuspe-
šnejših žirovskih podjetij. 

Med vodilnimi v svoji dejavnosti
V žirovskem podjetju Poclain Hydraulics so v sredo pripravili slovesnost ob desetletnici poslovanja v 
okviru mednarodne skupine Poclain, ki je podjetju omogočila nov zagon.

Prireditve ob desetletnici podjetja Poclain Hydraulics se je udeležil tudi predsednik vlade 
Miro Cerar (v sredini). Na fotografiji levo je Laurent Bataille, na desni Aleš Bizjak.

Aleš Senožetnik

Kranj – Od 39.711 zahtevkov 
za denacionalizacijo, ki so 
bili vloženi pred upravnimi 
organi v vsej državi, je prav-
nomočno odločeno o 99,64 
odstotka vseh zahtevkov. 
Nerešenih ostaja še 141, od 
tega še ni bilo odločeno o 91 
zahtevkih, o petdesetih pa je 
sicer že bilo odločeno, ven-
dar so bile zoper te odločitve 
vložene pritožbe. 

Tudi na območju širše Go-
renjske je velika večina za-
dev že rešenih, odprtih pa 
ostaja še 29 primerov. Od 
tega v upravnih enotah (UE) 

Jesenice, Tržič, Kranj in Ško-
fja Loka po pet, v Radovljici, 
Domžalah in Kamniku po 
tri, na območju občin Vodi-
ce in Medvode, ki spadata v 
Upravno enoto Ljubljana, 
pa odprtih denacionalizacij-
skih postopkov ni več.

V zadevah, ki so bile že re-
šene v UE Kranj, tečejo pri-
tožbeni postopki na ministr-
stvih v treh zadevah, v treh 
pa so bili sproženi upravni 
spori na Upravnem sodišču 
RS. Julija je bila ena zadeva 
odstopljena v pristojno re-
ševanje Ministrstvu za kul-
turo. »Glede preostalih za-
dev se v eni zadevi še čaka 

na pravnomočno ugotovi-
tev državljanstva upravičen-
ca oz. pravnega naslednika, 
v eni zadevi se čaka na skle-
nitev sporazuma za nado-
mestno zemljišče med Skla-
dom kmetijskih zemljišč in 
gozdov RS in upravičencem. 
V preostalih zadevah pa je 
bilo z delnimi odločbami že 
odločeno o delu zahtevka, za 
zaključek zadev pa je treba v 
glavnem še odločiti o odško-
dnini za odvzeto premože-
nje, ki ga ni mogoče vrniti v 
naravi,« pojasnjujejo na UE 
Kranj. 

Denacionalizacija skoraj zaključena
V Sloveniji je pravnomočno odločeno že o 99,64 odstotka vseh 
denacionalizacijskih zahtevkov, nerešenih pa je še 141. Od tega tudi 29  
na območju širše Gorenjske.

Med nerešenimi zahtevami za denacionalizacijo je tudi območje Malega gradu v Kamniku. 

Simon Šubic

Jesenice – Na avtocestnem 
odseku med Hrušico in Lip-
cami bodo kmalu začeli ob-
novo 4,8 kilometra smerne-
ga vozišča proti Ljubljani, 
sanacijo viaduktov Podme-
žakla 1 in Podmežakla 2 ter 
sanacijo izvedenih ukrepov 
za zavarovanje odseka pred 
padajočim kamenjem in 
snežnimi plazovi. Izvajalca 
del sta v skupnem nastopu 
Gorenjska gradbena druž-
ba in Strabag, vrednost po-
godbenih del pa znaša štiri 

milijone evrov (brez DDV), 
so razložili na Družbi za av-
toceste RS. Dela bodo pred-
vidoma potekala do zime.

V okviru pripravljalnih 
del, s katerimi so začeli ta 
teden in naj bi predvidoma 
potekala do ponedeljka, že 
urejajo prehode prek sre-
dinskega ločilnega pasu. V 
smeri proti Ljubljani je zato 
že postavljena stalna zapora 
prehitevalnega pasu v dolži-
ni približno 3,5 kilometra, so 
opozorili na Darsu.

Sanirali bodo tudi 
viadukta
Na odseku gorenjske avtoceste med priključkoma 
Hrušica in Lipce so ta teden stekla pripravljalna 
dela za obnovo skoraj pet kilometrov vozišča v 
smeri proti Ljubljani.
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme BREDA KALIŠNIK iz Žirovnice

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Abonma za vse okuse – Kromatika 2017/2018

Simfonični orkester RTV Slovenija bo jeseni vstopil v svojo 62. 
sezono. V sklopu abonmajskega cikla Kromatika se bo od sep-
tembra do junija zvrstilo devet koncertov z raznoliko in kakovo-
stno simfonično glasbo, orkester pa bo skupaj z gosti zagotovo 
upravičil svoj sloves, ki sega daleč prek naših meja. Prvi koncert 
bo na sporedu v četrtek, 14. septembra 2017, ob 19.30 v Cankar-
jevem domu v Ljubljani.

Tokratna Kromatika nosi podnaslov Abonma za vse okuse, kar 
samo poudarja odprtost in barvitost tako sporeda kot tudi na-
bora dirigentov in solistov. En Shao, Daniel Raiskin, Stefan Mi-
lenković, Bernarda in Marko Fink, Theresa Plut, Martin Sušnik 
– to je le nekaj umetnikov, ki jih ni treba posebej predstavljati. 
Vabljeni k vpisu, ki bo potekal od 11. do 14. septembra 2017 v 
Informacijskem središču Cankarjevega doma ali po telefonu: 
01 24 17 300.
RTV Slovenija podarja trem naročnikom Gorenjskega glasa 
zgoščenko Glasbene produkcije RTV Slovenija. V žrebu boste 
sodelovali, če boste pravilno odgovorili na vprašanje: Kako je 
ime kitajskemu dirigentu, ki bo vodil Simfonični orkester RTV 
Slovenija na prvem abonmajskem večeru? Odgovore s svojimi 
podatki pošljite do četrtka, 14. septembra, na naslov: Gorenjski 
glas, Bleiweisova 4, 4000 Kranj, ali na koticek@g-glas.si.

Nagrajenka

V nagradni igri, ki je bila objavljena 1. septembra 2017, prejme 
avtobiografsko knjigo Tereze Kesovije z naslovom To sam ja (To 
sem jaz) Ula Kos iz Škofje Loke. Nagrajenki čestitamo!
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Simon Šubic

Kranj – Čeprav se bo aneks 
h kolektivni pogodbi za jav-
ni sektor, s katerim se bodo 
popravile plače predvsem za 
poklice v plačni skupini J, 
prihodnje leto začel uporab-
ljati, ga v Sindikatu poklic-
nega gasilstva Slovenije niso 
podpisali, prav tako ne ane-
ksa h kolektivni pogodbi za 
dejavnost poklicnega gasil-
stva, saj v pogajanjih niso do-
segli takšne odprave plačnih 
anomalij, kot so zahtevali. 
»Še več, z uveljavitvijo nove 
kolektivne pogodbe za javni 
sektor, s katero se bodo plač-
ni razredi dvignili le za tri t. 
i. orientacijska delovna mes-
ta v dejavnosti poklicnega ga-
silstva, skupno pa je 31 delov-
nih mest, se bodo ustvarila 
še večja nesorazmerja. Naj 
kot primer navedem delovno 
mesto gasilec, ki bo po no-
vem v 23. plačnem razredu, 
torej višje kot gasilec I, ki os-
taja v 22. plačnem razredu,« 
je razložil sekretar Sindika-
ta poklicnega gasilstva Slove-
nije David Švarc. Sindikat je 
zato že pred tednom dni poz-
val vlado in obrambno mini-
strstvo k novim pogajanjem, 
čemur so na resornem mini-
strstvu prisluhnili, saj so se v 
torek že prvič sestali. 

Po Švarčevih besedah si je 
sindikat poklicnih gasilcev 

v večmesečnih pogajanjih 
z vlado o odpravi plačnih 
anomalij v javnem sektor-
ju prizadeval za dva cilja: da 
morajo biti poklicni gasilci 
obravnavani enako kot osta-
li uniformirani poklici, kar 
so tudi dosegli, in za odpravo 
plačnih nesorazmerij v ga-
silski dejavnosti, ki izvirajo 
še od uvedbe enotnega plač-
nega sistema v javnem sek-
torju leta 2008. Tu v poga-
janjih niso dosegli zadovo-
ljivega rezultata, zato anek-
sov h kolektivni in panožni 
pogodbi niso podpisali. »Za 
večino delovnih mest smo 
zahtevali dvig za dva plač-
na razreda, kar pomeni za 

približno osem odstotkov, 
za dve delovni mesti pa za tri 
plačne razrede. Vladna stran 
oz. ministrstvo za obrambo 
nas je junija postavilo pred 
dejstvo, da naj sprejmemo, 
kar ponujajo, ali pa nič. Od-
ločili smo se, da aneksa ne 
podpišemo, čeprav bi se kar 
velikemu delu naših članov 
dvignile plače, a nismo prip-
ravljeni popustiti in s tem 
del naših kolegov pustiti na 
cedilu,« je razložil Švarc. Po-
nudba ministrstva in zahte-
va sindikata se pri enajstih 
delovnih mestih razlikujeta 
za en plačni razred, kar po-
meni 150 tisoč evrov na letni 
ravni, je dodal. Ministrstvo 

je sicer na torkovem sestan-
ku predlagalo, da bi zaposle-
nim na spornih delovnih 
mestih pripadal položajni 
dodatek v višini pet odstot-
kov osnovne plače, kar pa je 
sindikat zavrnil. 

Sindikat poklicnega gasil-
stva Slovenije jeza zdaj prip-
ravljen iti v vse možne sin-
dikalne aktivnosti za ures-
ničitev svojih zahtev. »Od-
prti smo do novih pogajanj, 
prvič smo se s predstavni-
ki ministrstva srečali v to-
rek. Predsedstvo sindika-
ta je na izredni seji skleni-
lo, da se mora dogovor dose-
či do sredine septembra, si-
cer bomo organizirali prote-
stni shod, če pa tudi to ne bo 
zadoščalo, da se anomalije 
odpravijo, bomo začeli še z 
aktivnostmi za izvedbo stav-
ke,« je napovedal Švarc. Ob 
tem dodaja, da namen mo-
rebitne stavke ni kakorko-
li škodovati državljanom in 
njihovemu premoženju, saj 
bodo gasilci tudi tedaj izvaja-
li vse potrebne intervencije. 
»Stavka pa bi vplivala na iz-
vedbo manjših opravil v po-
samezni gasilski enoti, ser-
visiranje aparatov, preven-
tivno delovanje in podobno. 
V primeru zaostritve stavke 
je možno tudi, da poklicni 
gasilci ne izvajajo del pri po-
godbenih partnerjih, torej 
podjetjih.«

Gasilci za takojšen dogovor
Poklicni gasilci bodo pripravili protestni shod pred vlado, če do srede septembra z ministrstvom ne 
sklenejo dogovora o odpravi plačnih nesorazmerij, ne izključujejo pa niti možnosti kasnejše stavke.

David Švarc, sekretar Sindikata poklicnega gasilstva 
Slovenije / Foto: Gorazd Kavčič

Danica Zavrl Žlebir

Kranj – Ministrstvo za delo, 
družino, socialne zadeve 
in enake možnosti je v jav-
no razpravo dalo predlog za 
spremembo družinske za-
konodaje, ki naj odpravi do-
sedanje varčevalne ukrepe, 
prinaša pa tudi nekatere dru-
ge izboljšave. Tako bo po-
moč ob rojstvu otroka posta-
la spet univerzalna pravica in 
ne bo več vezana na materi-
alni položaj družine. Do se-
daj je veljal cenzus 64 odstot-
kov povprečne mesečne pla-
če na osebo. Do te pomoči 
bodo upravičeni vsi starši ot-
rok s stalnim prebivališčem v 
Sloveniji, ki tu dejansko živi-
jo. Pomoč ob rojstvu otroka 
bo v obliki dobroimetja, ki ga 
bo mogoče porabiti za otro-
ško opremo, potrebščine za 

otroke, otroško hrano in po-
dobno.

Tudi dodatek na veliko 
družino ne bo več odvisen od 
materialnega položaja druži-
ne (do sedaj je veljal cenzus 
64 odstotkov povprečne me-
sečne plače na osebo), pač 
pa bodo do njega upravičene 
družine s tremi oziroma šti-
rimi ali več otroki s skupnim 
stalnim prebivališčem enega 
od staršev in otrok v Sloveni-
ji in ki dejansko živijo v Slove-
niji. Predlagana novela uvaja 
30 dni starševskega dopusta 
za posvojitelje ali osebe, ki ji 
je otrok zaupan v vzgojo in 
varstvo z namenom posvoji-
tve v skladu s predpisi, ki ure-
jajo družinska razmerja za ot-
roka, ki je že zaključil prvi ra-
zred osnovne šole in je mlaj-
ši od 15 let. Do sedaj so bili 
do starševskega dopusta za 

otroka upravičeni posvojite-
lji, katerih otrok še ni končal 
prvega razreda osnovne šole. 
S spremembo zakona uvaja-
jo nov način izrabe očetovske-
ga dopusta, ki je bolj enosta-
ven, pregleden in fleksibilen, 
trajanje očetovskega dopusta 
in višina nadomestila pa os-
tajata nespremenjena. Očet-
je bodo lahko izrabili vseh 30 
dni očetovskega dopusta sku-
paj, denimo takoj ob rojstvu 
otroka. Najmanj 15 dni mora-
jo izrabiti kadarkoli od rojstva 
otroka do najkasneje en me-
sec po poteku starševskega 
dopusta v strnjenem nizu 
oziroma starševskega dodat-
ka, preostanek pa do konča-
nega prvega razreda osnov-
ne šole. S predlagano novelo 
bodo sistemsko uredili tudi 
pomoč pri nakupu vinjete za 
velike družine.  

Odpravljajo varčevalne 
ukrepe v družinski politiki
S spremembami zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih 
bodo odpravljeni varčevalni ukrepi na področju družinske politike.Jesenice, Kranj – Predsednik Borut Pahor je v torek obiskal stoj-

nici na Jesenicah in v Kranju pred sedežem upravnih enot, kjer 
poteka zbiranje podpisov podpore njegovi vnovični kandidaturi 
za predsednika. Na volitvah želi Pahor nastopiti kot neodvisni 
kandidat in zato potrebuje 5000 podpisov, je pa za kandidaturo 
dobil tudi podporo predsedstva SD. V svojem uradnem nagovoru 
volivcem med drugim sporoča, da je tako pred petimi leti, ko je 
prevzel položaj predsednika republike, in še danes prepričan, da 
je sodelovanje, in ne izključevanje najpomembnejši vzvod naše-
ga naroda in naše države za varnejšo in uspešnejšo sedanjost 
in prihodnost. Osrednja vloga predsednika republike pa je, da 
povezuje ljudi v močno skupnost.

Predsedniški kandidat Borut Pahor na Gorenjskem

Borut Pahor je zbiral podpise podpore tudi v Kranju. 
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Kranj – Zunajparlamentar-
na stranka Glas za otroke in 
družine je ta teden predstavila 
svojo kandidatko za predse-
dnico republike. To je 73-letna 
Angelca Likovič, upokojenka, 
ki je bila vrsto let ravnateljica 
ene od ljubljanskih osnovnih 
šol, v preteklosti pa tudi držav-
na sekretarka na ministrstvu 
za šolstvo. Ob predstavitvi je 
dejala, da se je že kot ravnate-
ljica zavzemala za pravice ot-
rok, staršev in starih staršev, 
kar bo počela tudi kot pred-
sednica države, zavzela pa se 
bo tudi za »osvoboditev« ko-
roških dečkov. Njuna usoda je 
bila tudi neposredna spodbu-
da, da se je odločila za kandi-
daturo. Napovedala je tudi, da 
bo svojo predsedniško plačo 
v celoti namenila pomoči pot-
rebnim družinam. Njen volil-
ni štab bo vodil predsednik 
stranke Aleš Primc. Stranka 
je že začela z zbiranjem 3000 
potrebnih podpisov v podpo-
ro kandidaturi, zbira jih na 40 
stojnicah po vsej državi in to 
vidi kot dobro priložnost za 
predstavitev stranke na par-
lamentarnih volitvah.  

Kandidatka tudi 
Angelca Likovič
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Zadnjič me je poklical 
Egon. Prijazen fant z 
nenavadnim imenom. 

Edini Egon, ki ga poznam, 
če odštejem tistega Egona iz 
otroške knjige. Nikoli ga nisem 
vprašala, kdo mu je izbral to 
ime in ali ga skozi življenje 
nosi s ponosom.

Sama sem iz generacije, ko 
so starši otrokom izbirali ime-
na Boštjan, Mojca, Tomaž, 
Primož, Barbara, Mateja. In 
seveda Urška. Menda mi je 
ime izbral oče. Leto dni sta-
rejši brat je dobil ime Boštjan. 
Manj sreče je imel desetletje 
mlajši brat, ki se je rodil v dru-
žino neodločnežev. Tako je bil 
kar dva dni brez imena, šele 
tretji dan je postal Jure …

Moderni starši seveda česa 
tako pomembnega ne pre-
puščajo zadnjemu trenutku. 
Izbira otroškega imena je cel 
projekt. Ko je bodoči človek še 
pikica globoko v vesolju ma-
terinega trebuha, se začne 
vznemirljivo izbiranje. Bi ime 
izbrali po prisrčni sosedovi 
deklici, kakšnem zvezdniku, 
junaku iz knjige, morda sta-
ri mami? Bi sami sestavili 
kakšno unikatno ime, takšno, 
kakršnega nima še nihče? 

V pomoč modernim staršem 
danes obstaja kopica posebnih 
spletnih strani s »top« otroški-
mi imeni, največjo zbirko otro-
ških imen, predlogi unikatnih 
imen, celo imen v povezavi z 
numerologijo … Menda starši, 
ki otroke dobijo v zrelejših le-

tih, raje izbirajo bolj domača 
imena. Tako sta denimo pred 
meseci svet polepšali ljubki 
dvojčici Manca in Tinkara. 
Nekateri res »kul« starši dajo 
otroku celo kakšno staro slo-
vensko ime, kot je Jože, Tone, 
Lojze, Micka … Na drugi 
strani pa domišljija modernih 
staršev ne pozna meja. Če pog-
ledamo samo imena, ki jih ot-
rokom izbirajo naši estradniki. 
Šajana, Kanenas, Lilu, Tiar, 
Lejs Tai, Liu, Vall … Ponekod 
v tujini so nekatera imena kar 
prepovedana. Na Švedskem 
naj bi tako v preteklosti že 
prepovedali imena Metallica, 
IKEA, Veranda in Q. V Nem-
čiji pa naj bi imeli celo poseben 
urad, ki skrbi za ustreznost 
imen. Pri nas takšnega ura-
da sicer nimamo, naj bi pa 
na upravnih enotah v skladu 
z zakonom o osebnem imenu 
odločali, ali izbrano ime »dr-
žavljanu zagotavlja identite-
to, varstvo njegove osebnosti 
in dostojanstva«. Podatkov 
o tem, da bi kdaj kakšno ime 
zavrnili, ni. Ima pa vsak dr-
žavljan (mladoletni s soglas-
jem staršev) možnost, da svoje 
ime spremeni. To lahko stori 
na vsaki upravni enoti, stroški 
znašajo 55 evrov. 

Pravijo, da te ime določa. A 
v resnici je verjetno ravno obra-
tno. Od tega, kakšen človek si, 
je odvisno, ali bodo ljudje tvoje 
ime izgovarjali z nasmeškom. 
In morda po tebi poimenovali 
še kakšnega malega človečka.

Jože in Micka

KOMENTAR
Urša Peternel

Simon Šubic

Kranj – Stavka voznikov avto-
busov skupine Arriva Slove-
nija, ki se je začela v ponede-
ljek, se nadaljuje, saj vodstvo 
skupine in stavkovni od-
bor še vedno nista doseg-
la dogovora glede stavkov-
nih zahtev, med katerimi je 
tudi dvig plač. Stavka poteka 
tudi v kranjskem Alpetour-
ju, kjer je sicer vsi sindikati 
ne podpirajo, kljub temu pa 
v njej sodeluje vedno več vo-
znikov. Po podatkih Arrive 
je prvi dan v kranjski družbi 
stavkalo 49 od 193 voznikov, 
v sredo (podatka za včeraj še 
nismo prejeli) pa 57, v stav-
ki pa ni sodelovalo 86 od-
stotkov voznikov v skupini, 
tako so skoraj vse linije obra-
tovale nemoteno. Član stav-
kovnega odbora in predse-
dnik sindikata KNSS Neod-
visnost v Alpetourju Nenad 
Dakić po drugi strani zatrju-
je, da v stavki sodeluje dvak-
rat toliko voznikov Alpeto-
urja. Obe strani sicer druga 
drugo obtožujeta zavajanja 
s podatki o udeležbi v stav-
ki, prav tako pa nepripravlje-
nosti za sklenitev dogovora. 

»V stavki po naši oceni so-
deluje že od 110 do 120 vo-
znikov Alpetourja, in si-
cer povsod: tako v Kranju in 
Škofji Loki kot tudi na Jese-
nicah, v Radovljici in Trži-
ču, čeprav zaposleni doživ-
ljajo različne pritiske s stra-
ni delodajalca, tudi ustne 
grožnje z odpustitvijo,« je 
povedal Dakić. Kot je razlo-
žil, je stavkovni odbor stopil 

naproti delodajalcu in pove-
čal minimalni obseg delov-
nega procesa med stavko, 
tako da zdaj stavkajoči vozni-
ki opravljajo vse prevoze od 
polnoči do 8. ure zjutraj, od 
13. do 16. ure in od 21. do 23. 
ure pa tudi vse šolske prevo-
ze pred 13. uro. »V Arrivi so 
zdaj najeli upokojene vozni-
ke, da med stavko opravlja-
jo prevoze, kar je v nasprot-
ju z zakonom o stavki, o tem 
pa je že obveščen inšpekto-
rat za delo. Poleg tega so za-
radi stavke najeli varnostno 
službo, kar je zelo zanimi-
vo, saj je družba za uro naje-
ma varnostnika pripravljena 
plačati 8,50 evra, medtem ko 
vozniki zaslužimo 3,80 evra 
bruto,« je še dejal. 

»Čeprav je vodstvo skupine 
storilo vse, da bi doseglo spo-
razumno rešitev, stavkovni 
odbor še vedno zavrača pred-
log o vključitvi tretje osebe ozi-
roma reševanje nastalega spo-
ra z mediacijo, prav tako se ni 
želel vključiti v socialni dialog, 
ki poteka z ostalimi sindikati 
v družbah. Zato v vodstvu po-
novno apeliramo na stavkov-
ni odbor, da ne postavlja ulti-
mativnih zahtev, ampak prib-
ližuje zahteve in stališča, ki jih 
je mogoče realizirati,« so spo-
ročili iz Arrive. Zadnji sesta-
nek je bil v torek, kdaj se bodo 
vnovič srečali, pa še ni znano. 
Stavkovni odbor medtem raz-
mišlja celo o zaostritvi stav-
ke, saj dejanja vodstva ne vo-
dijo v smer njenega konca, je 

razložil predstavnik stavkov-
nega odbora Damjan Volf, si-
cer generalni sekretar Obal-
ne sindikalne organizacije KS 
90. Stavkajoči prav tako zah-
tevajo srečanje s predstavniki 
podjetja Deutsche Bahn, ki je 
večinski lastnik Arrive.

Medtem podporo stavka-
jočim voznikom avtobusov 
javno izreka vedno več dru-
gih sindikatov, tudi iz javne-
ga sektorja, ki so predsedni-
ka uprave Arrive Slovenija 
Boja Karlssona pozvali, naj 
»preneha z ukrepi in grožnja-
mi stavkajočim ter namesto 
preprečevanja in omejevanja 
stavke nemudoma pristopi k 
poštenim in kulturnim po-
gajanjem o vsebini stavkov-
nih zahtev«. 

Stavka voznikov se nadaljuje
Stavki voznikov avtobusov v Arrivi Slovenija ni videti konca, saj vodstvo skupine in stavkovni odbor še 
vedno ne soglašata o ničemer. 

Udeležba voznikov v stavki se na Gorenjskem povečuje, pravi član stavkovnega odbora 
Nenad Dakić. / Foto: Gorazd Kavčič

Marjana Ahačič

Radovljica – V začetku mese-
ca je Gorenjska banka obja-
vila javni razpis za zbiranje 
zavezujočih ponudb za od-
kup terjatev Gorenjske ban-
ke do družbe Perina. Terja-
tev je za več kot 9,3 milijona 
evrov in so zavarovane z zas-
tavo nepremičnine, poslov-
no-stanovanjskim komplek-
som na Vurnikovem trgu v 
Radovljici. Podjetje Perina 
je sicer v projekt izgradnje 
kompleksa v centru Radovlji-
ce vložilo več kot 15 milijo-
nov evrov. »Velika večina sta-
novanj je prodanih in vselje-
nih, zasedenih je tudi nekaj 

poslovnih prostorov, a je za-
nimanje zanje nekaj manjše, 
kot smo pričakovali, kar nas 
pravzaprav preseneča, saj gre 
za ta hip eno najboljših loka-
cij v Sloveniji, primerno za 
različne poslovne in storitve-
ne dejavnosti,« je povedal Si-
mon Zore, direktor podjetja 
Perina, ki je skupaj z Občino 
Radovljica investiralo v izgra-
dnjo nove soseske. Ta je tako 
skupaj s knjižnico sestavlje-
na iz štirih objektov in pod-
zemne garaže s 321 parkir-
nimi mesti, poleg parkirišč v 
garaži so v okviru komunal-
ne ureditve zgradili tudi več 
kot sto zunanjih javnih par-
kirnih mest.

Kot je dejal že pred ča-
som, bi lahko, če bodo pri 
prodaji uspešni, odplača-
li kredite, ob tem pa bi ne-
kaj malega še ostalo lastni-
kom. Za to trditvijo še ved-
no stoji, pravi Zore, in poja-
snjuje. »Prazna so le še šti-
ri stanovanja in nekaj po-
slovnih prostorov in parki-
rišč. Res pa je, da je dokonč-
no prodanih 51 stanovanj; 
pri ostalih gre za najem z 
odkupom, pri čemer reali-
zacijo pričakujemo v roku 
enega leta.« Še vedno meni, 
da bodo, ko in če bo prodaja 
dokončno zaključena, svoje 
obveznosti do banke lahko 
poravnali.

Prodajajo terjatve do Perine
Gorenjska banka je objavila razpis za odkup terjatev do radovljiškega 
podjetja Perina, ki banki dolguje že več kot 9 milijonov evrov. Investitor 
v poslovno-stanovanjsko sosesko v Radovljici je še vedno prepričan, da 
dolgove lahko uspešno poplača.

Kranj – Državna volilna komi-
sija je do 1. septembra, ko se 
je iztekel rok, prejela podatke 
32 organizatorjev kampanje 
za referendum o drugem tiru. 
Med njimi je dvanajst politič-
nih strank, od tega šest par-
lamentarnih. Med tistimi, ki 
bodo pred referendumom (ta 
bo v nedeljo, 24. septembra) 
nagovarjali državljane, je po-
leg civilnih pobud in združenj 
tudi več strokovnih institucij, 
svoje bodo denimo prispeva-
le Slovenske železnice, Luka 
Koper in Družba za avtoceste 
RS (Dars), med organizator-
ji kampanje pa najdemo tudi 
lokalne skupnosti: Mestno 
občino Koper in Krajevno 
skupnost Črni Kal. Organi-
zatorji kampanje se strinjajo, 
da Slovenija potrebuje drugi 
tir, razlikujejo pa se njihova 
stališča pri tem, kje in kako 
naj bi potekala trasa, koliko 
zanj plačati in kdo naj ga 
gradi.

Dvaintrideset 
organizatorjev 
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Bohinjska Bistrica – V ko-
muni Društva Žarek v Bohi-
nju, ki je pred leti na pobudo 
ustanoviteljice Ivanke Ber-
čan s podporo Občine Jese-
nice nastala v bohinjski So-
teski, projekt pa so na pobu-
do Jesenic podprle vse ob-
čine zgornje Gorenjske, so 
tudi letos pripravili dan od-
prtih vrat. Ob tej priložnos-
ti jih je obiskal tudi jeseniški 
podžupan Miha Rebolj, ki je 
pohvalil delo društva.

V društvu so po selitvi v 
hišo na Bitnjah svoje delo 
nadaljevali s še večjim za-
nosom in lani praznovali 
10-letnico delovanja, v tem 
času pa je v njihovi komu-
ni pomoč našlo že 98 za-
svojencev. Trenutno je v ko-
muni šest uporabnikov, ki 
se poleg osebnostnega ra-
zvoja učijo tudi različnih 
spretnosti, ki jim omogo-
čajo novo življenjsko pot. 
Kot pravi predsednica in go-
nilna sila Ivanka Berčan, je 
glavni cilj komune trdna ab-
stinenca in vključitev na-
zaj v normalno življenje. 
Tako so imeli v prvem leto-
šnjem polletju devet upo-
rabnikov z različnih kon-
cev Slovenije v starosti od 
27 do 43 let, dvema so omo-
gočili opravljanje vozniške-
ga izpita, štirje so bili vklju-
čeni v poklicno izobraževa-
nje, eden je v tem obdobju 
opravil maturo in eden zak-
ljučni izpit. Pomagali so jim 

pri urejanju finančnih dol-
gov, dva sta bila vključena 
v zdravljenje hepatitisa, ve-
liko poudarka so namenili 
aktivnostim na prostem od 
pohodništva, kopanja, ure-
janja hiše in okolice, ki so 
jo v teh letih zgledno preno-
vili. Še vedno ostaja neure-
sničena želja urediti tudi ko-
muno za dekleta, ki jih med 
zasvojenci ni malo, veliko 
tudi z otroki. Kot je še po-
vedala Ivanka Berčan, vsa-
ko leto zaključujejo z občut-
kom hvaležnosti: „Cilj pro-
grama je, da fantje dosežejo 
svoje cilje. Tako se jih je ne-
kaj še pred odhodom od nas 
zaposlilo. Zelo jih spodbuja-
mo, da dokončajo izobraz-
bo. V to je vključeno veliko 
dela, medsebojne pomoči in 

prostovoljcev, ki jim poma-
gajo. Vse to jim da osnove, 
s katerimi se lažje vključijo 
v življenje. To naj velja tudi 
kot povabilo vsem, ki so še v 
primežu droge, da se da pri-
ti ven iz tega. Glavna je nji-
hova volja, mi jih lahko pri 
tem podpremo, naj verja-
mejo vase. Najdejo nas na 
spletu, Društvo Žarek, pok-
ličejo naj nas, da se dobi-
mo, pogovorili se bomo in 
poiskali način, kako zače-
ti.“ Kot opažajo pri vseh, ki 
bežijo v omamo, gre v vseh 
oblikah za beg pred resnič-
nostjo, komuna pa jim po-
maga znova soočiti se z 
resničnostjo. Opažajo sicer 
vse več zasvojenosti z igrica-
mi, mobilno tehnologijo pa 
tudi kemičnih zasvojenosti, 

kjer so predvsem v porastu 
zasvojenosti z zdravili. 

„Postali smo družba za-
svojenosti, to opažamo tudi 
na delavnicah v šolah. Malo 
je mladostnikov, ki ne gre-
do v ekstreme eksperimenti-
ranja in se igrajo z ognjem,“ 
pravi Berčanova in dodaja, 
da je skrb vzbujajoča porast 
zasvojenosti s farmacevtski-
mi sredstvi. „Tablet je vedno 
več – od pomirjeval do uspa-
val, z njimi so povezani stran-
ski učinki. Ko zasvojenci pri-
dejo do psihiatrične pomoči, 
včasih skoraj ni mogoče ugo-
toviti, ali je nekaj psihično 
stanje ali pridobljeno stanje 
stranskih učinkov zaradi zlo-
rabe farmacevtskih sredstev. 
Ta so lahko dosegljiva, veliko 
tega je na črnem trgu.«

Odprta vrata komune Žarek
V komuni Žarek na Bitnjah v Bohinju so tudi letos pripravili dan odprtih vrat komune,  
ki že enajst let zasvojencem pogosto predstavlja zadnji žarek upanja. 

Komuno je obiskala delegacija občine Jesenice na čelu s podžupanom Miho Reboljem.

V članku z naslovom Ne podrejenost, ampak prijateljstvo, ki je 
bil objavljen 29. avgusta 2017, je bilo zapisano, da društvo Tačke 
pomagačke terapevtsko delo s pomočjo psov opravlja že osem-
deset let. Pravilno je, da ga opravlja že deset let.          Uredništvo

Popravek

Urša Peternel

Žirovnica – Občinski odbor 
SDS Žirovnica je skupaj z go-
renjsko koordinacijo stranke 
prejšnji teden pripravil sreča-
nje in piknik gorenjskih od-
borov stranke SDS. Udeleži-
lo se ga je okrog tristo članov 

in simpatizerjev, med gosti pa 
so bili tudi predsednik SDS Ja-
nez Janša, poslanci Žan Mah-
nič, Branko Grims, Marko Po-
gačnik ter župan občine Go-
renja vas - Poljane Milan Ča-
dež. Osrednji govornik Janez 
Janša je posebej poudaril po-
jem ukradene države, kritičen 

je bil do sedanje vlade, v nago-
voru pa je spodbujal tudi k za-
vesti v moč posameznikovega 
volilnega glasu. En glas pome-
ni malo, veliko glasov pa zmo-
re ustvarjati spremembe volil-
nih rezultatov in posledično 
kvaliteto življenja vseh drža-
vljanov, je poudaril. 

Srečanje gorenjskih članov SDS

Gorenjski člani in simpatizerji skupaj s predsednikom SDS Janezom Janšo

Rateče – Za nedeljo napove-
dano tradicionalno srečanje 
na tromeji, ki ga letos že 
osemintridesetič zapored 
pripravlja Turistično društvo 
Rateče - Planica, je zaradi 
slabe vremenske napovedi 
prestavljeno na prihodnjo 
nedeljo, 17. septembra. Po-
hodniki bodo na pot krenili 
ob 8. uri izpred gostilne Šurc 
v Ratečah. Na 1509 metrov 
visoki Peči bo zbrane zaba-
val Zahod band, ob 12. uri 
pa jih bodo pozdravili župa-
ni Kranjske Gore, Trbiža in 
Podkloštra. Poskrbljeno bo 
tudi za gostinsko ponudbo.

Srečanje prestavljeno

Smlednik – Jutri bo na Sta-
rem gradu nad Smlednikom 
dišalo iz grajskih loncev. Po-
tekalo bo tekmovanje v kuha-
nju grajskega lonca. Prirejajo 
tudi še druge aktivnosti: kviz 
in iskanje skritega zaklada 
za mlade družine, sestavlja-
nje sestavljanke velikanke in 
prikaz rezbarjenja. Prireditev 
se bo začela ob 12. uri.

Grajski lonec

Župan Mestne občine Kranj na podlagi 8. člena Zakona o volil-
ni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07 – ZVRK, 
103/07 – Zpols-D, 105/08 – odločba US, 11/11, 28/11 – odloč-
ba US, 98/13), 15. člena Odloka o oglaševanju in usmerjeval-
nem sistemu v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 79/2001 in 
20/2006) in 39. 39. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni 
list RS, št. 30/17 – UPB1) 

o b j a v l j a

POGOJE ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO  
BREZPLAČNE UPORABE OGLAŠEVALSKIH MEST  

V MESTNI OBČINI KRANJ

1.  Mestna občina Kranj organizatorjem volilne kampanje za 
predsednika Republike Slovenije (v nadaljevanju: organiza-
torji) ponuja brezplačna oglaševalska mesta za lepljenje in 
nameščanje plakatov s propagandnimi sporočili.

2.  Oglaševalska mesta, ki bodo na voljo, so predvidoma na-
slednja:

 veliko plakatiranje:
 - jumbo plakati I:  v dimenzijah  višina 3 m, širina 4 m,
 - jumbo plakati II:  v dimenzijah  višina 2,38 m, širina 5,04 m,
 srednje veliko plakatiranje:

  -  vitrine na avtobusnih postajah: v dimenzijah  višina 1,75 m, 
širina 1,185 m (vidni del – višina 1,71 m, širina 1,16 m),

  -  panoji na drogovih: v dimenzijah  višina 1,7 m, širina 1,1 m,
 malo plakatiranje:

 - oglasni panoji: v dimenzijah  višina 1 m, širina 0,7 m.
3.  Organizatorji morajo vloge vložiti v sprejemni pisarni 

Mestne občine Kranj ali poslati v priporočeni pošiljki na na-
slov: Mestna občina Kranj, Urad za gospodarstvo in gospo-
darske javne službe, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, najkasneje 
do ponedeljka, 18. 9. 2017, do 10. ure.

4.  Urad za gospodarstvo in gospodarske javne službe pri Me-
stni občini Kranj bo zbral vloge organizatorjev in na podlagi 
načela enakopravnosti opravil žrebanje, ki bo določilo loka-
cije oglaševalskih mest za organizatorje, ki bodo pravočas-
no oddali vloge. Žrebanje bo potekalo v torek, 19. 9. 2017, 
ob 13. uri v sejni sobi št. 9 v stavbi Mestne občine Kranj.

5.  Če bo želeno število oglaševalskih mest v vlogi organiza-
torjev preseglo kvoto brezplačnih oglaševalskih mest, Me-
stna občina Kranj organizatorjem proti plačilu omogoča do-
datna oglaševalska mesta preko izvajalcev za izvajanje de-
javnosti oglaševanja, plakatiranj in obveščanja, ki imajo z 
Mestno občino Kranj sklenjeno pogodbo:

-  AMICUS, d. o. o., Poslovna enota Kranj, Planina 3, 4000 
Kranj, tel. št.:04 235 42 10, za panoje na drogovih,

-  TAM-TAM, d. o. o., Slovenčeva ulica 153, 1000 Ljubljana, tel. 
št.: 01 51 56 596, za malo plakatiranje,

-  METROPOLIS MEDIA, d. o. o., Šmartinska cesta 152, 1000 
Ljubljana, tel. št.: 01 585 20 50, za veliko in srednje veliko pla-
katiranje,

-  EUROPLAKAT, d. o. o., Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana, 
tel. št.: 01 585 20 50, za veliko in srednje veliko plakatiranje.

Številka: 3506-36/2017-2-46/26
Datum: 23. 8. 2017 Boštjan Trilar
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Urša Peternel

Jesenice – V Kosovi graščini 
na Jesenicah bodo nocoj od-
prli razstavo fotografij bie-
nalnega fotografskega nate-
čaja Slovenske fotografinje 
se predstavijo, ki je potekal 
v organizaciji Fotografske-
ga društva Jesenice in Gor-
njesavskega muzeja Jese-
nice. Kot je povedal predse-
dnik društva Klemen Kle-
menc, je na natečaj prispe-
lo 144 fotografij 36 avtoric. 
Tema natečaja je bila pros-
ta, sodelujoče fotografinje 
so lahko poslale že natisnje-
ne fotografije. Žirija, ki so jo 
sestavljale lastnica in vodja 

Galerije Fotografija Barba-
ra Čeferin, samostojna foto-
grafinja Maja Šivec in profe-
sorica Marisa Monti, je po-
delila tri nagrade in šest di-
plom. Prvo nagrado je preje-
la Marja Kraljič iz Foto klu-
ba Janez Puhar Kranj za fo-
tografijo Veliki brat. Dru-
go nagrado je prejela Snje-
žana Barišić iz Foto kluba 
Okular Vrhnika za fotogra-
fijo Čas, tretjo pa Sanda Ž. 
Fajfarić iz Društva fotogra-
fov Svit Celje za fotografijo 
In hug. Diplome so prejele 
Danica Bricelj, Tanja Gor-
jan, Danica Novak, Andreja 
Ravnak, Anuška Vončina in 
Jožica Trstenjak.

Fotografinje se predstavijo
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Po 17 letih delovanja je NLB Poslo-
valnica na Bledu že povsem vpeta v 
lokalno okolje. Svojim strankam po-
maga premagovati izzive ter pose-
gati po novih osebnih ali poslovnih 
priložnostih, pri tem jo uspešno vodi 
Mojca Čuk. Pravi, da s sodelavci vsak 
dan začnejo z dobro voljo in v želji, 
da strankam za različne potrebe in  
življenjske situacije ponudijo pravo 
rešitev.

»Vse se začne z dobrim poznavanjem 
strank, saj lahko le v skupnem pogo-
voru poiščemo pravo rešitev za vsa-
kega posameznika. V prvi vrsti je naša 
velika prednost znanje« pravi Čuko-
va. Prav zato jih številne zadovolj-
ne stranke tudi z veseljem priporo-
čijo znancem in prijateljem. Vljudno  
vabljeni, da jih na Ljubljanski cesti 11 
obiščete tudi sami.

Po celovite finančne rešitve  
v NLB Poslovalnico Bled

Vodja NLB Poslovalnice Bled Mojca Čuk
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V smeri proti Avstriji de-
lovne zapore prehitevalnega 
pasu postavljajo dnevno. 

Po koncu pripravljalnih 
del bo promet med priključ-
koma Hrušica in Lipce pred-
vidoma do sredine novem-
bra urejen le po polovici av-
toceste, po enem pasu v vsa-
ko smer vožnje. 

Priključek Lipce bo ves čas 
odprt za promet, medtem ko 
bo priključek Hrušica zaradi 
preplastitve v poznejših fazah 
del začasno kratkotrajno za-
prt, o čemer bodo uporabni-
ki pravočasno obveščeni, na-
povedujejo na Darsu. Med po-
stavitvijo delovnih zapor zara-
di obnovitvenih del ter v času 
septembrskih prometnih ko-
nic ob vračanju turistov priča-
kujejo tudi občasne zastoje.

Avtocestni odsek med 
Hrušico in Lipcami je bil 
zgrajen in predan prome-
tu pred 24 leti, odtlej pa na 
njem ni bilo obsežnejših 
obnovitvenih posegov, so 
razložili na Darsu. Dnev-
no ga v povprečju prevozi 
približno petnajst tisoč vo-
zil, od tega okoli 1300 tovor-
nih. Na Darsu so za primer-
javo postregli s podatkom, 
da avtocestni odsek med 
Kranjem zahod in Kranjem 
vzhod prevozi povprečno 
približno štirideset tisoč 
vozil na dan, od tega okoli 
1700 tovornih.

Na Darsu voznike prosijo 
za strpno in varno vožnjo na 
tem delu avtoceste in jim pri-
poročajo, da pred potjo pre-
verijo razmere na cestah na 
Prometno-informacijskem 
centru ali njihovi aplikaciji.

Sanirali bodo tudi viadukta
31. stran

Mateja Rant

Bled – Ministrstvo za izo-
braževanje, znanost in šport 
je pred časom vložilo tožbo 
zoper blejsko občino, ker je 
pri obnovi 3,5 milijona evrov 
vrednega veslaškega cen-
tra sklepala anekse, s kateri-
mi je gradbenim podjetjem 
za dela pri projektu neupra-
vičeno plačala šeststo tisoč 
evrov preveč občinskega de-
narja. Po pisanju Dela je ob-
čina zdaj privolila v poravna-
vo z ministrstvom in bo v dr-
žavni proračun vrnila 151 ti-
soč evrov.

To so nam potrdili tudi 
na ministrstvu za izobra-
ževanje. Pojasnili so, da so 
se za poravnavo odločili, da 
bi se izognili dolgim sod-
nim postopkom, pri čemer 

so upoštevali, da bo Občina 
Bled v državni proračun vrni-
la vtoževano glavnico v višini 
151 tisoč evrov. »Menimo, da 
gre za ustrezen način rešit-
ve konkretnega sodnega po-
stopka,« so še dodali na mini-
strstvu. Po besedah župana 
Janeza Fajfarja so prvi obrok 
oziroma polovico zahtevane-
ga zneska že plačali, druge-
ga pa bodo poravnali do kon-
ca marca prihodnje leto. Ob 
tem župan še vedno vztraja, 
da tega dela investicije niso 
mogli predvideti vnaprej. 
»Dokler nismo odprli, nis-
mo mogli vedeti, da je kana-
lizacija v tako slabem stanju. 
Zato se nam je zdelo logič-
no, da to vključimo v investi-
cijo,« je razložil. Ker pa niso 
izvedli razpisa, bodo morali 
denar za dodatna dela vrniti.

Sklenili so poravnavo
Zaradi nepravilnosti pri gradnji veslaškega centra 
na Bledu mora blejska občina v državni proračun 
vrniti 151 tisoč evrov.

Mateja Rant

Kranj – Sejem je potekal 25. 
leto zapored, pri njegovi or-
ganizaciji pa združijo moči 
Društvo prijateljev mladi-
ne Kranj, Center za socialno 
delo Kranj ter Zavod za tu-
rizem in kulturo Kranj. Na 
stojnicah so tokrat prevlado-
vale igrače, le kakšna šolska 
torba se je znašla vmes. 

Ponudnikov učbenikov je 
na sejmu iz leta v leto manj, 
saj večina učencev pa tudi 
vse več srednješolcev učbe-
nike dobi prek učbeniških 
skladov v šoli, je ugotavljala 
prostovoljka na Društvu pri-
jateljev mladine Kranj Po-
lonca Dragaš Eržen. »Na eni 
stojnici so sicer ponujali uč-
benike, a je prodajalka že po 
kakšni uri obupala,« je po-
jasnila in dodala, da sta se 
tik zatem, ko je odšla, dva 

zanimala ravno za učbeni-
ke. Zato pa na stojnicah ni 
manjkalo igrač. »Tega ima-
mo doma toliko, da razmiš-
ljamo, da bi sejme, na kate-
rih bi bilo mogoče prodati ali 

zamenjati igrače, pripravlja-
li kar vsak mesec.« Opazila 
je, da so v soboto igrače ku-
povali predvsem stari star-
ši za svoje vnuke. »Staršem 
pa to pride prav predvsem z 

vzgojnega vidika – da otroci 
dobijo novo igračo, morajo 
kakšno staro zamenjati ozi-
roma jo prodati,« je še raz-
mišljala Polonca Dragaš Er-
žen.

Na sejmu predvsem igrače
Učbeniški skladi so oklestili ponudbo šolskih učbenikov na sejmu rabljenih šolskih knjig, potrebščin in 
igrač, ki so ga preteklo soboto pripravili na Glavnem trgu v Kranju.

Na stojnicah so letos prevladovale igrače.

Ana Šubic

Kranj – Z Igrami brez meja 
in odprtjem razstave otro-
ških likovnih izdelkov so mi-
nuli četrtek v Medgeneracij-
skem centru Kranj (MCK) 
sklenili program počitni-
ških aktivnosti, ki so pote-
kale vse od 26. junija. Za ot-
roke so v tem času pripravi-
li številne ustvarjalne, špor-
tne in kulinarične delavni-
ce, uživali so v sprehodih in 
igrah ob Kokri, gostili gasil-
ce in terapevtske kužke, obi-
skali so kranjsko vojašnico 
in Dom upokojencev, Hišo 
eksperimentov v Ljubljani, 
Maretov ranč na Taležu … 
»Sodelavci Ljudske univer-
ze Kranj smo zadovoljni, 

da smo lahko otrokom iz 
Kranja ponudili tako bo-
gat brezplačen počitniški 
program,« je dejala stro-
kovna delavka MCK Irena 

Dolenc. Zahvalila se je pro-
stovoljcem, ki so jim poma-
gali pri izvedbi, ter kranjski 
občini, ministrstvu za delo, 
družino in socialne zadeve 

ter Evropskemu socialne-
mu skladu za finančno pod-
poro programa. Zanima-
nje za aktivnosti, ki so pote-
kale vsak dan med 8. in 16. 
uro, je bilo to poletje tako ve-
liko, da so morali udeležbo 
zaradi varnosti in kakovo-
sti izvedbe programa ome-
jiti na trideset otrok. »Naj-
bolj mi je bilo všeč, ko smo 
delali pice in šli v vojašni-
co,« je dejal Petja Modrijan, 
Luna Gorše pa je navedla še 
obiske v domu upokojen-
cev, ples, barvanje kamnov, 
peko … Otroci so se zelo za-
bavali tudi ob zaključnih 
Igrah brez meja, marsikdo 
pa se že veseli jesenskih po-
čitnic, ko se bodo ponovno 
srečali.

Slovo od počitnic z Igrami brez meja

Pri igri z vrvjo so morali otroci pokazati veliko spretnosti.  

Kolesarska vadba za rekreativce
Stražišče, velodrom KK Kranj  

Zavod za šport Kranj in Komisija varno kolesarim
vabita rekreativne kolesarke in kolesarje Mestne občine Kranj 
na vadbo pod nadzorom kolesarskih trenerjev Kolesarskega 
kluba Kranj.

Med kolesarjenjem na velodromu bodo trenerji korigirali vašo 
držo in vam pravilno nastavili kolo. Za potrebna popravila se 
boste dogovorili s klubskim serviserjem.

Vadba bo od septembra do konca oktobra 2017, vsako
sredo s pričetkom ob 16.00 uri. Prijave sprejemamo 
do 12.09.2017 na www.krskolesom.si
(število udeležencev je omejeno!) 

Kolesarska vadba za rekreativce
Stražišče, velodrom KK Kranj  

Zavod za šport Kranj in Komisija varno kolesarim
vabita rekreativne kolesarke in kolesarje Mestne občine Kranj 
na vadbo pod nadzorom kolesarskih trenerjev Kolesarskega 
kluba Kranj.

Med kolesarjenjem na velodromu bodo trenerji korigirali vašo 
držo in vam pravilno nastavili kolo. Za potrebna popravila se 
boste dogovorili s klubskim serviserjem.

Vadba bo od septembra do konca oktobra 2017, vsako
sredo s pričetkom ob 16.00 uri. Prijave sprejemamo 
do 12.09.2017 na www.krskolesom.si
(število udeležencev je omejeno!) 
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KOMUNALA RADOVLJICA, d.o.o.,
Ljubljanska cesta 27, 4240   RADOVLJICA

Razpisuje prosto delovno mesto  

ANALITIK

Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
- najmanj VI. stopnjo strokovne izobrazbe ekonomske smeri 
- najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj
- zahtevno znanje računalništva (Excel, Word),
- zaposlitev za določen čas enega leta

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, za katere bomo v po-
stopku izbora presodili, da poleg osnovnih pogojev izpolnju-
jejo tudi največ naslednjih kompetenc: kompetence za delo z 
ljudmi, kompetence za delo z informacijami, osebnostne in ve-
denjske kompetence.

Kandidati, ki izpolnjujejo pogoje,  naj pisne prijave z dokazili 
pošljejo do 20.9.2017 na naslov: 
Komunala Radovljica, d.o.o., Ljubljanska cesta 27, 
4240 Radovljica z oznako »Prijava na razpis«

Med pomembnejšimiza-
devami, ki so ostale v reše-
vanju na območju UE Kranj, 
sta dve, ki se nanašata na vra-
čanje premoženja, odvzetega 
rodbini Majdič, zadeva Pau-
lin in Župnijski urad Cerklje.

V Radovljici najobsežnejši 
zahtevek nadškofije

Od 461 vloženih zahtev-
kov je na UE Jesenice odpr-
tih še pet. Ena je na uprav-
nem sodišču, v dveh je po-
stopek prekinjen zaradi re-
šitve predhodnega vpraša-
nja, v zvezi s čimer čakajo 
sodbo sodišča. Dva postop-
ka sta pred zaključkom.

Na območju UE Radovlji-
ca je najzahtevnejši in najob-
sežnejši zahtevek Nadškofije 
Ljubljana, ki še ni bil zaklju-
čen in o katerem je treba od-
ločiti le še o delu premoženja. 
Zaradi obsežnosti in različ-
nih zavezancev se ta namreč 
rešuje z delnimi odločbami. 
»Gre za enega od najbolj zah-
tevnih denacionalizacijskih 

postopkov, tako po obsegu 
(okrog 21 000 hektarov ze-
mljišč, ki ležijo na območju 
17 katastrskih občin) kot tudi 
po vsebini (kmetijska zem-
ljišča, gozdovi, stavbna zem-
ljišča, stavbe, zavarovano ob-
močje TNP, vodna zemljišča, 
naravne vrednote). V postop-
ku je bilo do sedaj izdanih 73 
delnih odločb in z njimi od-
ločeno o 81 odstotkov celot-
ne zahteve,« so nam pojasni-
li na UE Radovljica. 

Od petih odprtih postop-
kov na območju UE Tržič 
enega rešujejo na UE Or-
mož, dva pa na UE Laško. 
Kot pravijo na UE Tržič, 
obe upravni enoti pomaga-
ta, ker gre za najzahtevnejše 
upravne postopke, ki zahte-
vajo ogromno pravnega zna-
nja. Dve zadevi, ki jih rešuje-
jo na UE Tržič, so v fazi reše-
vanja na prvi stopnji, odločbi 
pa pričakujejo še letos.

V Kamniku še tri zadeve

V Kamniku rešujejo še 
zadeve Agrarna skupnost 
Meščanska korporacija 

Kamnik, Kmetijska zadruga 
Kamnik in zadevo Rechba-
ch. Kot smo v Gorenjskem 
glasu pred časom že poro-
čali, je Meščanska korpora-
cija Kamnik že dobila vrnje-
nih 2732 hektarov gozdnih 
površin v Kamniški Bistri-
ci. Treba pa je odločiti še o 
zahtevi za vrnitev občinske 
upravne stavbe, Malega gra-
du, Žal, Aleksandrovega lo-
vskega dvorca, Planinske-
ga doma v Kamniški Bistri-
ci ter še nekaterih parcel. V 
večjem delu je bilo odloče-
no tudi v zadevi Kmetijske 
zadruge Kamnik. »Za del 
zahtevanega premoženja v 
skupni površini 2249 kva-
dratnih metrov (med dru-
gim vrtec v Šmartnem) je 
zadeva v pritožbenem po-
stopku. Ugotovitveni posto-
pek pa se vodi še za 16.958 
kvadratnih metrov premo-
ženja (med drugim za Dom 
Krajevne skupnosti v Sred-
nji vasi in za Dom Krajevne 
skupnosti Volčji Potok). Za-
vezanec za večino premože-
nja, o katerem še ni bilo od-
ločeno, je Slovenski državni 

holding, delno pa tudi Ob-
čina Kamnik,« pojasnjuje-
jo na UE Kamnik. V zade-
vi Rechbach je treba odločiti 
še o premoženju, ki je bilo s 
sodbama upravnega sodišča 
vrnjeno v ponovni postopek. 
Gre za območje nekdanje vr-
tnarije Kočne Kamnik.

Tudi drugod postopki v 
zaključni fazi

Vsi postopki, ki so v reše-
vanju na UE Škofja Loka, so 
v zaključni fazi, premoženje 
pa je v teh primerih v devet-
desetih odstotkih že vrnjeno. 
Dve od petih zadev sta v pri-
tožbenih postopkih. Tudi v 
Domžalah ostajajo odprte tri 
zadeve, od tega sta dve v po-
novnem reševanju na uprav-
ni enoti, ena pa na Uprav-
nem sodišču. Kot pojasnjuje-
jo na UE Domžale, so o obeh 
zadevah, o katerih odločajo, 
na prvi stopnji že večkrat od-
ločili, vendar so bile odloč-
be odpravljene v pritožbe-
nih postopkih bodisi s stra-
ni pristojnega ministrstva ali 
upravnega sodišča.

Denacionalizacija skoraj zaključena
31. stran

Aleš Senožetnik

Cerklje – Poleg izgradnje 
obvozne ceste okoli letali-
šča so v občini Cerklje po-
tekala tudi druga gradbena 
dela. Med večjimi je projekt 
v Gradu, kjer je kanalizacij-
sko omrežje že zgrajeno, za-
taknilo pa se je pri urejanju 
cestne infrastrukture. V vas 
je bilo sprva umeščeno kro-
žišče, ki pa zaradi pomanj-
kanja prostora ni bilo funk-
cionalno, zaradi česar je bila 
po besedah cerkljanskega 
župana Franca Čebulja pot-
rebna sprememba projekta. 
»Prisiljeni smo bili v spre-
membo projekta, ki ga je vo-
dila država, občina je sicer 
sodelovala, ni pa imela glav-
ne besede,« pravi Čebulj. 
Namesto krožnega prometa 
bo tako v središče vasi ume-
ščeno križišče, na obeh stra-
neh pa bo tudi avtobusno po-
stajališče. Dela so po Čebu-
ljevih besedah potekala po-
časneje, kot pa so si vsi žele-
li, predvsem zaradi pomanj-
kanja delovnih ekip na grad-
bišču. Kljub temu pa naj bi 
bila dokončana konec no-
vembra oz. še pred začet-
kom smučarske sezone na 
Krvavcu.

Asfaltirali so tudi trikilo-
metrski odsek od Praprotne 

Police do Velesovega, ki je 
bil prometno precej obre-
menjen, saj ponuja hiter 
dostop do letališča in uvo-
za na avtocesto. Lotili so se 
tudi cest na hribovitem delu 

občine. Že lani so obnovili 
del ceste od Raven do Stiške 
vasi, pred kratkim pa še del 
ceste do Ambroža pri Slat-
narju ter del, ki je bil v re-
klamaciji. 

Uredili pa so tudi druge 
krajše odseke v občini. »Med 
drugim v vasi Pšata, v Dvor-
jah, pa v Češnjevku proti fa-
zaneriji, pri čemer smo ce-
loten Češnjevek že pred tem 
uredili in zgradili pločnike 
ter drugo infrastrukturo v 
osrčju vasi,« našteva Čebulj.

Dokončan je tudi glavni 
kolektor od Velesovega pro-
ti Praprotni Polici, ki je na-
menjen vodooskrbi letališča, 
delno pa se lahko z njim oskr-
bujejo tudi v občini Šenčur.

Dela dokončana pred zimo
Dela v vasi Grad v občini Cerklje potekajo z nekaj težavami, a kot pravi župan Franc Čebulj, bodo 
dokončana pred smučarsko sezono na Krvavcu.

V Gradu ne bo krožišča, kot je bilo sprva načrtovano, bodo pa krajani dobili dve avtobusni 
postajališči.

Sprva predvidenega krožišča zaradi pomanjkanja 
prostora v Gradu ne bo. Namesto tega bodo krajani 
pridobili dve avtobusni postajališči. Dela bodo 
dokončana še pred smučarsko sezono, do takrat pa 
bo potekala delna zapora prometa, ki jo urejajo s 
semaforjem.

Jesenice – Upravna enota Jesenice je v sredo izdala uporabno 
dovoljenje za obvoznico mimo Lipc, je povedala načelnica 
Alenka Burnik. Promet po sedemsto metrov dolgi obvoznici, 
ki bo prometno razbremenila naselji Lipce in Blejska Dobrava, 
je tako zdaj dovoljen. 

Obvoznica z uporabnim dovoljenjem

Promet po obvoznici je od srede že dovoljen. / Foto: Gorazd Kavčič

Pester program za vse generacije: 
 Koncert Manouche ob 11h in 15h 

 Brdska »Street food« kulinarika  
 Ogledi Gradu Strmol po znižani ceni 
 Razstava starodobnikov z modno revijo ob 13h 
 Predstavitev modelarjev ob 12h, 16h in 1630  
 Slikarska kolonija, grajski pisar 
 Delavnice za otroke, lov na krokodila 
 Demo golfa, foto prikolica in še in še 
 

Vstopnine ni!  
 

GRAD STRMOL, Dvorje 3, Cerklje na Gorenjskem  
T: 04 260 1350 E: grad-strmol@brdo.si W: www.brdo.si 

GRAD STRMOL 

Vabljeni na  
Strmolski dan 2017 
17. 9. 2017, od 10h do 17h 
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Najmlajši otroci pri vedoželjnem raziskova-
nju svoje okolice še ne znajo dobro oceniti 
morebitnih nevarnosti. Tudi malo starejši se 
lahko srečajo z nepredvidljivimi situacijami 
v šoli ali doma. Zato v Zavarovalnici Triglav 
svetujejo, da pravočasno poskrbite za ustre-
zno dodatno zavarovanje. Predstavljajo vam 
tri možnosti za večjo varnost vašega otroka.

1. Nezgodno zavarovanje:  
Ker nezgoda nikoli ne počiva
Nezgode so pri otrocih in mladostnikih bi-
stveno pogostejše kot pri odraslih. K sreči gre 
v večini primerov za manjše poškodbe, ki ni-
majo trajnejših posledic.
Glavni vzrok poškodb otrok in mladine do 30 
let so padci in zdrsi. Lahko pa se pripeti tudi 
hujša nezgoda s trajnimi posledicami, kot je 
trajna invalidnost. 
Staršem zato priporočajo, da v kopici ponudb 
nezgodnih zavarovanj ne posvečajte pretira-
ne pozornosti le dnevnemu nadomestilu in 
nadomestilu za bolnišnično zdravljenje, tem-
več da izberete tisto kombinacijo zavaroval-
nega kritja, ki vsebuje naraščajoče izplačilo 
zavarovalne vsote za primer trajne invalidno-
sti (invalidnost s progresijo). Le-ta je že vklju-
čena v akcijsko nezgodno zavarovanje otrok 
in mladine Zavarovalnice Triglav (akcija traja 
do 31. oktobra 2017 z možnostjo podaljšanja) 
in je ugodnejša v primerjavi z zavarovanjem v 
njeni redni ponudbi.

Letošnja novost v ponudbi zavarovalnice je 
tudi kombinacija EKSTRA, na osnovi katere 
zavarovanec v primeru nezgode zaradi zlo-
ma, izpaha in opeklin prejme dodatno izpla-
čilo (zavarovalnino) ter mesečno nezgodno 
rento, če je utrpel 50-% ali večjo trajno invali-
dnost po pogojih Zavarovalnice Triglav in se 
mesečno izplačuje 5 let. 

Predšolske in osnovnošolske otroke lahko 
pri Zavarovalnici Triglav nezgodno zavaruje-
te že za 14,50 evrov letne premije, dijake in 
študente pa že za 19,20 evrov letne premi-
je. Ob sklenitvi nezgodnega zavarovanja, ki 
»malo stane in veliko velja«, pa nudijo kar ne-
kaj ugodnosti;

  10-% takojšni popust na zavarovalno 
premijo (sklenjeno preko interneta);

  20-% takojšni popust za veliko družino 
(sklenjena zavarovanja za tri otroke in več);

  dvojni Triglav komplet popust (velja za 
nova zavarovanja);

  brezplačna asistenca po nezgodi, s  
klicem na brezplačno številko 080 28 64;

  darilo ob sklenitvi  pri zastopniku ali na 
prodajnem mestu (zvezek).

2. Fleks za otroke:  
Kombinacija varčevanja in zavarovanja
Vsakoletna skrb za sklenitev nezgodnega 
zavarovanja za otroka je lahko odveč, če 
se odločite za sklenitev Naložbenega ži-
vljenjskega zavarovanja Fleks za otroke. 
Ta je kombinacija dolgoročnega varčevanja 
za otroka, življenjskega zavarovanja (zava-
rovani so starši/skrbniki za primer smrti) ter 
dodatnega nezgodnega zavarovanja za ot-
roka. Gre za prvo polico, na kateri je od vse-
ga začetka lastnik zavarovanja otrok.
V okviru zavarovanja Fleks za otroke bos-
te za otroka dolgoročno varčevali in mu 
tako pomagali pri uresničevanju življenj-
skih ciljev, kot sta šolanje in osamosvoji-
tev. Z rednim mesečnim vplačevanjem 25 
evrov ali več boste na dolg rok lahko privar-
čevali znesek, ki bo vašemu otroku zagoto-
vo v pomoč. Sredstva na naložbenem ra-
čunu, na katerem se bodo zbirala in pleme-
nitila, bodo dostopna s predujmom (delnim 
izplačilom sredstev) in odkupom. Dodatna 

prednost Fleksa za otroke je, da nima zava-
rovalne dobe. Sklenjena polica pa lahko ot-
roka spremlja vse življenje. 
Poleg varčevalnega (naložbenega) dela ome-
njeno zavarovanje vključuje tudi življenjsko 
zavarovanje za primer smrti (zavarovani so 
starši/skrbniki) z zajamčeno zavarovalno vso-
to. Če zavarovana oseba med trajanjem zava-
rovanja umre, se zbrana sredstva na naložbe-
nem računu oziroma zajamčena zavarovalna 
vsota, če je ta višja od zbranih sredstev, pre-
nese v varno naložbo – sklad z zajamčenim 
donosom. S tem Zavarovalnica Triglav zago-
tovi varnost sredstev na naložbenem računu. 
Zavarovalec (otrok) pa je hkrati oproščen pla-
čevanja nadaljnjih premij, prekinejo se tudi 
vsa dodatna zavarovanja na polici. 
Osnovnemu zavarovanju je vedno priklju-
čeno že omenjeno Dodatno nezgodno za-
varovanje otroka, ki vključuje: trajno inva-
lidnost zaradi nezgode, dnevno nadome-
stilo za prehodno nesposobnost opravlja-
nja rednih nalog, nadomestilo za bolnišnič-
ni dan, dodatek za nočitev v bolnišnici v tuji-
ni in v primeru izgube življenja zaradi nezgo-
de izplačilo zavarovalne vsote za otroke, sta-
re od 15 do 28 let.
S sklenjenim Naložbenim življenjskim zavaro-
vanjem Fleks za otroke boste otroku zagotovili 
potrebno finančno varnost v času odraščanja 
in mu s tem dali dobro popotnico za obdobje, 
ko bo odrasel. To zavarovanje je lahko tudi roj-
stnodnevno darilo vašemu otroku v letošnjem 
šolskem letu 2017/2018. Kot darilo, povezano 
z njegovo prihodnostjo. 

3. Zavarovanje Specialisti+:  
Hitro in z manj stroški do specialista
Zgodi se, da v primeru večjih zdravstvenih 
težav pregled pri zdravniku specialistu pot-
rebujejo tudi otroci. Takrat se starši srečate 

tudi s čakalnimi vrstami v javnem zdravstvu.  
Presenetijo pa vas lahko še nepričakovani 
stroški samoplačniških zdravstvenih storitev. 
Sebi in svojim otrokom lahko hiter dostop do 
zdravnikov specialistov zagotovite v okviru 
družinske oblike zavarovanja Specialisti+,  
ki ga lahko sklenete pri Triglav, zdravstveni za-
varovalnici in omogoča hiter dostop do:

  specialistične obravnave,
  zahtevnih diagnostičnih postopkov  

(rentgen, magnetna resonanca …),
  enodnevnih posegov,
  ambulantne rehabilitacije in
  zdravil na beli recept.

S sklenjenim zavarovanjem Specialisti+ lah-
ko v primeru nastalih zdravstvenih težav na 
osnovi izdane napotnice osebnega zdravni-
ka pokličete asistenčni center »Zdravstve-
na točka« na brezplačno številko 080 66 
22 11, kjer vam bodo pomagali in svetova-
li pri izbiri zdravnika specialista ter vam ure-
dili termin, ki bo prilagojen vašim željam in  
obveznostim.
Izbranega specialista, ki bo postavil ustre-
zno diagnozo, boste z otrokom lahko obiska-
li prej kot v treh tednih. Zavarovalnica bo pla-
čala tudi stroške pregleda in pripadajočih do-
datnih zdravstvenih storitev, do najvišje le-
tne zavarovalne vsote 30.000 eur.
S hitro diagnozo se boste lahko starši in otro-
ci tako prej vrnili k vsakdanjim aktivnostim. 

Otroštvo in mladostništvo je čas radožive-
ga raziskovanja. In prav je tako. Naj vaš otrok  
še naprej brezskrbno odkriva svet okrog 
sebe, vi pa izberite eno od predstavljenih 
možnosti Zavarovalnice Triglav in postanite 
brez skrbi tudi vi.

Sprosti čas prinaša ugodnosti

Ob vse toplejših dnevih se težko upremo razmišljanju o 
izletih in potovanjih. Čeprav se nam v mislih vrtijo pred-
vsem želje, kje in kaj vse bi radi doživeli, je pred potovanji 
smiselno tudi razmisliti, ali smo se nanje dobro pripravili 
in poskrbeli tudi za ustrezna zavarovanja. 

V Zavarovalnici Triglav vam ob sklenitvi avtomobilskega 
zavarovanja podarimo kar tri ugodnosti, s katerimi se 
boste na poti počutili varnejše: 

• brezplačno zavarovanje prtljage, 
• možnost ugodnejše sklenitve zavarovanja 
      kolesarjev ter
• ugodnejšo sklenitev turističnega zavarovanja. 
• Omenjene ugodnosti veljajo do 31. avgusta 2015.

Brezplačno zavarovanje prtljage v/na vozilu
Ob sklenitvi avtomobilskega zavarovanja za osebno 
vozilo, avtodom ali motorno kolo, vam v času akcije 
brezplačno podarimo zavarovanje prtljage v vrednosti do 
25 EUR in z zavarovalno vsoto 500 EUR. Kritje velja tudi za 
strešne kovčke in njihovo vsebino ter prtljažnike in kolesa 
na prtljažniku. 

Popust pri sklenitvi zavarovanja kolesarjev
Ob sklenitvi avtomobilskega zavarovanja z vključenim 
brezplačnim zavarovanjem prtljage, lahko v času akci-
je ugodneje sklenete tudi zavarovanje za kolesarje. Pri 
sklenitvi zavarovanja vam podarimo do 25 EUR popusta. 

Popust pri sklenitvi turističnega zavarovanja
Ob sklenitvi avtomobilskega zavarovanja z vključenim 
brezplačnim zavarovanjem prtljage, lahko v času akcije, 
poleg ugodnosti pri sklenitvi zavarovanja za kolesarje, 
izkoristite še možnost ugodnejše sklenitve letnega tu-
rističnega zavarovanja. Nudimo vam do 25 EUR popusta.

Želimo vam varno in sproščeno uživanje v prostem času.

ZAVAROVALNICA TRIGLAV SVETUJE

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

PR_oglas_OE_Kranj_Sprosti_cas_83x200.pdf   1   23.4.2015   15:18:14

w
w

w
.t

rig
la

v.
si

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

P
R

 S
P

O
R

O
Č

IL
O

Kako in zakaj naj dodatno zavarujem svojega otroka

O
G

LA
S

N
O

 S
P

O
R

O
Č

IL
O

w
w

w
.tr

ig
la

v.
si

Kranj – Bralec je opozoril na zaraščene robnike na pločniku 
ceste mimo vojašnice, Kokrice in do Brda. »Mislim, da je to 
višek neurejenosti in kazi videz Kranja,« je dodal. Po odgovor 
smo šli na Komunalo Kranj, ki na območju kranjske in nakelske 
občine ureja glavne lokalne in mestne ceste ter zagotavlja pre-
voznost cest in pogoje za varni promet. Skrbijo za prevoznost 
lokalnih in mestnih cest ter prehodnost ulic, javnih poti ter 
pločnikov na področju krajevnih skupnosti. Med vzdrževalna 
dela sodi tudi odstranjevanje plevela. »Upoštevaje ISO stan-
darde, za odstranjevanje plevela že nekaj let ne uporabljamo 
pesticidov in plevel odstranjujemo ročno. Ekipe so na tere-
nu in redno odstranjujejo zaraščene površine. Na omenjeni 
lokaciji je bil plevel odstranjen na začetku julija, naslednje 
odstranjevanje je predvideno v naslednjih desetih dneh,« je 
konec prejšnjega tedna pojasnila Maja Rozman, predstavnica 
za odnose z javnostmi pri Komunali Kranj. Preverili smo na 
terenu, v ponedeljek so plevel že začeli odstranjevati.

Zaraščeni robniki niso v okras

Ob cesti mimo kranjske vojašnice je še konec prejšnjega 
tedna »cvetelo« iz robnikov. 

Danica Zavrl Žlebir

Preddvor – »Urejamo mar-
kirano pot od Turna (vključ-
no s senčnico Josipine Tur-
nograjske) do Jakoba, pot 
proti studencu, prav tako 
proti Javorovemu vrhu. Os-
taja nam še pot do ruše-
vin Pustega gradu,« pravi 
predsednik preddvorskih 
planincev Aleš Drekonja. 
Na vsaki od etap je pri ob-
novi poti aktivnih po osem 

ljudi, vseh, ki se ukvarjajo s 
tem, je po Drekonjevih be-
sedah trideset. »Ko bo kon-
čan Sv. Jakob, se bomo lotili 
spodnje mačenske poti pro-
ti Zaplati,« še dodaja Aleš 
Drekonja. PD Preddvor na-
mreč vzdržuje tudi obe pla-
ninski koči: zavetišče v Hu-
dičkovem borštu na Zaplati 
in letos prevzeto planinsko 
kočo na Sv. Jakobu. V sle-
dnji so letos sanirali vodni 
zbiralnik, saj je zdravstvena 

inšpektorica ugotovila, da 
je voda oporečna. Vodo si-
cer dovažajo z gasilskimi 
cisternami iz omrežja, tako 
da z njo ne bi smelo biti nič 
narobe, pač pa je bil opore-
čen zbiralnik. Navezali so 
stik z inštitutom za javno 
zdravje in zbiralnik sanira-
li po njihovih navodilih. V 
koči imajo sicer ločeno pi-
tno in sanitarno vodo.

V planinskem društvu so 
zelo zadovoljni z letošnjim 

obiskom na Sv. Jakobu: 
zelo se je povečal vpis v 
knjigo prijateljev Jakoba, 
oskrbnik Vili Rozman je 
uvedel tudi vpisno knjigo 
za kolesarje, in da bi spod-
budil kolesarjenje po regu-
larni gozdni poti, je nagra-
da za deset obiskov kloba-
sa. Polni se tudi knjiga po-
hval in pritožb: razveselji-
vo je, da doslej pritožb še 
ni bilo, same pohvale, je za-
dovoljen Aleš Drekonja. 

Obnavljajo pot na Sv. Jakoba
Planinsko društvo Preddvor, ki je spomladi prevzelo upravljanje koče na Sv. Jakobu, do tja sedaj ureja 
tudi planinsko pot.

Kamnik – Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik v sodelova-
nju s kamniškimi in komendsko osnovno šolo pripravlja me-
dobčinski bralni projekt, s katerim želijo bralno kulturo širiti 
izven zidov šol, med družine, in to kot prijetno prostočasno 
dejavnost, ki povezuje. Projekt bodo uradno odprli danes, v 
petek, ob 17. uri s Pikinim popoldnevom na Osnovni šoli Toma 
Brejca v Kamniku. Projekt bo potekal skozi celo šolsko leto z 
začetkom v septembru ob mednarodnem dnevu pismenosti. 
Sodelujoče družine bodo z branjem, obiskovanjem vnaprej 
pripravljenih dogodkov po šolah in drugih ustanovah ter lite-
rarnimi izleti po občinah Kamnik in Komenda zbirale žige v 
namenske bralne izkaznice.

Medobčinski bralni projekt Branje je iskanje

Grad – Jutri, v soboto, ob 11. uri bo pri osrednjem spome-
niku NOB na planini Jezerca pod Krvavcem tradicionalna 
spominska slovesnost ob 75. obletnici napada na 2. grupo 
odredov ter padle borce in domačine. Slavnostni govornik 
na prireditvi v organizaciji Občinske organizacije Združenja 
borcev za vrednote NOB Cerklje na Gorenjskem bo dr. Dušan 
Plut, član predsedstva Republike Slovenije med leti 1990 in 
1992. Že ob 8. uri pa bodo po Poti spomina in tovarištva in 
2. grupe odredov z B'ča preko Davovca na planino Jezerca 
krenili pohodniki. Zbirno mesto za pohodnike bo na B'ču pred 
Štefanjo goro, petsto metrov nad postajo kabinske žičnice 
na Krvavec.

Spominska slovesnost na Jezercih
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Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Škofjeloški žu-
pan Miha Ješe, eden od treh 
podpredsednikov evropske-
ga združenja Douzelage, je 
bil tokrat gostitelj zaseda-
nja predsedstva. Sedanje 
vodstvo združenja 28 evrop-
skih mest, iz vsake od držav 
Evropske unije po en, je bilo 
izvoljeno lani v bolgarskem 
mestu Tyravna. Vodi ga 
predsednica Annigje Luns-
-Kruytbosch iz Nizozemske, 
podpredsednika sta še Mette 
Sürensen iz Danske in Tibi 
Rutaru iz Bolgarije. Na de-
lovnem srečanju so se tokrat 
dogovarjali o pripravi prihod-
njega srečanja predstavni-
kov združenja, ki vsako leto 
poteka v drugi državi članici. 
Maja letos je bilo v nemškem 
mestu Bad Kötzting, tema pa 
begunska kriza in intergra-
cija, o čemer se namerava-
jo pogovarjati tudi prihodnje 
leto, ko se bodo srečali v šved-
skem mestu Oxewlösund. 

Leta 2020 bo generalno sre-
čanje gostila Škofja Loka, kar 
bo lepa priložnost za promo-
cijo Škofjeloškega pasijona, 
katerega ponovna uprizori-
tev bo leta 2021.

Smisel druženja v zdru-
ženju Douzelage, osnova-
nega leta 1992, je izmenja-
va izkušenj, prijateljstvo, di-
alog, strpnost, medsebojno 
spoštovanje. Škofja Loka se 
je združenju pridružila leta 
2011. Gre za mesta, ki šteje-
jo od štiri do 20 tisoč prebi-
valcev, imajo srednjo šolo in 
dobro prometno povezavo, 
hkrati so to mesta z dušo, je o 
združenju povedal podpred-
sednik Miha Ješe. »S svojim 
druženjem Evropi lahko po-
kažemo, da smo različni, a 
delujemo zelo homogeno,« 
je dodal. Poleg osrednjega ge-
neralnega srečanja vsako leto 
potekajo tudi izmenjave mla-
dih, dogovarjajo se tudi o dru-
gih oblikah sodelovanja, v 
pripravi pa je skupna knjiga, 
v kateri bodo predstavljena 

vsa sodelujoča mesta. Pred-
sednica Luns-Kruytsbosho-
va je predstavila prvo knji-
go Historical Highlights of 
Douzelage, v kateri so drža-
ve članice predstavljene sko-
zi zgodovinske dogodke, ki 
so spremenili tok dogajanj. 
Ob pripravi temeljev za pri-
hodnje generalno srečanje 

pa predsednica omenja 
tudi brexit, ki pod vprašaj 
postavlja članstvo britanske-
ga mesta Sherborne. Ali bo še 
ostalo polnopravni član zdru-
ženja ali se bodo odločili kako 
drugače, še ne vedo, si pa še 
naprej želijo sodelovanja z 
mestom, ki je bilo med ducat 
ustanovitelji združenja.

Različni, a delujejo enotno
V Škofji Loki je zasedalo predsedstvo združenja Douzelage, ki združuje 28 mest iz vsake  
od držav Evropske unije. Namenjeno je bilo pripravi generalnega srečanja prihodnje leto na Švedskem.

Člani predsedstva združenja Douzelage v Škofji Loki 
(od leve): podpredsednika Mette Sürensen in Tibi 
Rutaru, predsednica Annigje Luns-Kruytbosch in tretji 
podpredsednik Miha Ješe / Foto: Primož Pičulin

Ana Šubic

Martinj Vrh – »Z udeležbo na 
tem srečanju dokazujemo, 
da nas je še veliko, ki cenimo 
vrednote NOB in spoštuje-
mo boj partizanov, ki so z ve-
liko ter junaško zmago izbo-
jevali našo samostojno in ne-
odvisno Slovenijo,« je udele-
žence tradicionalnega sreča-
nja na Puču v Martinj Vrhu 
nagovoril predsednik Zdru-
ženja borcev (ZB) za vred-
note NOB Škofja Loka Šte-
fan Kalamar. Srečanje bor-
cev gorenjskih partizanskih 
enot in podpornikov vselej 
poteka prvo septembrsko ne-
deljo pri Potočnikovih v spo-
min na ustanovitev Škofjelo-
škega odreda in Gorenjskega 
vojnega področja. 

Slavnostni govornik, nek-
danji državni poslanec in 
podpredsednik vlade Vik-
tor Žakelj je poudaril, da sta 
partizanstvo v drugi svetovni 
vojni vodila dva glavna moti-
va: svoboda in socialna pra-
vičnost, ki sta še danes nede-
ljivi vrednoti. Spregovoril je 
tudi o spravi in želji po prese-
ganju nasprotij, ki so po nje-
govem v slovenskem narodu 
globoko zakoreninjena, zato 

sprava ni uresničljiva. Sam 
meni, da nas lahko poveže 
le odpuščanje: »Po mojem 
globokem prepričanju je vse 
skrito v odpuščanju, ki je ci-
vilizacijska vrednota, vtkana 
v sleherno moralo in etiko.« 
Srečno in zadovoljno bomo 
živeli lahko le, če bomo spre-
jeli, da smrt terja odpuščanje, 
je dodal. »Vsak, ki je umrl na-
ravne ali nasilne smrti, ima 
pravico do groba, imena in 
spominjanja. Če tega niste v 
svojem okolju udejanjili, po-
tem to storite v sebi. To je pot 
iz zagate, v kateri smo. Le na 
ta način generaciji, ki prihaja 

za nami, ne bo treba vzklika-
ti: smrt fašizmu,« je končal.

Na srečanju so podeli-
li tudi priznanja zaslužnim 
članom. Ksenija Planinšek je 
prejela srebrno plaketo ZZB 
NOB Slovenije za dolgoletno 
delo v žirovski občinski orga-
nizaciji, praporščak krajevne 
organizacije iz Železnikov 
Marko Vrhunec pa posebno 
priznanje ZZB NOB Slove-
nije. Podelili so še šest zah-
val ZB NOB Škofja Loka, in 
sicer Jožetu Prezlu, Franci-
ju Lušini, Matjažu Hafnerju, 
Anici Pintar, Vladu Gantarju 
in Dragu Zupančiču.

Ne sprava, le odpuščanje nas 
lahko poveže
To je na srečanju borcev gorenjskih partizanskih enot na Puču poudaril 
slavnostni govornik Viktor Žakelj.

Z borčevskega srečanja na Puču. Levo Viktor Žakelj, letošnji 
slavnostni govornik.

Addiko gotovinski kredit

Najhitrejši način do 
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Poslovalnica Kranj
Koroška cesta 1
04 201 08 80
addiko.si

Maja Bertoncelj

Medvode – Na prvi šolski 
dan so v Osnovni šoli Med-
vode v uporabo predali oseb-
no dvigalo, ki bo funkcio-
nalno oviranim učenkam 
in učencem ter obiskoval-
cem na invalidskih vozičkih 
omogočilo dostop do učilnic 
v prvem nadstropju. 

Na pobudo staršev, učencev 
in zaposlenih v šoli so ob glav-
nem vhodu pri jedilnici ure-
dili vse potrebne inštalacije in 
izvedli preboj betonske plošče 
ter montirali dvigalo s kabino, 

ki omogoča prevoz petih oseb 
oziroma osebe na invalid-
skem vozičku s spremljeval-
cem. Dvigalo bo močno olaj-
šalo gibanje po šoli gibalno 
ovirani tretješolki Maruši, ki 
je zaradi bolezni na invalid-
skem vozičku. 

Vrednost investicije je dob-
rih 40 tisoč evrov, investitor 
pa je Občina Medvode. Kot je 
poudaril župan Medvod Nejc 
Smole, ne gre za večjo investi-
cijo občine v letošnjem letu, 
je pa med bolj pomembnimi, 
predvsem za tiste, ki bodo dvi-
galo uporabljali. 

V uporabo predali dvigalo

Maruša, tretješolka OŠ Medvode, bo odslej lažje prišla  
v višje nadstropje šole.
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Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Radio Sora je 
slišen na Gorenjskem, po-
kriva območje južnega dela 
Gorenjske, njegov domicilni 
prostor pa je širše škofjelo-
ško območje. Po rednih me-
ritvah je med najbolj poslu-
šanimi radijskimi postaja-
mi v regiji, na Škofjeloškem 
pa celo na prvem mestu. To 
pripisujejo dejstvu, da jim je 
uspelo ostati neodvisni lo-
kalni radio v časih, ki so na 
radijski sceni vse bolj nego-
tovi in ko je neodvisnih ra-
dijskih postaj le še pešči-
ca, radijski prostor pa moč-
no skomercializiran. Tem 
trendom niso podlegli, osta-
jajo neodvisni lokalni radio 
z bogato programsko vsebi-
no, kjer dajejo prednost lo-
kalnim informacijam, po-
danim na sodoben način. 
Vmes so tudi zabavni vložki, 
kontaktne vsebine in seve-
da glasba. Ta privablja pos-
lušalce s svojo raznolikostjo 
in drugačnostjo, pri čemer 

jih kvote slovenske glasbe 
niso nikoli skrbele, saj so že 
pred njihovo uveljavitvijo vr-
teli polovico slovenske glas-
be. Prek valov Radia Sore se 
sliši tudi narodno-zabavna 
glasba.

O vsem tem so nam pred 
praznovanjem 38. rojstne-
ga dne, ki ga bodo v pone-
deljek praznovali z dnevom 
odprtih vrat, pripovedovali v. 
d. direktorice Nada Jamnik, 

odgovorna urednica Tanja 
Barašin in vodja radijskih 
tehnikov Matjaž Novak. »Ob 
dnevu odprtih vrat vabimo 
poslušalce, naj nas obiščejo, 
si ogledajo naše prostore, vi-
dijo, kako nastaja program, 
ta dan se bo vrtela glasba po 
njihovih željah. Praznova-
ti želimo s poslušalci,« po-
udarjajo sogovorniki. Zave-
dajo se tudi velikega pome-
na sodelavcev: tistih, ki so 

bili pred desetletji tvorci ra-
dia, in teh, ki ga soustvarja-
jo sedaj. Poleg osmih zapo-
slenih je še enkrat toliko tudi 
zunanjih sodelavcev. »Ima-
mo veliko dobrih sodelav-
cev, brez njih dobrega radia 
ne bi bilo. Pripadni so Radiu 
Sora in prepoznavni v oko-
lju, kjer se slišijo naši radij-
ski valovi,« zatrjuje trojica in 
dodaja, da svojo prepoznav-
nost krepijo tudi s svojo ak-
tivno prisotnostjo na dogod-
kih v domačem okolju. Tako 
je letos radijska ekipa tekla 
na škofjeloškem Teku štirih 
mostov, radijci so sodelova-
li na nedavnem dogodku ob 
jubileju Tavčarjevega Cvetja 
v jeseni na Visokem, na Blat 
festu ... Sedemnajst let so or-
ganizatorji edinega festivala 
slovenskih viž v narečju. Na 
prvi šolski dan prvošolčkom 
namenijo darilo za varno pot 
v šolo, prirejajo dobrodelne 
akcije. Ob svojem 38. roj-
stnem dnevu zagotavljajo, 
da bodo še naprej dober in 
zaupanja vreden radio.

Radio Sora bo praznoval
Radio Sora bo v ponedeljek, 11. septembra, star 38 let. Rojstni dan bodo praznovali z dnevom odprtih vrat.

Radijsko jedro (od leve): Tanja Barašin, Nada Jamnik in 
Matjaž Novak / Foto: Primož Pičulin

Bližajo se predsedniške, parla-
mentarne in še kakšne volitve 
ter referendum. Ogledala sem 
si film Selma, ki prikazuje 
boj Martina L. Kinga za ena-
kopravnost belcev in črncev v 
ZDA. Omenjeni film je prika-
zoval, kako si je voditelj priza-
deval po nenasilni poti (pohod) 
doseči volilno pravico za svoje 
rojake. In jo tudi dosegel. Z 
izpostavljanjem lastnega živ-
ljenja je v 38 letih (do atentata) 
veliko dosegel za izboljšanje 
razmer črnskega prebivalstva v 
ZDA. Taki ljudje pridejo v zgo-
dovino, ne pa revolucionarji in 
prekucniki, ki se lahko pohvali-
jo le z nasiljem in zločini nad 
lastnim narodom. 
Primerjajmo zavest Martina 
L. Kinga, da je volilna pravica 
prva, ki lahko spremeni raz-
mere. Z njo imajo ljudje mož-

Volitve nost odločati o prihodnosti. 
Slovenija je po volilni udeležbi 
ena najslabših držav v EU, ko 
skoraj polovica volivcev osta-
ja doma, potem pa jamra in 
kritizira razmere, ki so vedno 
slabše. Miselnost, da glas posa-
meznika ne šteje nič, izvira iz 
prejšnjega sistema, ko smo bili 
vsi odgovorni za vse in nobe-
den za nič. Dokler se ne bodo 
ljudje zbudili in se zavedali, 
da je vsak glas pomemben za 
njihovo prihodnost, ne bo no-
bene spremembe na bolje in 
država bo tonila še globlje. Za 
ohranitev oblasti in privilegijev 
bo trenutna oblast storila vse, 
da ostane vse v njihovih rokah. 
Človek, ki se je Bogu pritože-
val, da nikoli nič ne zadene, je 
dobil odgovor, naj vendar kupi 
srečko. Mi volilno pravico ima-
mo, izkoristimo jo.

Julijana Gartner, Selca

PREJELI SMO

Šenčur – Podpisana je že pogodba o gradnji strehe na Blagneči 
hiši v Šenčurju, v mesecu dni računajo, da bo stavba pod stre-
ho. Na mestu nekdanjega gospodarskega poslopja namreč 
gradijo prizidek, v katerem bo medgeneracijski center. Prihod-
nje leto bo ta dograjen, iščejo pa tudi finančne možnosti za 
obnovo glavne stavbe, ki je pod spomeniško zaščito. Pri tem 
sodelujejo z Zavodom za varstvo kulturne dediščine.

Blagneča hiša kmalu pod streho
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Igor Kavčič

Kranj – V letošnjem letu Fin-
ska praznuje 100-letnico ne-
odvisnosti. Finski konzulat 
pod okriljem Finske amba-
sade v Budimpešti v Sloveni-
ji ob tej priložnosti organizi-
ra več dogodkov. Eden izmed 
njih je tudi dokumentarna 
razstava ProFinlandia, ki bo 
zaokrožila po Sloveniji. Raz-
stava je v torek svojo pot za-
čela v Mestni knjižnici Kranj, 
kjer se v drugem nadstropju 
razprostira na petnajstih pa-
nojih, na katerih so v sloven-
skem prevodu v sliki in be-
sedi opisani pomembnejši 
mejniki v razvoju finske dr-
žave. Finsko zgodba se tako 
začne v srednjem veku, ko 
je večji del območja, ki so ga 
naseljevali Finci, po bolj ali 
manj mirni poti prešel pod 

oblast Švedov, zaradi moč-
nih trgovskih poti pa s pri-
sotnostjo Nemcev tudi pod 
vpliv zahodne kulture. Fin-
ce spoznavamo kot popotni-
ke in vojake, predstavljena 

so njihova umetnost in zna-
nost, tehnologija in kapital, 
poseben pano obravnava pri-
sotnost Nemcev na Finskem. 
Zanimivo je razmišlja-
nje o Fincih kot selektivno 

naprednem narodu, mar-
sikaj izvemo tudi o politi-
ki moči oziroma bolj nemo-
či, precejšen del je posvečen 
prvi svetovni vojni in njihovi 
neodvisnosti, ki so jo dosegli 
decembra 1917. 

O svoji domovini je v svo-
jem nagovoru spregovo-
ril tudi finski ambasador iz 
Budimpešte Petri Tuomi-
-Nikula, ki je poudaril, da 
je bil velik korak k neodvi-
snosti Fincev predvsem nji-
hova kulturna osamosvoji-
tev, njihov jezik in literatu-
ra. „Veseli me, da je razstava 
v tako lepi in prostorni knji-
žnici, kajti vrhunec letošnjih 
praznovanj se bo zaključil v 
prihodnjem letu z odprtjem 
nove, sodobne nacionalne 
knjižnice v Helsinkih.“ Raz-
stava bo na ogled do konca 
meseca.

Finska zgodovina v knjižnici
V Mestni knjižnici Kranj so ob 100-letnici neodvisnosti Finske odprli razstavo ProFinlandia.

Finski ambasador v Budimpešti Petri Tuomi-Nikula  
je po razstavi vodil direktorico knjižnice Bredo Karun in 
častnega konzula Finske v Sloveniji Gregorja Benčino. 

Igor Kavčič

Kranj – Kulturna četrt se v 
septembrskih večerih spre-
minja v svetlobno četrt. Ob-
sežen kulturno-umetniški 
projekt Svetlobna gverila, ki 
že enajst let običajno mesec 
dni v pozni pomladi na pose-
ben način razsvetli Ljublja-
no, je svojo mini izdajo te dni 
dobil tudi v Kranju. S spre-
hodom po sedemnajstih lo-
kacijah smo si njeno premi-
ero ogledali v torek. „Dve toč-
ki sta, ki že vsa ta leta gradita 
Svetlobno gverilo. Zanimajo 
nas svetlobni umetniški pro-
jekti, seveda pa nas zanima 
tudi javni prostor. Združeva-
nje obeh je Svetlobna gveri-
la. Vsakič na določeno temo 
v različnih delih mesta prip-
ravimo svetlobne umetniške 
projekte, od svetlobnih slik, 
objektov, projekcij instalacij, 
performansov …“ pojasnju-
je Katerina Mirović, skupaj 
z Aleksandro Stratimirović 
idejna pobudnica in usta-
noviteljica Svetlobne gveri-
le, katere organizator je Fo-
rum Ljubljana. Projekt, ko 
po drugih mestih Sloveni-
je predstavljajo oziroma na 
neki način reciklirajo projek-
te, ki so jih na preteklih „gve-
rilah“ predstavljali v Ljublja-
ni, ima naslov Reakcija. „S 
kranjskimi partnerji Zavo-
dom Carnica smo takoj naš-
li skupni jezik. Poleg naših 
produkcij so k sodelovanju 
pritegnili tudi avtorje iz Kra-
nja in okolice,“ poudarja Mi-
rovićeva. 

Torkovi popotniki po Sve-
tlobni gverili smo tako spre-
hod začeli v Layerjevi hiši z 
razstavo najnovejših svetlob-
nih objektov, tokrat jih je avto-
rica naslovila z Inside – Outsi-
de, iz umetniške delavnice 
Andreje Eržen. Fotograf Uroš 
Frelih je interesentom v kre-
ativni temnici risal svetlobne 
dodatke, Mirjam Čančer pre-
ko podob na polaroidnih foto-
grafijah manipulira z gledalci, 
skrivni vrt med Layerjevo hišo 
in Stolpom Škrlovec nam je 
razkril svetlobno instalacijo 
150 cvetlic Sophie Guyot. V 
Stolpu Škrlovec serijo svetlob-
nih slik z naslovom Familija 
predstavlja domači umetnik 
Andrej Štular, v Mergentaler-
jevi ulični galeriji pa kranjski 

vizualni umetnik Nejc Zajec 
predstavlja Nevidno priho-
dnost, ko z uporabo treh barv – 
rdeče, zelene in modre – spre-
minja posamezne podobe na 
velikih plakatih. Takoj za vo-
galom nasproti kranjskega 
javnega stranišča je z UV-svet-
lobo osvetlil tamkajšnje grafi-
te, ki tako izstopijo kot sveže 
narisani, čeprav so tam mo-
goče že deset in več let. Nav-
dušuje instalacija z naslovom 
Nočni obiskovalci Katje Pater-
noster na Vrtu gradu Khislste-
in. Divje prašiče, lisico, kavko 
ter peteline in kokoši, izdela-
ne iz žice, je osvetlila in ume-
stila v park in s tem ustvari-
la njihovo sobivanje s člove-
kom v urbanem prostoru. 
Vrnimo se v Layerjevo hišo, 

kjer sodelujemo v interaktiv-
nem projektu Bright talk štu-
dentov Akademije za likovno 
umetnost in oblikovanje, bolj 
kričimo v mikrofon, več luči 
se bo prižgalo. Za prijeten za-
ključek sprehoda je poskrbe-
la Sara Hostnik s svetlobnimi 
risbami na najbližjo fasado v 
družbi muzike saksofonista 
Gala Grobovška.

Na kateri koli od „svetlob-
nih točk“ si vzemite popotni 
načrt in krenite po kakih pet-
najstih prizoriščih. Svetlob-
na gverila pa ima posebnost. 
Kjer se z njo srečamo v jav-
nem prostoru, deluje samo 
v nočnem času, ko se priž-
ge javna mestna razsvetljava, 
medtem ko je v galerijah na 
ogled tudi večji del dneva.

Ko svetloba prijateljuje s temo
Večeri v Layerjevi hiši, Stolpu Škrlovec, na vrtu gradu Khislstein, na Tomšičevi ulici, skratka širši kulturni 
četrti starega dela Kranja bodo od srede do konca meseca svetlejši kot običajno.

Nekateri sodelujoči v kranjski izvedbi Svetlobne gverile so stopili v cvetlični vrt Sophie 
Guyot: v ospredju avtor Nejc Zajec, sledi idejna pobudnica Katerina Mirović, Zala Vidali, 
partnerica v projektu iz Zavoda Carnica, in umetnica Mirjam Čančar. / Foto: Primož Pičulin
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Maja Bertoncelj

Zgornja Sorica – Četrto dir-
ko slovenskega pokala v 
gorskokolesarskem spustu 
Unior Downhill Cup je pre-
tekli konec tedna gostila So-
riška planina. Organizator-
jem iz MTB Železniki in 
tudi tekmovalcem, nastopi-
lo jih je 88 iz Slovenije, Bo-
sne in Hercegovine, Hrva-
ške in Italije, je letos nekoli-
ko ponagajalo vreme.

V soboto, ki je bila name-
njena treningu, je progo ves 
dan močil dež, tudi še v noči 
na nedeljo, na dan dirke pa 
je dopoldne močno piha-
lo, tako da sedežnica Lajnar 
ni obratovala. Trening se je 
začel šele opoldne, polfina-
le in finale pa nato v popol-
danskih urah. 1650 m dolga 
proga z 280 m višinske raz-
like se je v vetru lepo sušila 
in bila za finale mokra le še 
na nekaj mestih. Drseče ko-
renine pa so v obeh vožnjah 
terjale kar nekaj padcev. V 
teh razmerah se je najbo-
lje znašel 20-letni Luka Ber-
ginc z Idrskega (Črn trn), ki 
je tekmo na Soriški planini 

dobil že lani. To pa sta tudi 
njegovi edini članski zma-
gi v slovenskem pokalu. Do-
mače gledalce je navdušil 
18-letni Soričan Rudi Pintar, 
ki je s skupno drugim mes-
tom dosegel svojo najboljšo 
uvrstitev v slovenskem poka-
lu. Prvi pa je bil v kategoriji 
starejših mladincev. »Proga 

je bila v finalu zelo zahtev-
na, saj se je sušila in drsela, 
zato je bila počasnejša in fi-
zično zelo zahtevna. S final-
nim nastopom sem zelo za-
dovoljen, ne nazadnje sem 
dosegel svoj najboljši rezul-
tat v slovenskem pokalu. Vse 
je šlo dokaj po planu, nekaj 
spolzkih korenin pa mi je 

bilo vseeno v napoto,« je po-
vedal Pintar, član ekipe Sin-
ter brakes team. Z gorskim 
kolesarstvom se ukvarja pet 
let. Tretji v skupnem seštev-
ku je bil Miha Ivančič (Avče). 
Žensk letos ni bilo na startu.

Peta in zadnja dirka serije 
bo 22. in 23. septembra z DH 
Visit Pohorje v Mariboru.

»Spustaši« na Soriški planini
Tekmovali so na dirki slovenskega pokala. Izkazal se je domačin iz Sorice Rudi Pintar, ki je bil skupno 
drugi in najboljši starejši mladinec.

Najhitrejši na Soriški planini: na stopničke so stopili Luka Berginc, Rudi Pintar in Miha 
Ivančič, četrta in peta pa sta bila Jan Cimperman in Matic Kvas. / Foto: Klemen Humar

Jože Marinček,  
Maja Bertoncelj

Kranj – V prvi slovenski no-
gometni ligi Telekom bodo 
ta konec tedna po reprezen-
tančnem premoru na vrsti 
tekme 8. kroga.

Na sporedu bo gorenjski 
derbi. Jutri ob 18. uri se bo 
namreč začela tekma na no-
gometnem igrišču ob Kam-
niški Bistrici med nogometa-
ši Domžal in kranjskega Tri-
glava. V dosedanjih medse-
bojnih srečanjih, teh je bilo 
dvaindvajset, so dvanajst-
krat slavili nogometaši Dom-
žal, štirikrat Triglava, šest pa 

se jih je končalo neodloče-
no. Obe ekipi sta doživeli ne-
kaj igralskih sprememb, saj 
se je zaključil prestopni rok. 
NK Triglav Kranj ima pet no-
vih igralcev. Stefan Kukoljac 
je 21-letni osrednji ali bočni 
branilec, sicer rojen v Dort-
mundu, in šolan v akademi-
ji beograjske Crvene zvezde. 
David Tijanič je 20-letni vez-
ist, ki je bil nazadnje član NK 
Olimpija Ljubljana, bil pa je 
tudi član mladinskih repre-
zentanc Slovenije. Daniel Vu-
jčič, 22-letnik iz Ljubljane, je 
prav tako nogometaš sredine 
terena, osrednji ali zadnji vez-
ist, ki se je k Triglavu preselil 

iz NK Maribor. Nejc Pušnik 
je na zadnji dan prestopne-
ga roka prišel k bordo-belim, 
pred tem je bil član NK In-
terblock. 19-letnik se najbo-
lje počuti na sredini terena, 
tudi on pa nastopa za mladin-
ske reprezentance Slovenije. 
Tom Žurga pa je navijačem 
Triglava dobro znano ime, saj 
je produkt domače akademi-
je, v minuli sezoni je bil z Orli 
mladinski državni prvak in 
tretji najboljši strelec lige. Ob 
začetku sezone je bil posojen 
Zarici, a se je hitro vrnil. Dom-
žalčani so ob koncu poletne-
ga prestopnega roka izgubili 
tri pomembne adute, saj so se 

Jan Repas, Ivan Firer in Miha 
Blažič podali na tuje, v ekipi 
pa ne bo več tudi Veljka Bat-
roviča, s katerim je bila skle-
njena sporazumna prekini-
tev pogodbe. V minulih dneh 
pa so moštvo okrepili štirje 
novinci, in sicer Marko Alvir, 
Agim Ibraimi, Dario Melnjak 
in Shamar Nicholson. Trener 
Domžal Simon Rožman je 
prepričan, da bodo prava do-
dana vrednost za moštvo.

Spored gorenjskih ekip v 
ostalih nogometnih ligah: 2. 
liga (6. krog): Drava Ptuj – 
Roltek Dob, Kalcer Radomlje 
– Ilirija 1911 (jutri ob 16.30) 
in Zarica Kranj – Nafta 1903 
(nedelja ob 16.30); 3. liga 
center (4. krog): Hirter Bled 
– Kolpa, SIJ Acroni Jesenice 
– Lesce (obe jutri ob 16. uri), 
Bohinj – Rudar Trbovlje in 
Kočevje – Šenčur (obe jutri 
ob 17. uri), Komenda – Sava 
Kranj (nedelja ob 17. uri); 
Gorenjska nogometna liga 
(2. krog, vse tekme jutri ob 17. 
uri): Niko Železniki – Naklo, 
JuRentA Bitnje – Polet, Viso-
ko – Škofja Loka, Velesovo – 
Britof, Royal Sport DLN – Za-
rica Kranj B in Kondor Gode-
šič – Preddvor.

Gorenjski derbi v prvi ligi
Zaključil se je prestopni rok za nogometaše in do sprememb v ekipi je prišlo tako pri Triglavu kot tudi 
pri Domžalčanih. Jutri se bodo pomerili na medsebojni tekmi v Kamniški Bistrici.

Nogometaši kranjskega 
NK Triglav so v sredo 
v osmini finala pokala 
Slovenije gostovali v 
Kopru in zmagali s 4:1. 
Mrežo so zatresli: Nejc 
Križaj, Matej Poplatnik, 
Gašper Udovič in Luka 
Majcen. Domžale bodo 
tekmo osmine finala 
igrale 20. septembra z 
Muro.

Maja Bertoncelj

Kranj – Slovenska košarkar-
ska reprezentanca je v sre-
do na Finskem odigrala zad-
njo tekmo skupinskega dela 
evropskega prvenstva. Po-
merili so se z reprezentan-
co Francije in z odlično igro 
zmagali s 95:78. Prvi del tek-
movanja so končali na vrhu 
lestvice skupine A. Tekme 
osmine finala bodo jutri, Slo-
venija bo v Carigradu igrala 
z Ukrajino, začetek tekme bo 
ob 11.30. 

»Z zmagami se gradi sa-
mozavest in kemija znot-
raj ekipe, zato se vsake tek-
me lotimo z enako mero 
energije in zbranosti. Ima-
mo veliko mladih igralcev, 

ki se morajo naučiti zmago-
vati, in ni boljše šole zanje, 
kot na velikem tekmovanju 
premagati spoštovane repre-
zentance. Zmage potrjujejo, 
da si dober in da si na pravi 
poti. Kmalu nas čaka nov tek-
mec, ki se ga bomo lotili ena-
ko kot vseh doslej, ob tem, 
da se bomo morali zavedati, 
da poraz pomeni odhod do-
mov. Mislim, da imamo tudi 
na tem področju dovolj izku-
šenj in uporabili bomo prav 
vsa orožja za dosego cilja,« je 
po tekmi s Francijo povedal 
Igor Kokoškov, selektor slo-
venske reprezentance.

Slovenija je po prikaza-
nem na prvenstvu stare ce-
line eden izmed favoritov za 
najvišja mesta.

Košarkarji suvereno  
v izločilne boje
Jutri bodo v osmini finala igrali z Ukrajino.

Kranj – V nedeljo, 10. septembra, bodo balinarji BK Center Kranj 
organizirali balinarski turnir trojk v počastitev krajevnega pra-
znika KS Center Kranj. Pričakuje se, da bo na turnirju sodelovalo 
šestnajst trojk balinarjev Slovenije, največ iz mestne občine 
Kranj, ki ima sedem balinarskih klubov. Tekmovanje se bo za-
čelo ob 9. uri, igranje finala pa je predvideno okrog 17. ure.

Balinarski turnir trojk

Bled – V sredo zvečer so na Bledu slovesno odprli svetovno 
veteransko prvenstvo v veslanju, najbolj množičen športni 
dogodek tega konca tedna. Na prvenstvu namreč tekmuje več 
kot 4700 udeleženk in udeležencev iz 46 držav sveta. Gre za 
neuradno svetovno prvenstvo, na katerem tekmujejo klubi. Za 
medalje se borijo nekdanji veslači in rekreativci, ki so starejši 
od 27 let. Tekmovanje bo potekalo še danes in jutri od 7. do 
19. ure, končalo pa se bo v nedeljo, ko bodo med 7. in 15. uro 
tekmovale mešane ekipe. Vsak dan na Jezerski promenadi 
potekajo Okusi Bleda, dan pa se zaključi s koncertom.

Veslači veterani v boju za medalje še do nedelje

Na slovesnem odprtju prvenstva sta bila tudi  
nekdanja slovenska veslača Denis Žvegelj in Jani 
Klemenčič. / Foto: Gorazd Kavčič

Škofja Loka – Kolesarji bodo v nedeljo, 10. septembra, tekmovali 
na šestem Vzponu na Lubnik, ki ga organizirata Društvo Tek 
4 mostov in Športna zveza Škofja Loka. Start bo ob 10. uri na 
Mestnem trgu v Škofji Loki. Prijavili se boste lahko še na dan 
prireditve, predprijave pa so zaključene. Razglasitev rezultatov 
bo predvidoma ob 12. uri na cilju pri okrepčevalnici Nace.

V nedeljo kolesarski vzpon na Lubnik

Škofja Loka – V Škofji Loki pripravljajo sprejem za občanko 
Manco Notar, ki je na svetovnem prvenstvu v stoječem vesla-
nju na deski (supanju) na Danskem osvojila zlato medaljo v 
disciplini sprint na razdalji dvesto metrov. Sprejem bo v torek, 
12. septembra, z začetkom ob 17. uri v središču Škofje Loke, 
na novem Trgu pod gradom. Za dobro vzdušje bo skrbel tudi 
Duet Accordon.

V torek sprejem za svetovno prvakinjo

Poletne okrepitve NK Triglav Kranj / Foto: NK Triglav Kranj
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Cveto Zaplotnik

Zgornje Gorje – Maja Am-
brožič iz Zasipa, mlada kme-
tica leta 2016, je bila »kriva«, 
da je bil letošnji izbor mlade 
kmetice in mladega kmeč-
kega gospodarja leta v Zgor-
njih Gorjah. In ni prav dosti 
manjkalo, da bi bila priredi-
tev, ki jo že po tradiciji orga-
nizira Časopisno-založniš-
ka družba Kmečki glas, tudi 
prihodnje leto v Gorjah, saj 
se je domačinka Eva Rima-
hazi z Repečnikove kmeti-
je v Spodnjih Gorjah uvrsti-
la v finale, med tri najboljše, 
na koncu pa je zasedla drugo 
mesto. Kmetica leta je posta-
la Tatjana Ladinek iz Društva 
kmetic Mežiška dolina, tako 
da bo prihodnje leto zaključ-
na prireditev na Koroškem. 
Gorenjska je imela v izboru 
za kmetico leto kar pet kan-
didatk, poleg Eve so bile »v 

igri« še Andreja Markič iz 
Bašlja, Katja Waland iz Lesc, 
Andreja Korošec s Koprivni-
ka v Bohinju in Janja Bernik 
iz Virmaš. V moški konku-
renci je bilo manj kandida-
tov, le šest, med njimi tudi 
dva gorenjska mlada gospo-
darja – Ambrož Gregorc iz 
Podbrezij in Jakob Dolinar 
iz Stare Oselice, ki se je uvr-
stil v finale in na koncu zma-
gal in postal mladi gospodar 
leta 2017. 

Tekmovanje je bilo napeto 
in izenačeno. Mlade kmetice 
in mladi kmetje so najprej od-
govarjali na vprašanja o pre-
delavi mesa (suhe mesnine), 
o predelavi mleka (sir, skuta, 
jogurt), o pivu ter o rastlinstvu 
in živalstvu v Triglavskem na-
rodnem parku, po dodatnih 
preizkušnjah so se po trije 
najboljši uvrstili v finale, kjer 
jih je čakal še preizkus prak-
tičnih znanj in spretnosti. 

Oboji so imeli enake naloge: 
treba je bilo pripraviti jabolč-
ni »štrudl«, napihniti (blej-
skega) laboda in si (glede na 
tradicijo zvončarstva na Gor-
janskem) navezati okrog pasu 
zvonce, povezniti na glavo 
klobuk in zavriskati. 

»Še dobro, da je bil pe-
tek, dan pred izborom, de-
ževen dan in sem imel malo 
več časa za branje literatu-
re. Med praktičnimi preiz-
kusi je bila najtežja priprava 
»štrudla«. V kuhinji že po-
magam, a 'štrudla' še nisem 
pekel,« je po končanem izbo-
ru dejal Jakob, ki je imel na 
prireditvi tudi veliko podpo-
ro navijačev, med katerimi 
so bili poleg najbližjih, do-
mačih, tudi njegovi prijate-
lji iz Poljanske doline. Že na 
daleč so bili dobro vidni, vsi 
so bili oblečeni v zelene ma-
jice z napisom Radi kmetu-
jemo, radi zmagujemo. Za 

Jakoba ta slogan zanesljivo 
velja. Vedno si je želel pos-
tati kmet, saj zelo rad dela v 
naravi in z živalmi. Pred dve-
ma letoma, pri komaj pe-
tindvajsetih letih, je tudi že 
prevzel v svoje roke gospo-
darske vajeti hribovske kme-
tije. »S prevzemom kmeti-
je se ni kaj dosti spremeni-
lo, še vedno delamo složno, 
le občutek odgovornosti je 
večji,« pravi Jakob. Na kme-
tiji, ki obsega 58 hektarjev ze-
mljišč, od tega je 30 hektarjev 
gozda, se ukvarjajo z rejo go-
ved. Pred leti so zgradili nov 
hlev, redijo okrog trideset 
krav molznic. Približno četr-
tino mleka doma predelajo v 
mlečne izdelke, predvsem v 
poltrde sire, preostalega od-
dajo v mlekarno. Jakob se je 
v srednji šoli navdušil tudi za 
čebelarjenje, v prostem času 
se posveča glasbi, rad pa tudi 
kolesari.

Rad kmetuje, rad zmaguje
Jakob Dolinar iz Stare Oselice rad kmetuje, a očitno tudi rad zmaguje. V soboto je na izboru v Zgornjih 
Gorjah postal mladi gospodar leta 2017.

Mladi gospodar leta Jakob Dolinar (v predpasniku) med navijači – domačimi in prijatelji iz 
Poljanske doline

Finalistke izbora za mlado kmetico leta, prva z leve je Eva 
Rimahazi, po končanem preizkusu z (gorjanskimi) zvonci

Za Andrejo Markič iz Bašlja, kandidatko za mlado kmetico leta, je na izboru navijalo več kot 
trideset sovaščanov.

Ambrož Gregorc iz Podbrezij, kandidat za mladega 
gospodarja leta, med domačimi

Kranj – Uprava za zaščito in reševanje je pozvala zavod za goz-
dove, da začne postopek za ocenjevanje škode, ki jo je doslej 
lubadar povzročil v gozdovih, med drugim tudi v gozdovih na 
blejskem, kranjskem in ljubljanskem gozdnogospodarskem 
območju; pozitivno mnenje za začetek postopka ocenjevanja 
škode pa je dalo tudi ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano. Pobudo za to, da bi napad lubadarja razglasili za na-
ravno nesrečo, je dala kmetijsko gozdarska zbornica, pri tem 
pa je navedla, da je lubadar samo lani in letos razvrednotil 3,5 
milijona kubičnih metrov lesa v vrednosti 80 milijonov evrov. 

Začetek ocenjevanja škode po lubadarju

Cveto Zaplotnik

Kranj – Program razvoja po-
deželja za obdobje 2014–
2020 predvideva del sredstev 
tudi za ohranjanje in ra-
zvoj malih kmetij, ki so po-
membne za ohranjanje pose-
ljenosti podeželja, značilne 
kmetijske krajine in biotske 
raznovrstnosti ter za prepre-
čevanje zaraščanja kmetij-
skih površin. Vlada je že spre-
jela uredbo, na podlagi katere 
bo ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano lah-
ko objavilo javni razpis za do-
delitev denarja upravičenim 

kmetijam. Kmetije, ki bodo 
izpolnjevale razpisne pogo-
je, bodo upravičene do pet ti-
soč evrov finančne podpore, 
ki pa jo bodo lahko uveljav-
ljale enkrat v sedemletnem 
programskem obdobju. Pod-
poro bodo lahko uveljavljale 
majhne kmetije, ki obdeluje-
jo od tri do šest hektarjev pri-
merljivih kmetijskih povr-
šin, redijo od tri do petnajst 
glav velike živine (GVŽ), za-
gotavljajo 0,7 GVŽ na hektar 
(ekološke kmetije 0,5 GVŽ 
na hektar) in imajo prete-
žni del kmetijskih zemljišč 
na območju z omejenimi 

možnostmi za kmetijsko de-
javnost. K vlogi bodo morale 
priložiti poslovni načrt za ob-
dobje treh let, v katerem bodo 
morale med drugim dolo-
čiti vsaj en cilj, ki bo prispe-
val h gospodarskemu razvo-
ju kmetije, varovanju oko-
lja, inovativnim rešitvam in 
k prilagajanju na podnebne 
spremembe. Pri izboru za 
dodelitev finančnih podpor 
bodo imele prednost kme-
tije z višjim številom polnih 
delovnih moči ter kmetije, 
ki bodo povečale obseg pri-
delave, vlagale v vzpostavitev 
dopolnilnih dejavnosti in se 

vključile v ekološko kmetova-
nje ali v ukrep za kmetijsko 
okoljska in podnebna plači-
la, ter kmetije, ki imajo zem-
ljišča na problemskih obmo-
čjih ali območjih s težjimi 
pogoji za opravljanje kmetij-
ske dejavnosti. Kmetije bodo 
prejele podporo v dveh obro-
kih. Cilje iz poslovnega načr-
ta bodo morale uresničiti naj-
kasneje v treh letih od izdaje 
odločbe o pravici do podpo-
re, do izplačila drugega obro-
ka pa ne bodo smele zmanj-
šati primerljivih kmetijskih 
površin za več kot deset od-
stotkov.  

Finančne podpore za male kmetije
Male kmetije, ki bodo izpolnjevale razpisne pogoje, bodo upravičene do pet tisoč evrov finančne 
podpore.

Zalog pri Cerkljah – Strojni krožek Pšata Bistrica bo v sodelo-
vanju s Kmetijsko gozdarskim zavodom Kranj pripravil jutri, 
v soboto, z začetkom ob 10. uri na kmetiji Marka Hafnerja v 
Zalogu pri Cerkljah predstavitev strojev za apnenje in gnojenje 
tal in drugih kmetijskih strojev ter njihovo praktično delovanje 
na njivi. Družba Agro Jenko bo predstavila Mater Maccove se-
jalnice, Ascon traktorje Arbos, IGM Zagorje apnenje tal, Timac 
Agro gnojenje, Interkorn semena trav in detelj ter strniščne do-
sevke, Gorenc – Igor Stare pa prototip gruberja. Marija Kalan, 
specialistka za rastlinsko pridelavo v Kmetijsko gozdarskem 
zavodu Kranj, bo predstavila osnovne zakonitosti apnenja in 
gnojenja tal v jesenskem času.

Predstavitev kmetijskih strojev
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V bližini avtocestnih izhodov Kranj zahod in Naklo
Individualna prilagoditev prostorov
Možnost najema sejnih sob in učilnic
Optična podatkovna linija
Prostori so klimatizirani in opremljeni
Brezplačna parkirna mesta
Poslovna stavba ima lastno kuhinjo z restavracijo in bifejem

Pisarniške prostore oddajamo opremljene – od 6 EUR/ m2 mesečno
dodatne informacije:  tel.:  04/258 70 00  e-mail: info@merkurnepremicnine.si

Več na www.merkurnepremicnine.si

MERKUR
nepremicnine

Najem pisarn, konferenčnih dvoran 
in organizacija delavnic

Poslovna stavba Merkur Naklo, Cesta na Okroglo 7

Cveto Zaplotnik

Kranj – Finančna uprava 
(Furs) bo v drugi polovici sep-
tembra poostrila nadzor pri 
delodajalcih, ki za svoje za-
poslene ne oddajajo obraču-
na prispevkov za socialno var-
nost (obrazcev REK), kar po-
meni, da zanje tudi ne pla-
čujejo prispevkov. Mobilne 
enote Fursa bodo pri deloda-
jalcih, ki ob izplačilu plač za 
pretekle mesece niso odda-
li obrazcev REK, na terenu 
preverjali, ali dejansko tudi 
niso izplačali plač. Če bodo 
pri nadzoru ugotovili, da so 

zaposleni prejeli plače, delo-
dajalci pa jim niso obračunali 
in plačali prispevkov, bo Furs 
ustrezno ukrepal. Za neodda-
jo obrazcev REK ob izplačilu 
plač je zagrožena za deloda-
jalca globa od 800 do 30 tisoč 
evrov, za odgovorno osebo pa 
od 600 do štiri tisoč evrov. V 
primeru, da delodajalci plač 
sploh niso izplačali, bo Furs o 
tem obvestil obvestil inšpek-
torat za delo, kršitev pa se po 
kazenskem zakoniku obrav-
nava kot kaznivo dejanje.

Finančna uprava redno 
nadzira obračunavanje pri-
spevkov za zaposlene. V 

obdobju od 1. januarja 2015 
do letošnjega 30. junija je v 
2086 nadzorih ugotovila za 
več kot 40 milijonov evrov do-
datnih davčnih obveznosti, 
redno vsak mesec pa objavlja 
seznam delodajalcev, ki ne 
predlagajo obrazca REK. Za-
posleni lahko tudi sami preko 
portala eDavki preverijo, ali 
delodajalec plačuje prispev-
ke. Delodajalca, za katerega 
sumijo, da jih ne plačuje, lah-
ko anonimno prijavijo Fursu, 
vendar mora prijava vsebova-
ti podatke, na podlagi katerih 
Furs navedbe lahko preveri in 
ustrezno ukrepa.  

Nadzor plačevanja prispevkov 

Jasna Paladin

Kamniška Bistrica – Letošnja 
odlična turistična sezona se 
odraža tudi na Veliki plani-
ni, kjer te dni poročajo o naj-
višjem obisku doslej.

»Letošnje leto je bilo do se-
daj res neverjetno. Beležimo 
več kot 20-odstotno rast obi-
skovalcev Velike planine v 
primerjavi z lansko sezono, 
ki je bila rekordna. Velikok-
rat se pogovarjam z domači-
mi in tujimi turisti. Ugota-
vljam, da so Veliko planino 
prepoznali kot turistični bi-
ser in jo postavljajo ob bok 
ostalim bolj znanim turistič-
nim destinacijam v Sloveni-
ji. Vse to je odraz trdega dela 
celotnega kolektiva zaposle-
nih v družbi Velika planina. 
V zadnjih letih smo namreč 
res veliko naredili na pro-
mociji in tudi na izboljšanju 
ponudbe ter infrastrukture. 
Obiskovalci so zadovoljni in 
se radi vračajo k nam,« je s 
sezono zadovoljen direktor 
družbe Leon Keder.

V najbolj obiskanih dneh, 
ko je bilo že v dolini Kam-
niške Bistrice zaznati ne-
verjeten obisk in posledič-
no polna parkirišča in gne-
čo na cesti, so z nihalko, ki 
se na planino povzpne v pe-
tih minutah, naredili več 
kot sto voženj dnevno. »Bilo 
je kar nekaj dni, ko nihalke 
niti za nekaj minut nismo 
ustavili. Nihalka lahko v eni 
uri opravi deset voženj, kar 

pomeni, da v najbolj obi-
skanih dneh naredimo oko-
li 110 voženj dnevno, to pa 
nanese 176 kilometrov dol-
žine ter 94,6 kilometra pre-
magane višinske razlike. 
Redna vzdrževalna dela op-
ravljamo dnevno, prav tako 
redno pregledujemo stanje 
naprav, zato je vožnja z ni-
halko ter sedežnico varna,« 
pa pravi vodja obratovanja 
Andrej Potočnik ter doda-
ja, da nameravajo naprave 
v prihodnje nadomestiti z 
novejšimi, ki bi sprejele ter 

tako na planino prepeljale 
še več potnikov. 

Med obiskovalci so zabele-
žili več kot šestdeset odstot-
kov tujcev, največ iz Franci-
je, Nemčije, Italije pa tudi 
Nizozemske, Izraela in pre-
ostalih evropskih držav, vse 
več obiskovalcev pa je tudi 
iz Združenih držav Ameri-
ke, Kanade pa tudi azijskih 
držav, kot so Kitajska, Ja-
ponska in tudi Rusija. Skup-
no so letos na Veliko plani-
no tako prepeljali že 53 tisoč 
potnikov, kar je daleč največ 

doslej; povprečje prevože-
nih potnikov v zadnjih pe-
tindvajsetih letih do konca 
avgusta namreč znaša 32 ti-
soč potnikov.

Porast obiska beležijo tudi 
v kampu Alpe, ki je prav tako 
v lasti družbe Velika planina 
(ta je v stoodstotni lasti Obči-
ne Kamnik) in se nahaja v ne-
posredni bližini spodnje po-
staje nihalke. Letos je v kam-
pu prenočilo že več kot 1200 
gostov z vsega sveta, med nji-
mi pa tudi veliko Slovencev. 
»Verjamemo, da so obisko-
valce pritegnile tudi številne 
letošnje novosti. V desetih 
poletnih sobotah se je zvrsti-
lo kar nekaj obiskovalcev, ki 
so si Veliko planino ogleda-
li z lokalnim turističnim vod-
nikom. Triurni vodeni ogled, 
ki se je začel vsako soboto na 
najvišji točki Velike planine 
(Gradišče), je vodil obiskoval-
ce po čudovitih točkah plani-
ne. Ogledali so si Preskarjevo 
bajto, v kateri je danes muzej. 
Pot jih je vodila k pastirjem, 
pa do Kapele Marije Snežne 
in do 'parlamenta', kjer se še 
danes pastirji radi zbirajo in 
poklepetajo. Jama Veternica 
pa je ponudila še nekaj pri-
jetno nizkih temperatur ter 
kakšno majhno kepo snega,« 
še pravi Keder.

Pastirski vrvež na plani-
ni pa se bo že kmalu umiril, 
saj bodo pastirji v prihodnjih 
dneh svoje krave že odgnali 
oz. odpeljali na nižje ležeče 
pašnike.

Na planini podirajo rekorde
Velika planina se letos lahko pohvali z rekordnim obiskom. Z nihalko so prepeljali za dvajset odstotkov 
več obiskovalcev kot lani oz. že več kot petdeset tisoč.

Direktor družbe Velika planina Leon Keder

»Zgodba Poclain Hydrau-
lics je zgodba o ustvarjanju 
novih priložnosti in prebo-
ju med najboljše,« je zbra-
ne na slovesnosti v Žireh 
nagovoril direktor Poclain 
Hydraulics Aleš Bizjak in 
dodal, da se danes s svoji-
mi inovativnimi izdelki, ki 
jih razvijajo v Žireh, uvršča-
jo med vodilne v svoji dejav-
nosti. S svojim znanjem, ra-
zvojem in širitvijo proizvo-
dnega programa so v zad-
njem desetletju v svetu pos-
tali eno najprepoznavnejših 
podjetij na področju venti-
lov za hidravlične transmi-
sije in se uvrščajo med štiri 
vodilna podjetja pri proizvo-
dnji ventilov za zavore. To-
varna v Žireh je danes po-
memben kompetenčni cen-
ter za hidravlične ventile in 
hidravlične naprave znot-
raj skupine Poclain, obe-
nem pa tudi tehnološki cen-
ter za avtomatske preizku-
ševalne naprave hidravlič-
nih sestavin. Odličnih re-
zultatov žirovskega podjetja 
je vesel tudi predsednik vla-
de Miro Cerar. »Vi ste tisti, 
ki pripomorete k naši gospo-
darski rasti in boljšemu živ-
ljenju v lokalnem okolju,« 
je poudaril na slovesnosti v 
Žireh in dodal, da niso edi-
ni dober primer v zadnjih le-
tih. »Imamo tudi druge, ki 
dokazujejo, da je Slovenija 
spet na dobri poti, da smo 

izšli iz krize, da se odpiramo 
in pridobivamo pomembne 
tuje investitorje.« Obljubil 
je, da bodo še naprej podpi-
rali dobre investicije iz tuji-
ne, ki Sloveniji odpirajo vra-
ta v svet. Pri tem je poudaril 
zlasti pomen sodelovanja, ki 
smo ga po njegovih besedah 
v zadnjih letih zanemarili. 
Zadnje besede o sodelova-
nju so navdušile tudi pred-
sednika in izvršnega direk-
torja skupine Poclain Lau-
renta Bataillea, zato je zago-
tovil, da bodo v tem duhu de-
lovali še naprej. »S tovarno v 
Žireh bomo tudi v prihodnje 
uresničevali svoje strateške 
načrte in ambiciozne cilje 
rasti.« V prihodnjih osmih 
letih nameravajo podvoji-
ti prihodek od prodaje tudi 
s prodorom na trge, na ka-
terih ta čas še niso prisotni. 

Direktor proizvodnje in 
kakovosti Olivier Dion je 
spomnil, da Kladivar brez 
skupine Poclain leta 2009 
ne bi preživel. »Od takrat 
smo izboljšali dobičkonos-
nost, poskrbeli za naložbe 
v stroje in integracijo novih 
proizvodnih dejavnosti ter 
izboljšali procese. Danes je 
to podjetje z visoko dodano 
vrednostjo in vzdržnim po-
slovanjem.« Kot je poudaril 
župan Janez Žakelj, je Po-
clain Hydraulics podjetje z 
najvišjo dodano vrednostjo 
v občini, ki je odgovorno ne 
samo do zaposlenih, ampak 
tudi lokalnega okolja. 

Med vodilnimi  
v svoji dejavnosti
31. stran

Komenda – V Lidlu razmišljajo o selitvi logističnega centra iz 
Poslovne cone Komenda. Podrobnosti sicer ne razkrivajo, po-
trjujejo pa, da v skladu z rastjo in potrebami podjetja razisku-
jejo različne možnosti v smeri povečanja kapacitet centralnega 
skladišča. »Še vedno preverjamo več možnosti in lokacij, a ker 
gre za izredno kompleksen projekt, končna odločitev še ni bila 
sprejeta. Ko bo sprejeta kakršna koli končna odločitev, bomo 
o tem obvestili tudi javnost,« pravijo v podjetju.

Lidl razmišlja o selitvi logističnega centra Kranj – Po podatkih Zavoda RS za zaposlovanje je bilo v Slo-
veniji ob koncu avgusta 83.843 brezposelnih, kar je bilo 831 
manj kot julija in 14.052 manj kot pred letom. Na območju 
Območne službe Kranj je bilo konec avgusta 5342 brezposel-
nih, kar je bilo 14,4 odstotka manj kot ob koncu lanskega av-
gusta. Delodajalci so avgusta sporočili zavodu največ prostih 
delovnih mest za delavce za preprosta dela v predelovalnih 
dejavnostih, za čistilce, strežnike in gospodinjske pomočnike, 
voznike težkih tovornjakov in vlačilcev, natakarje in učitelje 
razrednega pouka.

Brezposelnost se še naprej zmanjšuje

Kranj – Družba Triglav konfekcija Kranj je od lanskega okto-
bra dalje v stečajnem postopku. Njene nepremičnine, to je 
proizvodno-skladiščne prostore s parkiriščem na Savski cesti 
v Kranju, so prvič poskušali prodati za pol milijona evrov na 
javni dražbi junija letos, vendar ni bilo zanimanja kupcev. 
Ponovno jih bodo poskušali prodati na dražbi, ki bo 10. okto-
bra, tokrat po izklicni ceni 450 tisoč evrov, a tako kot prvič z 
zviševanjem izklicne cene.

Ponovno poskušajo prodati nepremičnine
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Jesenice – Na avtocesti mimo Jesenic, kjer potekajo priprav-
ljalna dela za obnovo vozišča, so policisti v sredo popoldne 
obravnavali dve prometni nesreči, ki sta ju povzročila nepre-
vidna voznika. Najprej je neznani voznik z osebnim avtomo-
bilom na delu ceste, kjer je zaradi del promet s prehitevalnega 
preusmerjen na vozni pas, zapeljal v delovno zaporo in trčil 
v prometno signalizacijo, ki je poškodovala vozilo drugega 
udeleženca na nasprotnem smernem vozišču avtoceste. Po 
nesreči se je povzročitelj odpeljal naprej proti Ljubljani. Kas-
neje se je na istem kraju zgodila še ena nesreča, ko je voznik 
pred delovno zaporo zaradi nepravilnega premika povzročil 
trčenje s tovornim vozilom.

Nesreči zaradi delovne zapore na avtocesti

Sveti Andrej – V sredo zvečer je pri spustu s Svetega Andreja 
proti dolini Hrastnice na območju občine Škofja Loka padel 
kolesar. Po nesreči je sam poiskal zdravniško pomoč, zaradi 
ugotovljenih telesnih poškodb pa so ga nato odpeljali v lju-
bljanski klinični center. O nesreči policisti še zbirajo obvestila.

Kolesar padel med spustom

Sveti Duh – V sredo ponoči 
je neznani storilec vlomil v 
prostore društva s sedežem 
pri Svetem Duhu. Vlomilec 
je po podrobnem pregledu 
prostorov s seboj odnesel 
manjši znesek denarja in ne-
kaj alkoholne pijače. 

Iskal le denar in alkohol

Simon Šubic

Žiri – Škofjeloški policisti 
so pred dnevi med Žirmi 
in Cerknim v naravi odkri-
li večji nasad konoplje, zato 
so prijeli dva osumljenca, ki 
jima zdaj grozi od enega do 
desetih let zapora.

Škofjeloški policisti so ko-
nec avgusta pridobili infor-
macijo, da je na Cerkljan-
skem hribovju med Žirmi 
in Cerknim večji nasad pre-
povedane droge konoplja, so 
pojasnili na Policijski upra-
vi Kranj. Informacijo so poli-
cisti potrdili s klasičnim zbira-
njem obvestil, prejšnji konec 
tedna pa so v zaključnih aktiv-
nostih prijeli in za čas zbira-
nja obvestil pridržali dva mo-
ška, ki ju sumijo proizvodnje 
te prepovedane droge.

»Osumljenca sta konop-
ljo proizvajala na prikritem 
gojišču v naravi in na težko 
dostopnem terenu, ki sta ga 
nadzirala z videonadzornim 

sistemom. Zaseženih je bilo 
okoli 750 dozorelih rastlin 
prepovedane droge, ki sta 
jih osumljenca proizvajala 
preko poletja in bosta ova-
dena za kaznivo dejanje 
neupravičena proizvodnja 

in promet s prepovedani-
mi drogami, nedovoljenimi 
snovmi v športu in predho-
dnimi sestavinami za izde-
lavo drog,« je razložil Bo-
jan Kos, predstavnik za od-
nose z javnostmi na PU 

Kranj. Kriminalisti so pri 
enem od osumljencev našli 
tudi manjšo količino kono-
plje, ki je bila pripravljena za 
preprodajo, in posebej prire-
jen prostor za njeno predela-
vo, je še dodal. 

Nasad nadzirala s kamerami
Na težko dostopnem terenu v Cerkljanskem hribovju je zraslo 750 rastlin konoplje, ki so jih policisti 
zdaj poželi, gojitelja pa bodo kazensko ovadili.

Osumljena moška sta v naravi vzgojila 750 rastlin konoplje. / Foto: PU Kranj

Simon Šubic

Kranj – V prvih šolskih dneh 
so vsi gorenjski šolarji v šolo in 
domov prispeli varno in brez 
poškodb. Gorenjski policisti 
namreč do zdaj niso obravna-
vali nobene prometne nesre-
če, v kateri bi bil udeležen tudi 
mladoletnik. K temu je zago-
tovo pripomogla tudi priso-
tnost policistov, članov avto-
moto društev, svetov za pre-
ventivo in vzgojo v cestnem 
prometu, gasilskih društev in 
drugih organizacij na šolskih 
poteh, kjer so skrbeli za var-
nost otrok, ki so v šolo priha-
jali peš ali s kolesom.

Policija je v bližini šol in na 
najbolj izpostavljenih šolskih 
poteh v zadnjih dneh tudi po-
ostreno nadzirala voznike, 
predvsem so preverjali hit-
rost vožnje. Kot je razložil Pe-
ter Jamnik s Policijske uprave 

Kranj, so gorenjski policisti 
med nadzorom prometa v 
prvih treh dneh šolskega leta 
kršiteljem izdali 63 plačilnih 

nalogov in dve opozorili za-
radi ugotovljenih prekorači-
tev hitrosti ter 28 plačilnih 
nalogov v povezavi z uporabo 

varnostnega pasu. Večino kr-
šitev so policisti ugotovili rav-
no v bližini šol in na šolskih 
poteh, je dodal.

Prve dni otroci varni na cestah
Gorenjski policisti v zadnjem tednu dni niso obravnavali prometnih nesreč z udeležbo otrok.  
Pri voznikih so največ kršitev ugotovili zaradi prekoračitve predpisane hitrosti. 

V prvih šolskih dneh so bili šolarji varni na poti v šolo in domov. / Foto: Simon Šubic

Simon Šubic

Velika planina – Policisti in 
gorski reševalci so v nede-
ljo ponoči na območju Ve-
like planine iskali pogreša-
nega gorskega kolesarja, ki 
je med vračanjem s planine 
zaradi nevihte zgrešil pot, za 

nameček pa mu je pri Mar-
tin steni kolo padlo v pre-
pad. Pot proti spodnji posta-
ji nihalke je nadaljeval peš, 
kmalu pa se mu je na telefo-
nu, s katerim si je osvetlje-
val pot, izpraznila še bateri-
ja, tako da ga nihče ni mogel 
več priklicati. Tudi njegov 

prijatelj ne, ki je zaskrbljen 
poklical regijski center za 
obveščanje, od tam pa so o 
pogrešanem obvestili poli-
ciste.

Policisti so sprožili reše-
valno akcijo, v kateri so sode-
lovali tudi kamniški gorski 
reševalci, ki so domala celo 

noč iskali pogrešanega tri-
desetletnika. Proti jutru se je 
število iskalcev povzpelo že 
na trideset, med njimi so bili 
tudi vodniki psov za iskanje 
pogrešanih oseb. Na koncu 
se je izkazalo, da zaskrblje-
nost ni bila potrebna, saj so 
kolesarja našli v turističnem 
objektu na Kopiščih pod Ve-
liko planino, kamor se je za-
tekel v jutranjih urah.

Telefon mu več ni deloval

Simon Šubic

Kranj – Kranjski policisti so 
prejšnji teden obravnava-
li več tatvin koles. Storilci 
so vlomili v kolesarnico na 
Zoisovi ulici, a niso ničesar 
ukradli, na Valjavčevi uli-
ci so iz kleti odpeljali manj 
vredno gorsko kolo, na Šor-
lijevi ulici je izginilo gorsko 
kolo Scott, na Gogalovi ulici 
pa gorsko kolo Merida TFS 
900 črno-rdeče barve in ce-
stno kolo Specialized Comb 
v kombinaciji rdeče, bele in 
črne barve. Tudi sicer letos 
število tatvin odstopa od pre-
teklih let. V povprečju na-
mreč na Gorenjskem ukra-
dejo nekaj nad sto koles, le-
tos pa so jih že 129, je raz-
vidno iz policijske statistike. 

Storilci najpogosteje izve-
dejo tatvine nezavarovanih, 
torej odklenjenih koles, a lo-
tijo se tudi kraj zaklenjenih 
koles. »V posameznih pri-
merih storilci tatvino kolesa 
izvedejo s premagovanjem 
ovir – lomljenjem ključavnic 
in z vlomi v objekte, kjer se 
hranijo kolesa. V letošnjem 

letu so gorenjski policisti 
zabeležili deset takšnih pri-
merov,« je razložil Peter Ja-
mnik, višji policijski inšpek-
tor s Policijske uprave Kranj. 

Policisti svetujejo lastni-
kom koles, da tatovom ne 
ponudijo priložnosti za kra-
jo, zato naj kolo zavaruje-
jo z dobro ključavnico, tudi 
če je shranjeno v kolesarni-
ci, ki mora tudi biti zaklenje-
na. »Uporabniki teh prosto-
rov naj spoštujejo dogovore, 
pravila hišnega reda. To po-
meni skrbno zaklepanje, za-
piranje vrat kolesarnic in sta-
novanjskih blokov,« je razlo-
žil Jamnik. Priporočljivo je, 
da si podatke o kolesu skrb-
no zapišete in kolo tudi fo-
tografirate. V primeru tatvi-
ne kolesa naj oškodovanci 
to čim prej sporočijo polici-
ji, ob prijavi pa posredujejo 
čim več uporabnih podatkov 
o ukradenem kolesu, tudi 
morebitne posebnosti. Na 
113 ali anonimni telefon poli-
cije 080 1200 pokličite tudi, 
ko v kletnih prostorih večsta-
novanjskih objektov opazite 
neznano oz. sumljivo osebo.

Pogoste tatvine koles
Letos je bilo na Gorenjskem ukradenih več koles, 
kot je povprečje preteklih let. 

Domžale – V sredo okoli 13.30 so policisti prejeli obvestilo o 
drzni tatvini iz hiše v naselju Velika vas pri Domžalah. Tam je na 
dvorišče stanovanjske hiše prišel neznani moški, ki je lastnico s 
pogovorom o postavljanju električnih drogov zamotil in zvabil 
od hiše, medtem pa je drugi storilec vstopil v notranjost in 
odtujil nekaj kosov nakita. 

Lastnico zamotil s pogovorom

Kranj – Na Laborah pri Kranju je v sredo dopoldne voznik av-
tomobila zapeljal na nasprotno vozišče in oplazil vozilo, ki je 
pripeljalo iz nasprotne smeri. Povzročitelju so policisti zasegli 
vozilo, ker ni izpolnjeval pogojev za vožnjo motornih vozil. 

Zasegli so avtomobil



www.gorenjskiglas.si

AKTUALNO

POGOVOR

ZANIMIVOSTI

NA ROBU

RAZGLED

Zgodbe
Življenje in delo Jaka Vadnjala 
je prepleteno z Gorenjsko in 
zgornjim Posočjem. Stran 18

Zanimivosti
Na poti je naslov knjige  
o papežu Frančišku in njegovih 
potovanjih ... Stran 19

MultiKulti
V Kranju so odprli razstavo 
likovnih del skupine japonskih 
umetnikov Ryu. Stran 20

Mateja Rant

Dneva na podružnični šoli 
v Podblici prav gotovo ni mo-
goče primerjati z običajnim 
šolskim dnem na katerikoli 
večji šoli. Velika razlika je že 
v tem, da učiteljici in učen-
cem dela in življenja v šoli ne 
kroji šolski zvonec. »Zvonca 
ne potrebujemo, pouk prila-
gajam otrokom,« je poudari-
la Anica Kordež in dodala, da 
so vsi v šoli do 13.30, tako da 
vse lahko nadoknadijo, tudi 

če kdaj pouk ne poteka čis-
to po urniku. »Kadar nam 
ne gre, namreč raje obuje-
mo čevlje in gremo ven,« 
prizna. Kljub temu da v šoli 
vlada zelo sproščeno vzduš-
je, pa učenci zelo hitro pri-
dobijo delovne navade, je po-
udarila Anica Kordež. »Obi-
čajno prvošolcem že po de-
setih minutah popusti zbra-
nost, pri nas pa ta traja pre-
cej dlje časa.«

Prvega septembra sta v klo-
pi podbliške šole spet sedla 

Žiga Pogačnik in Neža Rih-
taršič, letos že tretješolca, 
prvič pa sta se jima pridružila 
dvojčka Matic in Naja Vovk. 
Po besedah Anice Kordež bi 
imeli vsaj tri učence več, če bi 
lahko v šoli organizirali po-
daljšano bivanje, ki pa jim ga 
zadnja leta ne priznajo. »Tak-
rat, ko smo imeli to možnost, 
je našo šolo obiskovalo celo 
po šestnajst otrok,« je spom-
nila Anica Kordež in dodala, 
da veliko staršev zato otroke 
raje vozi v šolo v Besnico. A 
raje kot na težave se osredoto-
ča na prednosti, ki jih prinaša 
majhna šola. »Mnogi misli-
jo, da smo slabše opremljeni 
kot večje šole, pa je včasih rav-
no narobe, sploh odkar ima-
mo internetno povezavo.« 
Pohvalijo se lahko celo z in-
teraktivno tablo. A še bolj kot 
tehnološka opremljenost se 
Anici Kordež zdi pomemb-
na možnost individualne 
obravnave vsakega učen-
ca. Tudi zato se učenci v šoli 
dobro počutijo. »To je pri-
jazna majhna šola. Všeč sta 
mi nova sošolca, z veseljem 
jima bom pomagala,« je de-
jala tretješolka Neža, ki pra-
vi, da sta z Žigom, s katerim 
sta že tri leta skupaj, postala 
zelo dobra prijatelja. Žiga pa 
nam je zaupal, kaj mu je v šoli 
najbolj všeč: »Da se veliko na-
učim, veliko pa se tudi igra-
mo. Najraje imam igrice na 
računalniku.« Prvošolec Ma-
tic je bil že po nekaj dneh pov-
sem navdušen nad šolo. »Ko-
maj sem že čakal, da grem v 
prvi razred, prav vznemirjen 
sem bil. Šola je najboljša na 
svetu,« je povsem brez zad-
rege zatrdil, nekoliko bolj 

zadržana je bila njegova se-
stra Naja, ki nam je zaupala, 
da najbolj uživa v risanju in 
barvanju. 

Učiteljica Anica Kordež je 
priznala, da jo je pred petnaj-
stimi leti, ko je začela pouče-
vati v podbliški šoli, kar malo 
skrbel pouk v kombinaciji in 
se je na to veliko pripravljala. 
»Danes pa si težko predsta-
vljam, da bi učila v večji šoli, 
že zaradi hrupa.« Zato upa, 
da jim bo tudi v prihodnje 
uspelo ohraniti šolo v Pod-
blici. »Na Jamniku recimo, 
kjer živim, je bilo pred vojno 
več kot dvesto prebivalcev, 
danes jih je le še 32, od tega 
samo dve mladi družini z ot-
roki.« Da bi staršem in otro-
kom še pred vstopom v prvi 
razred približala šolo, zanje 
enkrat na mesec pripravlja 
pravljične urice, ki jih z vese-
ljem obiskujejo tudi starejši 

otroci. Tako upa, da bodo oh-
ranili vpis, saj je prepričana, 
da majhna šola nudi številne 
prednosti. »Prikrajšani smo 
samo za skrbi,« se široko na-
smeje. Zjutraj si vsi skupaj 
vzamejo čas, da posedijo ob 
čaju iz zdravilnih zelišč, ki 
jih gojijo na vrtu, poleg od-
mora za malico si privošči-
jo tudi »sadni« odmor. Mno-
go zelenjave si pridelajo kar 
sami na šolskem vrtu. Tako 
jo vsaj poskusijo, če jim že ne 
gre v slast, je pojasnila Zin-
ka Šolar, ki poskrbi, da so na 
jedilniku predvsem jedi, ki 
jih imajo otroci radi. »Pri pa-
lačinkah nikoli ne zgrešiš,« 
se posmeje. A ker se zaveda, 
da je otroke treba navaditi na 
različne okuse, jim zelenjavo 
»podtakne« tako, da jo zme-
lje s paličnim mešalnikom.

Skozi delo v kombinaciji, 
opaža Anica Kordež, se med 

otroki razvijejo posebne pri-
jateljske vezi, starejši učen-
ci tudi pomagajo mlajšim. 
»Vsi pa postanejo dobri go-
vorci, ker velikokrat pridejo 
na vrsto pri ustnem izraža-
nju,« je poudarila in doda-
la, da je na prireditvah zato 
prav ponosna nanje, ker na-
stopajo tako suvereno. Ker 
jih je malo, lahko po bese-
dah Anice Kordež vsak raz-
vije svoje sposobnosti in ta-
koj odpravi pomanjkljivosti. 
Največje bogastvo pa pra-
vi, da je »učilnica«, ki jim jo 
nudi narava, do katere ima-
jo le korak. Veseli jo tudi, da 
s šolo »dihajo« vsi krajani, ki 
so jim tako v okviru društev 
kot posamezno vedno prip-
ravljeni priskočiti na pomoč. 
Zato je prepričana, da jim 
bo skupaj uspelo premagati 
tudi težave, ki so morebiti še 
pred njimi.

Imajo vse in še več kot veliki
Podružnična šola Podblica sodi med manjše šole v Sloveniji, saj jo v letošnjem šolskem letu obiskujejo zgolj štirje učenci, dva v prvem in dva v tretjem 
razredu. Skupaj z učiteljico Anico Kordež in kuharico Zinko Šolar delujejo kot velika družina.

Od leve proti desni: Žiga, Matic, Neža in Naja pred šolsko stavbo v Podblici / Foto: Gorazd Kavčič

Učiteljica Anica Kordež v podbliški šoli poučuje že petnajst 
let. / Foto: Gorazd Kavčič

Učenci pomagajo skrbeti tudi za šolski vrt. / Foto: Gorazd Kavčič
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Od petka do petka

Simon Šubic

Diplomatska ofenziva  
na Bledu

Letošnji Blejski strateški 
forum, dvanajsti po vrsti, na 
katerem je v ponedeljek in 
torek sodelovalo okoli tisoč 
udeležencev iz sedemdese-
tih držav, je bil sicer name-
njen razpravi o izzivih nove-
ga dojemanja realnosti, a zdi 
se, da ga je Slovenija v prvi 
vrsti izkoristila za diplomat-
sko ofenzivo za uveljavitev 
arbitražne sodbe glede meje 
s Hrvaško. Zunanji mini-
ster Karl Erjavec je namreč 
forum izkoristil za bilateral-
na srečanja z zunanjimi mi-
nistri (ne pa tudi s hrvaško 
zunanjo ministrico Marijo 
Pejčinović Burić, češ da to 
ne bi imelo smisla), ki jim je 
predstavil slovensko videnje 
problema. Tako kot pred-
sednik vlade Miro Cerar se 
je sestal tudi s podpredse-
dnikom Evropske komisi-
je Fransem Timmerman-
som. Slednji je med drugim 
opozoril, da je bila arbitraža 
ena od zavez Hrvaške v nje-
nih pristopnih pogajanjih z 
EU. Zunanji minister Karl 
Erjavec pa je ravnanje Hr-
vaške, ki ne spoštuje med-
narodnega prava in odloči-
tev sodišč, označil za škan-
dalozno. Priznal je, da je v 
arbitražnem postopku sicer 
prišlo do napake, vendar je 
sodišče zelo jasno poveda-
lo, da to ne vpliva na končno 

odločitev tribunala. »Tudi 
mi se nismo sklicevali na to, 
da je hrvaški arbiter spal v 
hrvaški ambasadi v Haagu,« 
je poudaril. Pejčinović Bu-
rićeva je na Bledu ponovila 
že znano stališče, da je Hrva-
ška odstopila od arbitražne-
ga procesa zaradi njegove-
ga kompromitiranja s stra-
ni Slovenije. Slovenija je tis-
ta, ki je kršila mednarodno 
pravo, je še poudarila hrva-
ška zunanja ministrica. Slo-
venija naj bi sicer po naved-
bah bruseljskih virov v sredo 
na sestanku članic EU opo-
zorila, da zaradi nespoštova-
nja vladavine prava ne more 
podpreti članstva Hrvaške v 
Organizaciji za gospodarsko 
sodelovanje in razvoj.

Preiskava izdaje tajnih 
podatkov

Policija preiskuje sum iz-
daje tajnih podatkov o naku-
pu tehničnih ovir za ograje-
vanje državne meje, je ta te-
den poročal Dnevnik. Prav 
ta časnik je namreč aprila v 
dveh člankih razkril podat-
ke, ki naj bi kazali, da je ob-
last pri nakupu ograje stori-
la več spornih potez. Po pisa-
nju časnika podatki iz doku-
mentov z oznako »interno« 
vzbujajo sum, da naj bi vlada 
in državni organi za odločit-
ve naknadno prilagali ustre-
zna dokazila, nekateri do-
bavitelji pa naj bi do poslov 
prišli na sporen način, in da 
je država kupila veliko več 

rezalne žice, kot so je posta-
vili na meji. Policisti so tako 
v ponedeljek avtorico ome-
njenih člankov, novinarko 
Dnevnika Meto Roglič zas-
lišali kot osebo, ki bi lahko 
imela pomembne informa-
cije. Pogovor se je po njenih 
besedah hitro končal, saj je 
policistom le sporočila, da 
svojega vira ne bo razkrila. S 
policije so za Dnevnik pojas-
nili, da v zvezi s tem vodijo 
predkazenski postopek za-
radi suma storitve kaznive-
ga dejanja izdaje tajnih po-
datkov po 260. členu kazen-
skega zakonika, saj so preje-
li prijavo državnega organa.

Tudi Jelinčič prejel 
azerbajdžanski denar

Med prejemniki denarja 
iz skrivnega sklada, iz kate-
rega je Azerbajdžan podku-
poval evropske politike, naj 
bi 32 tisoč dolarjev (25 ti-
soč evrov) prejel tudi pred-
sednik Slovenske nacional-
ne stranke (SNS) Zmago Je-
linčič Plemeniti, skupaj pa 
je na seznamu osem sloven-
skih prejemnikov, je ta te-
den poročalo Delo. Preiska-
va skupine evropskih časo-
pisov, med katerimi je tudi 
Delo, je namreč razkrila, da 
naj bi azerbajdžanska vlada-
joča elita dve leti upravljala 
skrivni denarni sklad v vred-
nosti 2,4 milijarde evrov, 
iz katerega je med drugim 
podkupovala evropske poli-
tike. Jelinčič je pojasnil, da 

je denar prejel za ruski pre-
vod knjige Ukana slovenske-
ga avtorja Toneta Svetine, a 
zadnji ruski prevod Ukane 
je bil glede na evidence Cobi-
ssa izdan že leta 1979, poro-
ča Delo. »To je bilo tako dol-
go nazaj, ne spomnim se na-
tančnega zneska, ne podje-
tja, ki je denar nakazalo,« je 
o nakazilu dejal Jelinčič. Po-
leg Jelinčiča so prek slamna-
tih podjetij s sedežem v Ve-
liki Britaniji v davčnih oazah 
prejemala nakazila tudi ne-
katera slovenska podjetja, 
ki naj bi v dveh letih preje-
la skoraj za milijon dolarjev 
nakazil. Po poročanju Dela 
pa so vsa podjetja, ki so pre-
jela denar iz azerbajdžanske 
pralnice, dejansko opravlja-
la storitve ali pa prodajala 
blago.

V Kemisu zagorelo zaradi 
samovžiga

Policija je končala večme-
sečno preiskavo požara v 
vrhniškem podjetju za pre-
delavo kemičnih odpadkov 
Kemis, ki je povzročil veliko 
okoljsko onesnaženje. Poli-
cijski preiskovalci so ugoto-
vili, da požar, ki je izbruh-
nil 15. maja, ni bil posledi-
ca kaznivega dejanja, tem-
več je najverjetneje prišlo do 
samovžiga snovi v enem iz-
med kontejnerjev. Preisko-
valci so tudi ugotovili, da je 
Kemis pri poslovanju upo-
števal predpisane standarde 
in postopke. 

Na Bledu tudi o arbitraži
Slovenska diplomacija je letošnji, 12. Blejski strateški forum izkoristila tudi za vršitev pritiska na 
Hrvaško, naj uveljavi arbitražno sodbo o meji.

Zunanji minister Karl Erjavec se je na Bledu o arbitražni 
sodbi pogovarjal tudi s podpredsednikom Evropske 
komisije Fransem Timmermansom. / Foto: Gorazd Kavčič

Policisti preiskujejo sum izdaje tajnih podatkov o nakupu 
tehničnih ovir za ograjevanje državne meje s Hrvaško. 

Požar v Kemisu je 15. maja izbruhnil zaradi samovžiga snovi v 
enem od kontejnerjev, je ugotovila policija (slika je simbolična). 

med sosedi

Jože Košnjek

Slovenci v zamejstvu (576)

Slovo veleposlanika Andreja Rahtena
Te dni se po izteku štiri-

letnega mandata od najviš-
jih predstavnikov Republi-
ke Avstrije in dežele Koro-
ške ter od slovenske naro-
dne skupnosti na Koroškem 
in na Štajerskem poslavlja 
slovenski veleposlanik na 
Dunaju dr. Andrej Rahten. 
Za veleposlanika je bil ime-
novan leta 2013, sedaj pa se 
kot zgodovinar vrača v aka-
demske vode. Predaval bo 
na Univerzi v Mariboru in 
sodeloval z Akademijo zna-
nosti in umetnosti v Lju-
bljani. Dr. Andrej Rahten, 
ki se v svojem znanstvenem 
in raziskovalnem delu naj-
več ukvarja z rodbino Hab-
sburžanov in njenim vpli-
vom na Slovence, je prav o 
tej temi pretekli teden pre-
daval v Domu prosvete v Ti-
njah. Za njegovo uspešno 
delo pri utrjevanju odnosov 

med Slovenijo in Avstrijo in 
med Slovenijo in Koroško 
ter za prizadevanja pri reše-
vanju problemov Slovencev 
na Koroškem, še posebej pri 

uveljavljanju dvojezičnosti, 
so se mu v imenu Narodne-
ga sveta koroških Slovencev, 
Zveze slovenskih organiza-
cij in Skupnosti koroških 

Slovenk in Slovencev zah-
valili Nanti Olip, Marjan 
Šturm in Bernard Sadovnik. 
Veleposlanik Rahten, ki bo 
še naprej ostal zagovornik 
in prijatelj Slovencev na Ko-
roškem, je te označil za »kul-
turno velesilo«. 

Koroška je v pričakovanju 
dveh, za Slovence pomemb-
nih dogodkov. V soboto (jut-
ri) ob 11. uri bodo na sloven-
ski kapelici na vrhu Dobrača 
(2166 metrov) odkrili dvoje-
zično spominsko tablo. Ka-
pelica je bila zgrajena leta 
1690. Organizatorji dogod-
ka sporočajo, da se bo na par-
kirišču Rožtrata (Rosstra-
tte) dobrih 1700 metrov vi-
soko ob 8.30 začel v sloven-
ščini voden pohod po geolo-
ško-botanični poti, ob 11. uri 
pa bo na vrhu pri slovenski 
kapelici maševal slovenski 
duhovnik Peter Olip. Kdor 

se bo odločil za udeležbo, 
naj bo hribom in vremenu 
primerno oblečen in opre-
mljen. V četrtek, 14. sep-
tembra, ob 17. uri pa se bo 
v veliki dvorani mestne hiše 
v Borovljah začel Kulturni 
teden koroških Slovencev. 
Glavni govorniki bodo bo-
roveljski župan Ingo Appe, 
predsednik Krščanske kul-
turne zveze Janko Krištof, 
deželni glavar dr. Peter Ka-
iser in avstrijski zvezni mi-
nister za umetnost in kultu-
ro, izobraževanje in medije 
Thomas Drozda. Danes te-
den, v petek, 15. septembra, 
ob 15. uri bo slavnost v počas-
titev 20-letnice domačega 
dvojezičnega otroškega vrt-
ca Jaz in ti – Du und Ich, ob 
20. uri pa bo v boroveljskem 
gradu odprtje razstave ob 75. 
obletnici pregona koroških 
Slovencev leta 1942. 

Slovenski veleposlanik na Dunaju dr. Andrej Rahten (levo) s 
pevci Kvinteta bratov Smrtnik
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Miha Naglič

Držala bolne za roke

Področja njene dobrodel-
nosti so HIV/AIDS, mine, 
rak in druga. »Princesa se je 
pričela žrtvam aidsa posve-
čati v osemdesetih letih. Leta 
1989 je odprla center za po-
moč tem bolnikom v južnem 
Londonu. Bila je prva pred-
stavnica britanske kraljeve 
družine, ki se je soočila s tem 
problemom in si prizadevala 
destigmatizirati stike s taki-
mi osebami. Leta 1987 je tako 
držala za roke takšnega paci-
enta, čeprav še ni bilo zna-
no, ali se lahko bolezen razši-
ri tudi preko dotika. Javno je 
izjavila, da HIV ne povzroča 
nevarnosti za okužbo preko 
stiska roke ali objema. Dejala 
je, da še nebesa vedo, da so ti 
bolniki potrebni takšne bliži-
ne, in dodala, da lahko zdravi 
ljudje brez nevarnosti okuž-
be delijo svoje domove, de-
lovna mesta, igrišča in igrače 
z bolniki z aidsom. Diano je 
razočaralo, da kraljica ni pod-
prla te vrste dobrodelnosti. 
Oktobra 1990 je princesa 
odprla ustanovo Grandma's 
House v Washingtonu, na-
menjeno mladim bolnikom 
z aidsom. Bila je tudi pokro-
viteljica Nacionalnega zavoda 
za aids. Leta 1991 je med obi-
skom oddelka za aids v bol-
nišnici Middlesex hospital 

objela enega izmed bolnikov, 
kar je sprožilo velik odziv jav-
nosti. Kot pokroviteljica orga-
nizacije za zdravstveno in so-
cialno oskrbo Turning Point 
je leta 1992 obiskala njen se-
dež. Kasneje je vodila kam-
panjo za zbiranje sredstev za 
raziskave te bolezni. Marca 
1997 je Diana obiskala Juž-
noafriško republiko, kjer se je 
srečala s predsednikom Nel-
sonom Mandelo. 2. novem-
bra 2002 je Mandela napove-
dal, da se bo njegov sklad za 
otroke združil s Spominskim 
skladom valižanske prince-
se Diane za pomoč žrtvam 
aidsa. To združitev sta načr-
tovala že nekaj mesecev pred 
njeno smrtjo. Mandela je o 
Diani povedal, da je s tem, ko 
je držala za roke nekoga z go-
bavostjo ali sedela ob postelji 
človeka z aidsom in ga drža-
la za roko, spremenila od-
nos javnosti do teh bolnikov 
in izboljšala njihove življenj-
ske možnosti. Dodal je še, da 
je uporabila svojo prepoznav-
nost za borbo proti stigmati-
ziranosti bolnikov z virusom 
HIV.« – Kaj pa je imela prin-
cesa z minami? »Diana je bila 
pokroviteljica organizacije 
HALO Trust, ki odstranjuje 
ostanke, ki jih je pustila voj-
na, predvsem mine. Januarja 
1997 so v vseh svetovnih me-
dijih objavili fotografije Dia-
ne, oblečene v balistično če-
lado in jopič, med obiskom 

minskega polja v Angoli. Ne-
kateri so to njeno dejanje kri-
tizirali in ji očitali vmešavanje 
v politiko. /…/ Carol Bellamy, 
izvršna direktorica UNICEF-
-a je dejala, da so mine še nap-
rej smrtonosno privlačne za 
otroke, ki jih prirojena rado-
vednost in potreba po igranju 
pogosto zvabita v nevarnost. 
Države, ki proizvajajo in skla-
diščijo največje število kopen-
skih min (ZDA, Kitajska, In-
dija, Severna Koreja, Paki-
stan in Rusija), je pozvala, naj 
podpišejo Ottawsko pogod-
bo. Nekaj mesecev po Diani-
ni smrti leta 1997 je Medna-
rodna kampanja za prepoved 
protipehotnih min dobila No-
belovo nagrado za mir.« Dia-
na so je za svoja prizadevanja 
prislužila le veliko publiciteto 
in – smrt. V še vedno nepo-
jasnjenih okoliščinah. Skle-
nimo z njeno izjavo, ki pov-
zema njeno javno držo in do-
brodelnost: »Ljudje verjame-
jo, da je, pod črto, za osebno 
izpolnjenost najpomembne-
je, da imaš moškega. V resni-
ci pa meni bolj ustreza služ-
ba.« (Vir: Wikipedija)

Nemško zlato spet doma

Nemška centralna ban-
ka je v sredo sporočila, da je 
v domovino uspešno vrni-
la načrtovani del tujih zlatih 
rezerv. Gre za več kot 53 ti-
soč zlatih palic (vsaka tehta 

približno 12,5 kilograma) v 
skupni vrednosti skoraj 23,5 
milijarde evrov, ki jih je Bun-
desbanka »skrivala« pri Fe-
dovi podružnici centralne 
banke v New Yorku in pri 
francoski centralni banki. Po 
tem transferju ima Nemčija 
doma že več kot polovico svo-
jih zlatih rezerv (1710 ton), 
preostanek pa hrani pri Fedu 
(36,6 odstotka) in v Bank of 
England (12,8). Da bo del tu-
jih zlatih rezerv Bundesban-
ka prestavila v svoje trezorje, 
so se odgovorni odločili leta 
2013, saj so časi hladne vojne 
in strahov, da bo zlato konča-
lo v sovjetskih rokah, že dav-
no mimo. Štiriletna »opera-
cija« je potekala brez težav. 
675 ton zlata – Nemčija je ena 
največjih lastnic zlata na sve-
tu – je torej zdaj na varnem v 
Frankfurtu, Nemčija pa ima 
s tem na dosegu roke oprije-
mljivo naložbo, ki jo lahko 
proda v nemirnih časih. (Vir: 
MMC RTV SLO)

Tango in breakdance

»Kot veste, sta za tango 
potrebna dva, za naše ame-
riške partnerje pa se zdi, da 
kar naprej raje izvajajo indi-
vidualni breakdance.« Tako 
je ruski zunanji minister 
Sergej Lavrov slikovito po-
nazoril vse slabše ameriško-
-ruske odnose. Duhovito, ni 
kaj!

Dobrodelna princesa
Ob dvajseti obletnici njene smrti so svetovni mediji spet polni prispevkov o princesi Diani. Zlasti o 
tistem, kar je v njeni biografiji senzacionalnega. Velja pa spomniti, da je bila Diana zelo dejavna tudi na 
področju dobrodelnosti …

Neverjetna množina cvetja na Dianinem pogrebu v Londonu, 
6. septembra 1997, zbralo se je tri milijone žalujočih.  
 

Centrala Deutsche Bundesbank v Frankfurtu, kjer hranijo 
več kot polovico nemškega zlata. / Foto: Wikipedija

Predsednik Trump in ruski zunanji minister Lavrov; prvi je 
za breakdance, drugi je za tango. Le kako se bosta ujela? 
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Jože Košnjek

Ime časopisa Glas Gorenj-
ske je postalo z novembrom 
leta 1960 zgodovina. V so-
boto, 5. novembra, je bilo na 
prvi strani natisnjeno novo 
ime časopisa: Glas. Pridev-
nik »gorenjski« je šel kar za 
nekaj let v pozabo, čeprav je 
bil časopis za večino bralcev 
in naročnikov še vedno »Go-
renjc«, »Gorenjski glas« ali 
»Glas Gorenjske«. Uprava 
in uredništvo pod vodstvom 
Slavka Beznika in odgovor-
nega urednika Vojka Nova-
ka, ki se je leta 1961 poslo-
vil s tega položaja, je začela 
s tem uresničevati cilj, da ča-
sopis ne bi bil zaprt le za go-
renjske meje, ampak naj bi 
jih prestopil. Pridevnik »go-
renjski« bi bil pri tem lahko 
moteč. S prvim januarjem 
leta 1960 pa je začel časopis 
izhajati trikrat tedensko, ob 

ponedeljkih, sredah in sobo-
tah, sčasoma pa naj bi pos-
tal dnevnik, kar je bil projekt 
Slavka Beznika. Žal, pove 
danes, med politiki ni našel 
ustrezne podpore.

Časopis je napredoval. V 
uvodniku s prve številke v 
letu 1960 (izšla je 4. januar-
ja) preberemo, da ima časo-
pis vedno več naročnikov in 
da so zadnjo številko natis-
nili v 13.002 izvodih! Število 
naročnikov se je najbolj po-
večalo na Jesenicah, in sicer 
za sto odstotkov, veliko pa v 
Železnikih in v Žireh. Naj-
več jih je ostalo na območju 
Kranja, kar 5080. Upošteva-
ni so tako naročniški izvodi 
kot kolportaža. V Škofji Loki 
je šlo med bralce 1750 izvo-
dov, na Jesenicah 1405 izvo-
dov, v Tržiču 1235 izvodov, v 
Radovljici 1085 izvodov, na 
Bledu 535 izvodov, v Železni-
kih 430 izvodov in v Bohinju 

492 izvodov!
Uredništvo je uvajalo nove 

rubrike. Slikanica je bila stal-
nica. Leta 1960 je izhajala 
Lovčeva hči. Pisal jo je Tone 
Svetina, risal pa Milan Batis-
ta. Legendarni Jež je še nap-
rej pikal v gorenjske nepra-
vilnosti, nova pa je bila ru-
brika Glas bralcev. Prvi pis-
mi za to rubriko sta napisa-
la Ivan Kalan s Sovodnja in 
Alojz Vovk z Mlina pri Ble-
du. Tedanji Gorenjski tisk 
je na Jesenicah v telovadnici 
bivše meščanske šole odprl 
tiskarski obrat. V te prostore 
se je preselila tudi podružni-
ca Gorenjskega glasa. 

Časopis je v leto 1962 sto-
pil optimistično. Za nove na-
ročnike je bila znova organi-
zirana nagradna igra, ure-
dništvo pa je napovedalo no-
vost: prilogo Glasova pano-
rama, ki bi prinašala zahtev-
nejše in pestrejše branje in 

razširila krog bralcev. Leta 
1962 je bil za odgovornega 
urednika Glasa imenovan 
Gregor Kocjan.

Sedemdeset let Gorenjskega glasa (8)

Glas kar trikrat na teden

Izmena. Ob 14. uri pred Alpino Žiri. Tako so zapisali pod 
fotografijo, ki je bila objavljena 4. januarja leta 1960. Njen 
avtor ni napisan.

Vodnjak na Šenturški Gori. 
Vas takrat še ni imela 
vodovoda, zato so morali 
po vodo k vodnjaku. Tudi 
pod to fotografijo ni avtorja, 
zato lahko le ugibamo, ali 
jo je posnel Franc Perdan 
ali ne.
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Aleš Senožetnik

Življenje in delo skoraj 
enaindevetdesetletnega Jaka 
Vadnjala je prepleteno z Go-
renjsko in zgornjim Posoč-
jem. Kot zdravnik, doma si-
cer iz Zagorja pri Pivki, je de-
lal v kranjski Savi, najprej kot 
splošni zdravnik, po opravlje-
ni specializaciji iz medicine 
dela, prometa in športa pa kot 
specialist. Kasneje je zagovar-
jal magisterij iz obolenj pljuč. 

Log pod Mangartom je 
vzljubil že v mladih letih. Od 
tam je namreč prihajala nje-
gova soproga Alma, s katero 
se je poročil leta 1954. Tudi 
ona je bila zdravnica.

Ko je ob koncih tedna pri-
hajal v Log, se je za pomoč 
ponudil tamkajšnjemu 
zdravniku, ki sam ni zmogel 
oskrbovati celotnega obmo-
čja. »Ti boš skrbel za stare 
ljudi, tisti, ki bodo pa na bol-
niškem dopustu, pa pridejo 
k meni. Ljudje so se navadi-
li name in tako sem ob kon-
cih tedna delal vse do upo-
kojitve,« pripoveduje Jaka 
Vadnjal, ki se je po ženini 

smrti kot upokojenec za stal-
no naselil v Logu.

Težko življenje rudarjev

O tem, da so se mu kraji ob 
Soči res usedli v srce, pričata 
tudi dve knjigi, ki ju je napi-
sal. Prva nosi naslov Domo-
vanje v raju in govori o zgo-
dovini Loga pod Mangartom, 
drugo, z naslovom Emigra-
cije Ložanov, Strmčanov in 
Predelčanov pa je izdal ne-
davno in je plod večletnega 
dela, zbiranja podatkov in pri-
čevanj o ljudeh, ki so se izseli-
li iz teh krajev, ki jih je močno 
zaznamoval tudi rabeljski ru-
dnik svinca in cinka.

Ena izmed zgodb množi-
ce rudarjev, ki so emigrirali, 
je tudi zgodba Jožefa Strgulj-
ca. »Najmlajši sin Jožef Strgu-
ljc, rojen 20. 8. 1875, je odšel 
v zadnjem desetletju 19. stole-
tja v vestaflske rudnike, v ru-
darski center Stoppenberg 
v kraju Frillendorf. Bil je ne-
miren in nestanoviten fant. 
Pri 27 letih se je vrnil domov 
in se leta 1902 zaposlil v ra-
beljskem rudniku, a ni dolgo 

ostal niti tam,« piše Vadnjal. 
Jožef je kasneje znova posku-
sil srečo v Nemčiji, kamor se je 
pred prvo svetovno vojno pre-
selil z družino. Tam si je pri-
zadeval za pridobitev nemške-
ga državljanstva. Pogoj zanj je 
bil vpoklic v nemško vojsko 
ter visoka taksa, zaradi katere 
je prodal domačijo v Logu. O 
tem, ali je državljanstvo dobil, 
ni podatkov. Družina pa tudi v 
Nemčiji ni našla sreče. Dobri 
dve leti po priselitvi mu je 30. 
januarja 1915 zaradi zastrupi-
tve krvi, posledice vnetja mo-
zolja na obrazu, namreč umr-
la žena Katarina.

Skrivni predor

Življenje v Posočju je bilo 
vselej surovo, še posebej pa ga 
je zaznamovala prva svetovna 
vojna, v kateri je pomembno 
vlogo odigral tudi rabeljski 
rudnik, ki je sicer dajal težak 
kruh družinam knapov, med 
katerimi je bilo tudi 241 žensk. 
Rudnik je namreč predsta-
vljal skrivno transportno pot 
med Rabljem in Logom pod 
Mangartom. Skozenj so, kot 

opisuje Vadnjal, v času traja-
nja soške fronte, z vlaki pre-
peljali kar 446.890 vojakov 
in več kot 240 tisoč ton voja-
škega materiala in živil. Tudi 
te številke pričajo o nepred-
stavljivih razsežnostih bojev 
na tem področju. »Predor je 
bil ključnega pomena še po-
sebej v letih 1916 in 1917, ko 
so potekale težke bitke za 

Rombon. Takrat se je napol-
nilo tudi loško vojaško poko-
pališče,« dodaja Jaka Vadnjal. 
Še po vojni italijanski zgodo-
vinarji niso vedeli, kje je pote-
kala pot avstrijske armade na 
fronto, kar priča o tem, kako 
dobro varovana skrivnost je 
bil rabeljski rov.

Žal se zaradi pomanjkanja 
delovnih mest prebivalci še 

danes izseljujejo iz Posočja. 
»Pred prvo svetovno vojno je 
bilo v Logu 900 prebivalcev, 
danes jih je ostalo še 80,« pravi 
Jaka Vadnjal, ki že dve leti živi 
v Domu Taber v Šmartnem 
pri Cerkljah. A vseeno zaklju-
či z nasmeškom: »V domu se 
dobro počutim, a če ne bi imel 
zdravstvenih težav, bi še danes 
živel v Logu pod Mangartom.«

Popisal težke zgodbe emigrantov
Upokojeni zdravnik Jaka Vadnjal je pred kratkim izdal svojo drugo knjigo z naslovom Emigracije Ložanov, Strmčanov in Predelčanov, v kateri je zbral 
zgodovino ljudi in krajev v zgornjem Posočju, ki jih je v veliki meri zaznamovala tudi prva svetovna vojna.

Jaka Vadnjal s svojo novo knjigo Emigracije Ložanov, Strmčanov in Predelčanov

Suzana P. Kovačič

Metke Knez ovire, ki jih je 
na njeno pot postavilo življe-
nje, niso ustavile. Ima priro-
jeno slepoto z minimalnimi 
ostanki vida in zožanim vi-
dnim poljem ter prirojeno 
naglušnost, ki se z leti po-
večuje. Kar pa za Metko ni 

ovira, da ne bi slikala, gnetla 
z glino. Na nedavni Medna-
rodni dan gluhih so v prosto-
rih kranjske občine odprli 
razstavo njenih likovnih del. 
Na stenah so slike v steklu in 
kot akril na platnu, na mizah 
izdelki iz gline in das mase. 
»Posebej bi poudarila zna-
čilnost izdelkov. Motive sem 

zarisala s črtalom, in ko se ta 
posuši, ostane rob, ki omo-
goča, da se tudi slike lahko 
zaznavajo z dotikom. Izdelki 
so nastajali od leta 2008 do 
danes. Leta 2008 sem zbole-
la za depresijo; morala sem 
se soočiti s seboj, s tem, da 
kar počnem v življenju, ni 
dovolj. Da moram dejansko 

pogledati vase, se pogovoriti 
sama s seboj, kako sem, kam 
želim iti. Srečno naključje 
me je pripeljalo do ustvar-
jalke Rosane Kleindienst in 
najprej sem začela ustvarjati 
pod njenim mentorstvom.« 
Včasih se ji utrne kakšna mi-
sel, ki zraste v pesem, kot je 
pesem Življenje, ki jo je re-
citirala ob odprtju razstave. 

Metka je že kot otrok rada 
prijela za barvice, na pale-
to stisnila tempere, gnetla 
plastelin. »Kot drugošolka 
sem za likovni izdelek dobila 
prvo nagrado v okviru Splo-
šne bolnišnice Slovenj Gra-
dec. Veliko sem bila po bol-
nišnicah in z otroki, ki nismo 
imeli veliko obiskov, je bila 
večinoma vzgojiteljica. Tak-
rat sem že dobila spodbudo 
za risanje. Ta želja je kasne-
je zamrla, najstniško obdob-
je me je preveč okupiralo z 
drugimi problemi, s strate-
gijami preživetja.« Ampak 
Metka je v vseh teh preiz-
kušnjah vedno našla dovolj 
poguma za naslednji korak. 
Pogum je še kako potrebo-
vala, saj so ji kombinirane 

motnje sluha in vida pri šola-
nju predstavljale veliko ovi-
ro, prav tako jezikovne pre-
preke zaradi prirojene pala-
toshize (volčjega žrela). Po-
gosto je bila bolna. Na pre-
hodu iz četrtega v peti razred 
so jo vpisali v Zavod za sle-
po in slabovidno mladino v 
Ljubljani, leta 1991 je tam 
uspešno zaključila osnovno 
šolo. Nekateri sošolci in uči-
telji kasneje v srednji vrtnar-
ski šoli so jo sprejemali in ji 
pomagali, nekateri sploh ne. 
Vodstvo srednje šole ji ni do-
volilo rednega vpisa v šolo, 
pač pa se je lahko vpisala le 
kot slušatelj ob delu. A z no-
vim vodstvom je zavel nov 
veter, Metko so nagradili za 
pridnost in vztrajnost! Us-
pešno se je izšolala za pok-
lic vrtnarke. Še več. Je diplo-
mantka Fakultete za social-
no delo. Opravljen ima tudi 
strokovni izpit iz socialne-
ga varstva. Žal pa se s služ-
bami ni izšlo; kar je bila za-
njo dobra rešitev na papirju, 
se ji v praksi ni uresničilo. 
Izobrazbam navkljub je do-
bila (le) priložnostna dela v 

invalidskih društvih. Sedaj 
je invalidsko upokojena, pa 
še pot do tega »statusa« je 
bila trnova. 

Metka je bila ganjena ob 
odprtju razstave, ker lahko 
na ogled postavi tisto, kar 
čuti in ustvarja, in ganjena 
nad obiskom. Po rodu ni Go-
renjka, sedaj živi v Ljubljani, 
po njeni članski pripadnosti 
Medobčinskemu društvu 
gluhih in naglušnih za Go-
renjsko AURIS Kranj pa jo 
zagotovo vsaj malce štejemo 
za Gorenjko. Kot pove: »To 
društvo ima izredno čuteč 
posluh za vse posameznike, 
ne samo zame. Ko sem prvič 
prestopila prag, me je spre-
letelo ... Tukaj imate tako 
lepo, ste kot ena velika dru-
žina.« Metka Knez ni samo 
ustvarjalka na likovnem po-
dročju, ampak tudi prodor-
na »kazalka poti« na stro-
kovnem, kot jo je opisal Bo-
ris Horvat, član društva AU-
RIS Kranj: »Je upanje za ve-
lik korak v lepšo in boljšo 
prihodnost vseh gluhosle-
pih ljudi v Sloveniji, gluhih 
in naglušnih ...« 

Barvitost življenja gluhoslepe Metke
V prostorih kranjske občine likovna dela razstavlja gluhoslepa Metka Knez. Njene slike in izdelki iz gline pod skupnim imenom Barvitost življenja so navdih 
tudi za to, da je skozi življenje treba hoditi s pogumnimi koraki. Metka je tista, ki nas uči polno živeti.

Metka Knez je ustvarjalka na likovnem področju in tudi prodorna »kazalka poti« na 
strokovnem. / Foto: Primož Pičulin
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Jože Košnjek

Založba Družina je pred 
kratkim predstavila sloven-
ski prevod knjige italijan-
skega novinarja, izkušenega 
»vatikanista« in izpričanega 
katoličana Andrea Torniel-
lija Na poti. V njej je objav-
ljen pogovor z argentinskim 
kardinalom Bergogliom, ki 
je marca leta 2013 postal pa-
pež Frančišek, in opis njego-
vih sedemnajstih papeških 
potovanj med letoma 2013, 
ko je šel med mlade v Brazi-
lijo, in koncem leta 2016, ko 
je potoval v švedski Lund na 
molitev ob petstoti obletnici 
reformacije. »Revni ne mo-
rejo v Rim, zato moram jaz k 
njim,« je pogosta Frančiško-
va misel v pojasnjevanju, za-
kaj potuje med ljudi, na kate-
re ugledne svetovne osebno-
sti pogosto pozabljajo.

Na predstavitvi knjige, v 
kateri je papež opisan kot 

»prerok in romar miru«, je 
svoje poglede na sedanjega 
papeža, njegovo delo in nje-
gove pogosto presenetljive 
odločitve pripovedoval dopi-
snik RTV Slovenija iz Rima 
Janko Petrovec, ki pisca knji-
ge tudi osebno pozna. 

»Pri potovanjih papeža 
Frančiška je pastorala ved-
no na prvem mestu in je po-
membnejša od teološkega 
nauka. Na njih znova in zno-
va opozarja na iste teme: na 

odnos do otroka, na vzgo-
jo mladostnika, na skušnja-
ve novih tehnologij, na ne-
varnost trgovine z orožjem, 
mamili in ljudmi ter na pot-
rebo po skupni graditvi bolj-
šega sveta. Vodilne kaste v 
družbah dosledno opominja 
na usmiljenje. Leto, posveče-
no usmiljenju, ni bilo iz trte 
zvito. Ker bere papež Franči-
šek Sveto pismo zelo nepos-
redno, zanj ni dovolj le govo-
riti o sedmih zapovedanih 

telesnih in sedmih duhov-
nih dobrih delih, ampak jih 
je treba uresničiti. On je ne-
posredno razumel svojo na-
logo in je zato obiskoval za-
pornike, tolažil razžaljene in 
šel tja, kjer lahko pomaga. 
Tam, kjer Cerkev ne daje ne-
posrednih navodil, kot je na 
primer njen odnos do homo-
seksualnih oseb, pa se dvig-
ne v nekakšno abstrakcijo. 
Na enem od njegovih prvih 
potovanj smo ga slišali reči: 
Kdo sem jaz, da bi sodil? Jaz 
sem grešnik in ne morem 
prvi vreči kamna … Na poto-
vanjih pa tudi na široko od-
pira vrata katolicizma tudi 
izrazito nazadnjaškim sku-
pinam in pri tem hodi po ko-
nici noža,« je povedal Jan-
ko Petrovec. »Če je njegov 
predhodnik Ratzinger oziro-
ma papež Benedikt poudar-
jal, da smo katoličani – kljub 
temu da nas je malo – luč sve-
ta in sol zemlje in moramo 

biti vzor vsemu človeštvu, pa 
Frančišek pravi drugače. Ka-
toličanov nas je veliko. Kljub 
našim razlikam se moramo 
strniti v eno čredo,« pravi. 

Papež Frančišek je moj-
ster neverbalne komunika-
cije. Ko se srečuje s svetov-
nimi voditelji, o uspešnosti 
oziroma zadovoljstvu s po-
govorom in o njegovem od-
nosu do sogovornika ne go-
vorijo le skopa tiskovna spo-
ročila, ampak tudi njego-
ve roke, njegovi nasmehi in 
pogledi in seveda dolžina 
pogovora. 

Janka Petrovca sem pose-
bej za Gorenjski glas vprašal 

po razliki med potovanji Ja-
neza Pavla II. in papeža 
Frančiška. »Za njegova po-
tovanja bi lahko rekli, da so 
periferna, z izjemo Mehike 
in Svete dežele, kamor mora 
vsak papež. Obiskal je Gru-
zijo in Azerbajdžan – in ne 
katoliške Armenije, pa Sara-
jevo in Južno Korejo, čeprav 
je tam krščanstvo staro šele 
150, 200 let. Ko je bil v Brazi-
liji, ni šel v katero od močnej-
ših južnoameriških držav, 
ampak je izbral Paragvaj in 
Bolivijo. S tem sporoča, kako 
velik je katoliški svet, ki je 
najbolj živ tam, kjer je naj-
manjši.«

Papež, ki govori  
z nasmehi in pogledi
Na poti je naslov knjige o papežu Frančišku in njegovih sedemnajstih potovanjih, ki jo je napisal 
italijanski novinar Andrea Tornielli.

Janko Petrovec, dopisnik RTV Slovenija iz Rima in Vatikana, 
ocenjuje, da Frančiškovim reformam uspeh ni zagotovljen 
in da se lahko znotraj Cerkve zgodi konzervativni udarec.

Urša Peternel

Malnež je 846 metrov vi-
sok hrib nad vasjo Koroška 
Bela. Leta 1935 so na njem 
postavili velik lesen križ, 
po pripovedovanju doma-
činov v počastitev velikega 
evharističnega kongresa, ki 

je tistega leta potekal v Lju-
bljani. »Takrat sem bil star 
eno leto in se tega dogodka 
seveda ne spominjam, sem 
pa kasneje slišal o tem,« pri-
poveduje danes 83-letni An-
ton Konič - Tonček, klen do-
mačin s Koroške Bele, ki je 
križ nad vasjo vedno gledal, 

pogosto se je tudi povzpel do 
njega. Malnež je namreč ču-
dovita razgledna točka, saj se 
po Tončkovem pripovedo-
vanju z vrha vidi na vse stra-
ni, na eni strani do Kranjske 
Gore, na drugi vse do Kra-
nja. »Tisti prvi križ je zob 
časa počasi uničil ... Potem 
je prišla vojska in časi, ko se 
ni smel postaviti na novo. 
Po osamosvojitvi Slovenije 
pa je do mene prišel danes 
že pokojni Branko Čušin, 
češ: 'Tonček, zdaj so pa taki 
časi, da bi križ morali spet 
postaviti.' In res sva šla v ak-
cijo, Branko je nase prevzel 
'papirnato vojsko', jaz sem 
pa obljubil, da ga bom izde-
lal,« pravi ta izučeni mizar, 
daleč naokrog znan tudi po 
izdelovanju butaric, sicer pa 
dolgoletni gasilec, planinec, 
dejaven v cerkvi in v doma-
čem farnem kulturnem dru-
štvu. Križ je izdelal iz smre-
ke, s pomočjo blanskih fan-
tov so ga čez Barbarnikov 
rovt pripeljali na greben in 
ga postavili. Križ je četrt sto-
letja kljuboval vremenu, pri-
poveduje Tonček, ki je lani 

opazil, da križa na Malne-
žu ni več videti. Izkazalo se 
je, da je vanj udarila strela in 
da je padel. Fantje so ga za 
silo postavili nazaj in skle-
nili, da gredo takoj v akci-
jo za postavitev novega. In 
tudi tega je izdelal Tonček, 
in sicer iz kostanjevega lesa. 
Križ je visok osem metrov 
in tehta okrog 350 kilogra-
mov, zato je bilo potrebna 
moč kar nekaj blanskih fan-
tov, da so ga najprej s trak-
torjem prepeljali do Barbar-
nikovega rovta, zatem pa na 
ramah prenesli do mesta, 
kjer stoji. »Postavljen je bil 
na veliko noč, na malo veli-
ko noč pa ga je župnik Jože 
Zidar tudi blagoslovil,« raz-
laga Tonček. Ob križu so 
uredili tudi skrinjico z vpi-
sno knjigo in klopco, na ka-
teri pohodniki lahko posedi-
jo, skrbništvo križa pa so za-
upali Marku Sernelu. »Sem 
mu rekel: 'V nogah si zdrav, 
jaz pa imam sam že kar ne-
kaj križev ...'« pripovedu-
je Tonček in pohvali vse so-
delujoče, ki so brez okleva-
nja priskočili na pomoč pri 

postavljanju križa. Nihče ni 
bil niti žejen niti lačen, za 
kar so poskrbele blanske go-
spodinje. Novi križ je zabe-
toniran in ozemljen, tako da 
bo varen pred strelami in po 
Tončkovih besedah bi moral 
vremenu kljubovati vsaj če-
trt stoletja. 

»Je pa na res lepem kraju, 
dobro uro hoje z Bele, in kot 
pravi Marko Sernel, je tudi v 
vpisni knjigi že lepo število 
vpisov,« še dodaja Anton Ko-
nič - Tonček, ki se tudi sam, 
četudi bo letos dopolnil 84 
let, rad vzpne tja gor nad vas, 
do »svojega« križa.

Križ na Malnežu
Anton Konič - Tonček s Koroške Bele je izdelal osem metrov visok križ, ki so ga blanski fantje za veliko 
noč postavili na Malnežu. To je že tretji križ na tem razglednem vrhu, prva dva je uničil zob časa.

Anton Konič - Tonček s Koroške Bele, ki je izdelal drugi in 
tretji križ. Malnež je hrib v ozadju.

Blanski fantje in dekleta ob postavitvi osem metrov 
visokega križa na Malnežu / Foto: arhiv domačinov

Janko Petrovec pozna zanimive zgodbe o Frančišku, 
ki je znan po tem, da mirno spi in zgodaj vstaja in da 
včasih sprejema samosvoje, avtokratske odločitve. 
V tem je neulovljiv. Ko se je neke noči zbudil, je 
videl pred vrati svojega stanovanja gardista. »Kaj pa 
vi tukaj?« ga je vprašal. »Stražim vas,« je odgovoril 
gardist. »Zakaj ne sedete?« ga vpraša papež. »Ne 
smem,« odgovori stražnik. »Sedite, tukaj sem 
jaz papež,« je bil oster sveti oče. Gardist je sedel, 
Frančišek pa mu je prinesel kavo in rogljiček.
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Gorenjski muzej do 28. 
septembra gosti razstavo li-
kovnih del japonskih ume-
tnikov skupine Ryu, s katero 
obeležujejo petindvajset let 
vzpostavitve diplomatskih 
odnosov med Japonsko in 
Slovenijo. Izbor umetnikov 
in njihovih del je pripravil 

leta 1971 ustanovitelj in dol-
goletni vodja skupine, pro-
fesor Toshihiro Hamano. 
Med številnimi gosti, v Slo-
veniji živečimi Japonci je 
bil tudi veleposlanik Japon-
ske v Republiki Sloveniji Ke-
iji Fukuda, ki je ob tej pri-
ložnosti spregovoril o sode-
lovanju med obema država-
ma in poudaril pomembno 

vlogo, ki jo je, predvsem na 
umetniškem področju, pri 
tem imel profesor Hamano.

Umetniška skupina Ryu, 
ki sicer deluje v mestu Taka-
matsu v prefekturi Kagawa, 
je s svojo odprtostjo in glo-
balno razširjenostjo poseb-
nost na Japonskem. Za tokra-
tno razstavo v Kranju je pro-
fesor in mentor Toshihiro 

Hamano izbral dvanajst 
umetnic in šest umetnikov, 
ki se predstavljajo s sedem-
desetimi deli. „Skupna toč-
ka oziroma tisto, kar zdru-
žuje celotno skupino, je to, 
da skušamo v svojih delih po 
eni strani ohranjati izroči-
lo japonskega tradicionalne-
ga slikarstva, po drugi pa se, 
vsak na svoj način, izražamo 
v sodobnih oblikah,“ je pove-
dal profesor in poudaril, da v 
generacijsko zelo pisani sku-
pini tudi sam še posebej spoš-
tuje originalnost vsakega po-
sameznega avtorja. „Tokrat 
smo se odločili za vrnitev k 
izhodišču japonske likovne 
umetnosti, se pravi papirju in 
izključno ustvarjanju nanj.“

Ryu so sicer v Sloveni-
ji v Moderni galeriji prvič 
razstavljali že leta 1984, kas-
neje pa so v sodelovanju z 
našimi profesorji na Aka-
demiji za likovno umetnost 
v Ljubljani, tu so se nekate-
ri japonski slikarji tudi šo-
lali, pripravili še več razstav 
in likovnih izmenjav med 
japonskimi in slovenskimi 
slikarji. Na vprašanje, ali je 
med japonskimi slikarji in 

kiparji potemtakem tudi afi-
niteta do zahodne umetno-
sti, Toshihiro Hamano od-
govarja: „Pred petintridese-
timi leti, ko smo člani skupi-
ne prvič prišli v stik z zahod-
no umetnostjo, smo bili na-
njo zelo navdušili. Zato smo 
tudi iskali različne kontak-
te za sodelovanje in tudi iz-
obraževanje. Prav skozi te 
povezave pa smo ravno na-
sprotno znova začeli odkri-
vati posebnosti japonske es-
tetike.“

Svoja likovna dela v Kranju 
tokrat razstavljajo: Toshihi-
ro Hamano, Takuzo Yama-
uchi, Kimiko Nishio, Fumie 
Matsushita, Takayuki Nagai, 
Kotoe Nagai, Koji Uemura, 
Nobuko Hamano, Sumiyo 
Takai, Noriaki Sangawa, 
Yukiko Bito, Hiroko Oshi-
ma, Manabu Oshima, Naoko 
Sagioka, Yukiko Yano, Sayu-
ri Shima, Mayuko Masuda in 
Kaori Wada. „Predstavljena 
dela so izjemno kakovostna, 
avtorji pa so jih ustvarili po-
sebej za razstavo v Kranju,“ je 
k razstavi povedal kustos Go-
renjskega muzeja ddr. Da-
mir Globočnik: „Zanimivo 

je, da na prvi pogled lahko 
vidimo razstavo moderne-
ga slikarstva, ki bi jih lahko 
ustvarili kjerkoli na svetu, 
ko dela opazuješ od blizu, pa 
vidiš natančnost in zahtev-
nost japonskih tehnik risbe 
in grafike, skratka elemen-
te kulture, ki je lastna samo 
Japoncem.“ V nadaljevanju 
sta glasbeni nastop pripravi-
li Kaya Tokuhisa (glas) in Ya-
sumichi Iwaki (viola).

Japonska umetnost v Kranju
V Galeriji Mestne hiše in Stebriščni dvorani so v torek odprli razstavo likovnih del skupine japonskih umetnikov Ryu, ki jo vodi profesor Toshihiro Hamano.

Direktorica Gorenjskega muzeja Marjana Žibert z japonskimi gosti: (z leve) veleposlanik 
Kenji Fukuda in dva od razstavljavcev, kipar Takayuki Nagai in slikar Koji Uemura 
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Ustanovitelj ter srce in 
duša skupine Ryu profesor 
Toshihiro Hamano
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Marjana Ahačič

Leščan Oto Žan se tudi po 
dveh letih in pol kristalno 
jasno spominja sobote, 25. 
aprila 2015, ko ga je iz pos-
telje v enem od hotelov v Ka-
tdmanduju, glavnem mestu 
Nepala, v beg iz stavbe pog-
nal močan potres. Names-
to na načrtovanem trekin-
gu sta s prijateljico Urško 
Rebec z Bleda naslednje dni 
do odhoda domov prežive-
la v bližnjem parku, skupaj 
z družino, ki je vodila hotel.

Takrat, pravi, sta z Nepa-
lom in Nepalci spletla po-
sebne vezi. »Zelenico sva 
si delila tudi z družino, ki je 
imela v lasti hotel, v katerem 
sva preživela prvo noč. Brez 
njihove pomoči in skrbi za 
naju bi bilo najino bivanje 
pod milim nebom močno 
oteženo.« Prav tam sta spo-
znala Nimo Sangmo, sestro 
upravnice hotela. Nima je 
budistična nuna, ki skrbi za 
majhno sirotišnico s takrat 
sedmimi, zdaj pa že petnaj-
stimi otroki blizu templja 

Swayambhunath v Katman-
duju. 

»Po tistih dneh, ki sva jih 
preživela v parku z ljudmi, ki 
so bili, čeprav so ostali brez 
vsega, pripravljeni z nama 
deliti karkoli, je bila moja 
prva misel, kako pomaga-
ti,« je že ob prihodu domov 
povedal Oto in skupaj z Ur-
ško takoj začel z organizaci-
jo akcije zbiranja pomoči za 
Nepal. Pripravil je razstavo 
fotografij, ki jih je posnel v 
dneh po potresu, in s preda-
vanji skušal spodbuditi ljudi 
za pomoč Nepalu, kjer je po-
tres takrat vzel več kot osem 
tisoč življenj.

Oto se je čez pol leta vrnil 
v Nepal, takrat skupaj s pri-
jateljico Manco Čujež, ki jo 
s to čudovito daljno deželo 
prav tako povezuje dolgole-
tno prijateljstvo. Seveda sta 
obiskala tudi Nimino siroti-
šnico. »Živijo kot družina, 
Nima jim nudi topel dom, 
kjer imajo možnost razvija-
ti svoje talente,« sta življe-
nje v katmandujski siroti-
šnici opisala Manca in Oto. 

»Nima jih uči samostojnosti 
in bratstva, povezanosti in 
skrbi za druge,« je povedal 
Oto, ki vedno, kadar izve za 
koga, ki od nas odhaja v Kat-
mandu, skuša do svoje zdaj 
že prijateljice Nime spravi-
ti nekaj denarja. Na ta način 
namreč pomoč doseže naj-
večji učinek. »Pošiljanje pa-
ketov ali nakazovanje denar-
ja je tako komplicirano in 
dolgotrajno, stroški s tem 
pa tako veliki, da vse skupaj 
nima posebnega smisla,« 
sta povedala Manca in Oto. 
»Najbolj lahko pomagamo 
prav s konkretnimi donaci-
jami, s katerimi Nimi olaj-
šamo plačevanje najemnine 
za stavbo, v kateri živi z otro-
ki, nakup hrane in oblačil ter 
plačevanje šolnin.« Nima je 
namreč prepričana, da otro-
kom, ki so novi dom našli 
pri njej, predvsem izobraz-
ba lahko pomaga do boljše 
prihodnosti.

Kot pravi, je prvi dve siro-
ti našla ob cesti, ko se je peš 
vračala v vas, od koder izha-
ja njena družina. »Vprašala 

sem ju, zakaj nista v šoli, pa 
sta povedala, da sta brez star-
šev, širša družina pa nima 
denarja, da bi ju poslala v 
šolo. Šla sem do starih star-
šev, ki so me prosili za po-
moč, v Katmanduju uredila 
prostor, kjer smo lahko ži-
veli, in prišla sta k meni. Ko 
se je razvedelo, da skrbim 
zanju, so prihajale vedno 

nove sirote,« še pove. Nimi 
pri skrbi za otroke poma-
gajo njena družina ter pri-
jatelji, ki jih ima zunaj Ne-
pala. Že desetletje je v tes-
ni navezavi z družino iz Slo-
vaške, ki jo je letos povabila 
na obisk. »Ko sem bila tam, 
sem povprašala, ali bi lah-
ko ob tej priložnosti na krat-
ko obiskala še Slovenijo, pa 

so mi omogočili tudi to,« še 
pove s širokim nasmehom. 

Prišla je le za nekaj dni, 
živela je pri Otovi družini v 
Lescah, skupaj z Manco pa 
so v tem času v Ljubljani 
pripravili še kratko predava-
nje o njeni sirotišnici. Nekaj 
časa je imela tudi za ogled 
Slovenije; pravi, da so si ljud-
je pri nas in pri njih podob-
ni v tem, da se radi na široko 
nasmejijo. Posebej toplo pri 
srcu ji je bilo, ko je v pone-
deljek obiskala dom za sta-
rejše občane na Jesenicah. 
»Vzdušje je bilo res lepo, 
polno dobre energije, ljud-
je prijazni in zadovoljni,« je 
povedala po obisku, in do-
dala, da si želi, da bi nekoč 
doma tudi sama skrbela za 
starejše. Oto pa doda, da je 
na njegovo vztrajanje doži-
vela tudi košček turizma. Pe-
ljal jo je na Vršič, kjer je bila v 
Tonkini koči navdušena nad 
pristnimi slovenskimi žgan-
ci, za naše gore pa je ob pog-
ledu na mogočne vršace Ju-
lijskih Alp rekla, da se ji zdi-
jo – nizke.

Povsod imajo široke nasmehe
Nima Sangmo, budistična nuna iz Nepala, ki v Katmanduju vodi sirotišnico za tamkajšnje otroke, je ta teden obiskala prijatelje v Sloveniji.  
Z Leščanom Otom Žanom sta se spoznala pred dvema letoma in pol, ko je Nepal prizadel hud potres, v katerem je Otu in njegovi prijateljici Urški 
pomagala prav Nimina družina.

Nima Sangmo z Otom Žanom in Manco Čujež. Pomoč 
zbirajo prek spletne strani www.buddhashelpinghands.com
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Peter Colnar

Na Gorenjskem v deželi Kranjski

Kranjska in Slovenija
V Bleiweisovih Novicah je 

uvodničar 4. 9. 1844 prvič 
imenoval Ljubljano za glav-
no mesto Slovenije. Na za-
četku 19. stoletja so začeli 
za slovenski narod, jezik in 
ozemlje že uporabljati da-
našnja imena. Naziva Slo-
venec in slovenski sta sicer 
že obstajala pred tem, ven-
dar nista bila zelo razširje-
na. Stroka izpostavlja dva iz-
vora imena Kranjska. Starej-
ši Carniola je predslovanske-
ga izvora in je pomanjševal-
nica starejšega pokrajinske-
ga imena Karnija. Karni so 
bili keltsko ljudstvo, sesta-
vljeno iz več plemen, ki je ži-
velo ob Jadranu in v notran-
josti od Jadrana do Alp. V 10. 
stoletju se v listinah vzpored-
no že pojavlja oblika Creina, 
ki kot nemško Krain oziroma 
slovensko Kranjska v 13. sto-
letju tudi prevlada. Slovenska 
oblika se je razvila iz imena 

Kranj.
Kranjska je svoje ime dobi-

la že, ko so prišli Slovani. Od 
leta 972 je imela lastne mej-
ne grofe. En del Kranjske je 
pripadal koroškemu vojvodi 
in brižinskemu škofu, ki je 
leta 1229 večino svojega po-
sestva prodal babenberške-
mu grofu. Friderik II. je bil 
prvi, ki se je v svojih pismih 
že imenoval »gospod Kranj-
ski«. Na Kranjskem je že po-
sedoval gospostva in mes-
ta z mitnicami Kranj, Ka-
mnik, Mengeš, Višnja Gora, 
Gutenwerd, Mehovo z Belo 
krajino, Vipava ter salzbur-
ški fevd Krško. Skozi leta se 
je izmenjalo veliko »lastni-
kov«… 

Kranjska, ki je bila od 15. 
stoletja glavna slovenska de-
žela, je posodila svoje ime je-
ziku in narodu, saj je Kranj-
ci takrat pomenilo toliko kot 
Slovenci, kranjski jezik pa je 

bil slovenski jezik. Razšir-
jeni sta bili tudi obliki slo-
venski in kranjski jezik. Lin-
hart je izdal prvi zvezek svoje 
vseslovenske zgodovine pod 
naslovom Poskus zgodovi-
ne Kranjske in drugih juž-
nih Slovanov Avstrije, Kopi-
tar pa je dvajset let pozneje 
poimenoval svojo slovnico 
Slovnica slovenskega jezika 
na Kranjskem. Obe knjigi 
sta bili napisani v nemščini.

Kranjska (nemško Krain, 
latinsko Carniola) je zgodo-
vinska pokrajina, ki je v gro-
bem obsegala današnje slo-
venske pokrajine Gorenj-
sko, Dolenjsko, Notranj-
sko in dele Primorske. Prvič 
je bila omenjena leta 973 
kot del vojvodine Koroške. 
Od leta 1002 naprej je bila 
Kranjska samostojna mej-
na grofija s svojimi mejni-
mi grofi. Leta 1364 je bila 
povzdignjena v vojvodino. 

Kot upravna enota je bila del 
Svetega rimskega cesarstva 
in nato habsburške monar-
hije. Habsburžani so pode-
ljevali pravice plemstvu in si 
tako utrjevali oblast v deželi. 

Od leta 1849 do leta 1918 je 
bila Kranjska kronovina, kar 
pomeni v sklopu države obli-
kovana pokrajinska enota s 
svojo upravo, zastopstvom 
in pravom. 

Zanimivi Gorenjci in dogodki tedna iz dežele 
Kranjske:
   Zaradi vse bolj zaostrenih verskih nasprotij so za 

zaščito protestantov 4. 9. 1587 deželni upravitelj in 
stanovi skrivaj pozvali vse protestantske podložnike 
po Gorenjskem k orožju in jim določili Andreja 
Galla za poveljnika. Do prelivanja krvi ni prišlo.

   V Kranju se je 4. 9. 1874 rodil kontraadmiral 
Metod Koch. Dne 2. 11. 1918 je bil imenovan za 
kontraadmirala jugoslovanske mornarice. V letih 
1919–1920 je bil vodja vojaške mornarice in od leta 
1921 do upokojitve leta 1929 dvakrat imenovan za 
poveljnika pomorske obalne straže.

   V Ljubnem se je 10. 9. 1881 rodil narodni delavec 
Ciril Jekovec. V Argentini je urejal več časopisov v 
slovenskem, hrvaškem in češkem jeziku.

Milena Miklavčič

''Med nama ni bilo nič, kot 
bi moralo biti. Ves čas sva se 
prepirala, jaz sem se učila za 
maturo, on pa mi je nagajal, 
da je na glas poslušal mu-
ziko. Zvečer je zahteval, da 
spiva skupaj, kar mi sploh ni 
bilo všeč, saj me je ogromen 
trebuh, ki sem ga prenašala 
s seboj, zelo motil. A je do-
segel svoje. Če ne zlepa, pa 
na silo.

Ko se je rodila hčerka, ga 
ni bilo več doma, bil je že v 
vojski. Čez tri mesece je do-
bil nagradni dopust, a ga je 
namesto z nama preživel s 
kolegi, da so deklico pošteno 
zapili. Moram pa reči, da je 
vsaj taščo vnukinja zelo spre-
menila. Postala je bolj človeš-
ka, bolj mila, pogosto se je za-
vzela zame, ko je videla, kako 
trpim. Pazila je na hčerko, ko 
sem se učila, na vsak način 

sem želela, da naredim vsaj 
nekaj dobrega zase: da matu-
riram. Živela sem od štipen-
dije, večkrat sem kakšen di-
nar poslala tudi Evgenu. Srce 
me je bolelo, saj sem slutila, 
da bo denar porabil za pivo in 
cigarete.

Kot otroka sva se zaganjala 
drug v drugega, se zmerjala, 
padali so tudi udarci, ko se 
je po vojaščini vrnil domov. 
Med nama ni bilo nobene 
ljubezni, le občasno, ko sva 
bila polna nestrpnosti, sva 
se zagnala drug v drugega in 
pristala v postelji. Ko so ga 
v službi zalotili pri nepošte-
nih dejanjih, so ga odpustili. 

Čez noč je, ne da bi za to 
vedela, vzel kredit na hipote-
ko. Ponaredil je podpise, saj 
hiša, v kateri sva stanovala 
tudi midva, ni bila njegova, 
temveč od staršev. Neko za-
sebno podjetje iz Avstrije je 
zahtevalo obroke v šilingih, 
in to redno, žal pa so obresti 
rasle z vsakim dnem zamu-
de. Ko so starši dobili pismo 
s sodišča, niso mogli verjeti, 
da bomo ostali brez vsega! Ni 
minil mesec, pa smo ostali 
brez strehe nad glavo. Mama 
je doživela živčni zlom, meni 
je bilo v bistvu vseeno, saj 
sem bila še zelo otročja. 

Preselili smo se v eno od 
občinskih stanovanj. Žive-
la sva le od moje plače, po-
gosto je bilo nevzdržno, saj 
mi je, če je le mogel, ukra-
del celo denar, ki sem ga 
imela za prevoze na delo, za 

plačevanje vrtca. V najtežjih 
trenutkih nisem imela niko-
gar, ki bi mi stal ob strani. 
Vseeno pa sem imela srečo, 
povsem slučajno sem spo-
znala moškega, ki me je pre-
govoril, da sem se preselila k 
njemu. Kaj sem hotela dru-
gega? 

Nisem pa računala, da mi 
bodo domači ta korak tako 
zelo zamerili. Tašča mi ni 
hotela dati hčerke, trdila je, 
da je kurba že ne bo vzdrže-
vala in vzgajala. 

Odšla sem praznih rok. 
Rado me je imel zelo rad, nič 
ne bi imel proti, če bi s seboj 
privlekla za cel vrtec otrok. 
Ne vprašajte, kako hudo mi 
je bilo, ko sem hodila hčerko 
gledat skozi ograjo vrtca! Le 
sem in tja mi je uspelo pre-
govoriti moževe starše, da 
sem deklico lahko odpelja-
la k sebi.

Moj predragi Evgen se je 
seveda na njihovo zahtevo 
nemudoma ločil od mene 
in si že v pol leta prav tako 
ustvaril novo družino, tudi 
žena je bila hitro noseča. 

Leta pa so tekla, hčerka je 
odraščala in vedno bolj me 
je vleklo k njej. Z leti sem 
se tudi jaz spametovala in 
marsikateri korak, ki sem 
ga v mladosti naredila, vi-
dela v drugačni luči. Vrsto 
let hčerka ni spregovorila z 
menoj niti besedice, zbliža-
li sva se šele tedaj, ko je pri 
šestnajstih letih tudi ona 
postala mamica. Počutila 

sem se krivo, saj je bila tak 
otrok! Bivša tašča jo je ime-
la za igračo, vse ji je dovoli-
la, kar ji je padlo na pamet. 
Tako je tudi fante vozila do-
mov in priložnosti za greh je 
bilo nič koliko. Fant, ki ji je 
naredil otroka, je ni maral. 
Ostala je sama in v stiski se 
je, na srečo, zatekla k meni. 
Neizmerno sem bila srečna, 
ko sem jo sredi noči zagleda-
la na vratih!

Pomagala sem ji, da je 
še naprej obiskovala pouk, 
tudi ko je rodila, sem nare-
dila vse, da v šoli ni zamu-
dila enega samega dne. Ve-
liko sva se pogovarjali. Ker 
sem bila tudi sama svojegla-
va v njenih letih, sem jo lah-
ko še toliko bolje razumela. 
A ni šlo vse tako lepo, kot sva 
mislili, da bo. 

Stari starši njene hčerke 
so se spomnili, da bi bilo pa 
vseeno dobro, če bi imeli do 
vnukinje tudi oni kaj pravic. 
Začela se je borba, ko so pa-
dala umazana polena pod 
noge. Šli so celo tako daleč, 
da so jo obdolžili, da je psi-
hično motena. Kar pa sploh 
ni bilo res. Svojo zgodbo so 
gradili na nekem dogodku iz 
sedmega razreda, ko je, ker 
je bila razočarana nad slabo 
oceno, skočila na okensko 
polico in se na videz želela 
vreči iz tretjega nadstropja. 
Na srečo niso uspeli, ker 
vnučkinemu očetu ni bilo 
mar za lastnega otroka. Tak-
rat sem bila zelo razočarana 

tudi nad odvetnico, ki sem jo 
najela, da bi hčerki stala ob 
strani. Samo pobrala je de-
nar, na razpravi pa je potem 
komaj vedela, za kaj gre. 

Človek obrača, a usoda po-
tem obrne.

Lansko leto sem izgubila 
partnerja, človeka, pisanega 
z veliko začetnico. Še zme-
raj žalujem za njim, saj mi 
je kot prvi v življenju poka-
zal, kaj je to prava in čista lju-
bezen. 

A hči za mojo žalost noče 
niti slišati, sedaj me sili, da 
bi se preselila nazaj k bivše-
mu možu, k Evgenu, ki je os-
tal sam. Zapustila ga je žena 
in ga pustila samega z goro 
dolgov. Hči mi je povedala, 
da živi v nemogočih razme-
rah, saj je zaradi svoje nere-
snosti nenehno brez denar-
ja. Obrnila je ploščo in kot da 
bi pozabila, kaj sta ji storila 
lasten oče in njegova mama. 
Sedaj me izsiljuje, češ da ne 
bom več videla vnukinje, če 
je ne bom ubogala in prev-
zela skrbi za tega človeka, ki 
mu komaj še vem ime, kaj 
šele kaj drugega.

Lastne hčerke ne poznam 
več! Vsake pet minut me 
kliče v službo, če sem si že 
kaj premislila. Pa se nisem 
in se tudi ne bom! Kaj se pa 
to pravi! Saj moški niso kot 
spodnje hlače, da bi jih, če 
so umazane, vnovič natak-
nila nase!

Žalostna sem, ker se mi 
je v življenju toliko stvari 

sfižilo. Pa tako dobre name-
ne sem imela! Edino drugi 
partner je bil človek na mes-
tu, a kaj, ko ga je Bog prehit-
ro vzel k sebi.

S hčerko, ki še zmeraj živi 
pri meni, imamo stalne pre-
pire. Vnukinja naju poslu-
ša in ne razume, da se njeni 
najljubši osebi sovražita in 
si mečeta v obraz grde bese-
de. Poskušam se zadrževati, 
a mi ne uspeva najbolje. No-
čem, da lasten otrok pometa 
z mojimi čustvi. 

Prejšnji teden sem vsee-
no šla na kavo s prvim mo-
žem. To je bila najbolj ža-
lostna ura v mojem življe-
nju. Nasproti mene je sedel 
kot kup nesreče. Roke so se 
mu tresle, občasno se je jo-
kal. Bil je čisto propadel, sta-
rec pri dobrih štiridesetih le-
tih! Sama sebi nisem mog-
la verjeti, da sem ga nekoč 
noro ljubila. Prosil me je, če 
mu občasno lahko pridem 
vsaj malo pospravit, mu kaj 
skuhat. Povedal mi je, da je 
dve leti preživel tudi na ulici 
in prodajal časopis Kralji uli-
ce. Včeraj sem bila prvič pri 
njem. V kakšnem svinjaku 
živi! Nimam besed. Pospra-
vila sem, kolikor se je dalo, 
potem pa sem stekla domov 
in se zjokala. Vnukinja je 
ravno prišla iz šole, me obje-
la in rekla, da mi bo ona sta-
la ob strani, če me vsi drugi 
zapustijo. Pa mi je bilo malo 
bolje pri srcu.''

(Konec)

Otrok je na poti, 2. del

Usode se ponovijo
usode
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Razgledi

Čeprav je kopalna sezona že pri kraju, je prav, da se spomnimo, kako so se Kranjčani 
kopali v preteklosti. Pred II. svetovno vojno in po njej do sredine šestdesetih let so se 
meščani množično hladili v obeh rekah, tako v Savi kot v Kokri, seveda pa tudi v pred 
vojno zgrajenem bazenu. Posebno priljubljen je bil travnik in breg ob Savi pod železniškim 
mostom v Struževem. Ta predel so nekateri imenovali kar Kranjska plaža. Poleg plavanja v 
reki so se pogumnejši povzpeli na betonski opornik železniškega mostu in z njega skakali 
v globino reke. Da je bila reka Sava poleti res oblegana, priča tudi ime ulice, ki je iz mesta 
vodila k Savi. Ta se sedaj imenuje Cesta Iva Slavca, do petdesetih let prejšnjega stoletja pa 
je bila to Kopališka ulica. Drugi kraj, ki je vabil kopalce, je bilo obrežje reke Kokre, imenovan 
na Ovčanah, kamor nekateri še danes radi zahajajo. Sicer pa je bilo z industrializacijo in 
posledično z onesnaženjem obeh rek konec s tovrstno rekreacijo. / Avtor: Alojz Premrov

Kranj nekoč in danes 

Miha Naglič

Po televiziji gledam Umo-
re na podeželju. Zdaj pa 
sem prebral še ta izvrstni ro-
man, tudi ta se dogaja na an-
gleškem podeželju. Umori 
v izmišljeni pokrajini Mid-
somer, Pod gladino pa v iz-
mišljenem mestu Beckford, 
za katerega pa avtorica trdi, 
da leži v »realni pokrajini«. 
Ob gledanju in branju tega 
pestrega dogajanja se človek 
vpraša, ali je angleško pode-
želje že samo po sebi tako bo-
gato s kriminalom in umo-
ri ali pa je takšno po zaslugi 
domišljije avtorjev obeh del. 
Sam živim na slovenskem 
podeželju in tu se umor zgo-
di le na vsake kvatre enkrat, 
pa še takrat gre za preprost 
in okruten, prav nič sofistici-
ran umor. Izjema so bili vojni 

umori in pomori, ko so se 
ljudje strgali z vajeti ali pa so 
morili po ukazu. Ko so pisate-
ljico Paulo Hawkins vprašali, 
zakaj je za prizorišče svojega 
drugega romana izbrala rav-
no podeželje (prvi, Dekle na 
vlaku, se dogaja v predmestju 
Londona), je odgovorila: »Po-
vedati moram, da Beckford iz 
knjige v resničnem svetu ne 
obstaja. Je popolnoma izmi-
šljeno mesto, ki pa leži v re-
alni pokrajini. Hotela sem pi-
sati o majhni skupnosti lju-
di, ker me je zanimalo, kako 
življenje v majhnem mestu 
vpliva na ljudi: lahko spodbu-
ja čut za solidarnost, za pri-
jetne sosedske odnose, lah-
ko pa je zadušljivo in omeju-
joče, če se vsi poznajo. Raz-
mišljala sem: bi to spodbu-
dilo kulturo tajnosti in zapr-
tosti, po drugi strani pa bi bilo 

za nekatere – predvsem mla-
de – gonilo uporništva in os-
vobajanja pred vnaprej dolo-
čenimi življenjskimi vloga-
mi.« To »podeželje« je torej 
le ozadje, prizorišče za krea-
tivno avtorsko domišljijo, gre 
bolj za njegovo psihološko kot 
sociološko dimenzijo. Avtori-
ca sama je svoje delo označila 
za psihološki roman.

Sicer pa gre spet za 
»ženski« roman. Zaplet nas-
tane, ko gre Nel, ena od glav-
nih junakinj, »pod gladino«, 
skočila naj bi z visoke pečine 
v tolmun pod njo. V nadalje-
vanju enajst prvoosebnih pri-
povedovalcev ugiba in pri-
poveduje, kaj naj bi se zgo-
dilo. In zakaj ravno ženske? 

»Ženske so vedno protago-
nistke mojih zgodb in nasilje 
nad njimi je še vedno zelo ak-
tualna tema. V Veliki Britani-
ji zaradi nasilnih partnerjev 
ali bivših partnerjev umreta 
kar dve ženski na teden. Zato 
knjiga govori o tem, kako so 
moški skozi zgodovino žele-
li nadzorovati in ustrahova-
ti ženske. O tem, kako jih je 
družba omejevala, poniževa-
la in želela utišati. Še posebej 
so v nevarnosti ženske, ki so 
drugačne, ki želijo živeti živ-
ljenje tako, kot same hočejo, 
ki so lepe, svobodne – neka 
majhna družba jih takoj doja-
me kot provokacijo, ki ogroža 
ustaljeni red ...« Berite, vzne-
mirljivo.

Nove knjige (398)

Pod gladino

Paula Hawkins, Pod gladino, prevedla Danica 
Križman, Mladinska knjiga, Ljubljana, 2017, 424 strani

Alenka Bole Vrabec

… Frida Kahlo, najbolj zna-
na mehiška slikarka. V Mehi-
ki se letos vrstijo prireditve v 
njen spomin. Rojena je bila 
pred 110 leti v Ciudad Mexi-
cu, v družini potomca nem-
ških priseljencev. Oče je bil 
fotograf in Frida je podedo-
vala njegov odnos do nara-
ve. Deležna je bila dobre izo-
brazbe, pri osemnajstih pa jo 
je doletela zla usoda. V pro-
metni nesreči, v trku avto-
mobila in tramvaja, ji je me-
denico prebodel jeklen drog 
in ji zlomil hrbtenico. Ostala 
je živa, a sledili so mavčni in 
jekleni korzeti, nenehno le-
žanje in bolečine. 

Mati ji je svetovala, naj po-
skuša slikati, da se bo za-
motila. Na steno so ji pritr-
dili ogledalo in neki mizar 
ji je naredil slikarsko stoja-
lo, da je lahko slikala leže. Z 

izjemno voljo se je postavi-
la na noge. Sledile so števil-
ne operacije. Leta 1929 se 
je poročila z znanim, dvaj-
set let starejšim mehiškim 
muralistom Diegom de Ri-
vero, ki je s prizori predko-
lumbovskega življenja in 
sodobnosti prekril mehi-
ško vladno palačo. Bil je ve-
lik mojster, a nezvest mož s 
številnimi aferami. Po loči-
tvi 1939 je tudi Frida zahlas-
tala za življenjem, ki ji je še 
ostalo. Neznosne bolečine je 
preganjala z drogami in al-
koholom ter nesrečnimi raz-
merji.

Kdor pozna slike Fride Ka-
hlo, 55 od njih je avtoportre-
tov, spozna njeno življenje, 
ki je bilo pekel z okruški ne-
bes. Frida se je s svojo bar-
vito, premišljeno in strastno 
paleto vedno bolj uveljavlja-
la na skupinskih razstavah. 
Iz avtoportretov razberemo 
vso tragiko njenega življenja 
in hrepenenja po otroku, ki 
ga ni mogla imeti. Leto pred 
smrtjo je imela svojo prvo 
samostojno razstavo. Na od-
prtje so jo prinesli ležečo v 
postelji. Leto kasneje, 1954, 
je umrla zaradi pljučne em-
bolije. Šušljalo se je tudi o sa-
momoru, saj Diego, s kate-
rim se je vnovič poročila, ni 
dovolil obdukcije … Frida je 
bila tudi neprekosljiva gosti-
teljica s svojimi gastronom-
skimi fiestami v barvah pra-
znikov … 

Azteška pogača

Za 6 oseb potrebujemo: 16 
tortilj, najboljše koruznih (če 

jih ni, pa pšeničnih), 2 kosa 
piščančjih prsi, 1 šopek zeli-
šč za juho, 1 lovorov list, 6 ze-
lenih paprik, 4 paradižni-
ke, 1 čebulo, 1 veliko pločevin-
ko koruznih zrn ali 2 manjši, 
0,5 l smetane za kuho, 2 stro-
ka česna, sol, poper in čili po 
okusu, 300 g naribanega trde-
ga sira.

Pečico ogrejemo na 180°. 
Papriko damo v pečico, da 
naredi mehurje, jo za četrt 
ure damo v vrečko za zmr-
zovanje, olupimo in nare-
žemo na trakove. Piščan-
ca kuhamo v zavretku di-
šavnic in lovorja, pobiramo 
pene, kuhanega ohladimo 
in zrežemo na drobne košč-
ke. Čebulo narežemo na ko-
lobarčke. Tortilje na obeh 
straneh hitro popečemo na 
olju, vendar ne smejo porja-
veti, in jih odcedimo na pa-
pirnati brisači. Paradižnik 
olupimo in zmečkamo. Če-
bulo prepražimo na olju, da 
postekleni, dodamo papri-
ko, paradižnik, strt česen, 
pražimo okoli 10 minut in 
nato dodamo piščanca in 
koruzo. 

V primerno višjo nepre-
gorno posodo damo na dno 
nekaj tortilj, jih prekrijemo 
z omako, prelijemo z de-
lom smetane in potresemo 
s sirom. V enakem vrstnem 
redu nalagamo plasti, na 
vrhu pa morata biti smeta-
na in sir. Azteško pogačo pe-
čemo približno 20 minut in 
ponudimo z zeleno solato z 
avokadom.

Pa dober tek! 

Ikona petinpetdesetih 
obrazov …

mizica,
pogrni se
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Urša Peternel

A
lma je razkri
la, kako je knji
ga nastajala, kak
šne recepte vse
buje in katera je 

njena najljubša torta ...

Je peka tort že od nekdaj vaša 
ljubezen? 

»Nikoli nisem rada pekla 
sladic in tort, sem pa od nekdaj 
rada kuhala. Zaradi te strasti 
do kuhanja sem se tudi odlo
čila vpisati na gostinsko šolo, 
in ne na slaščičarsko. Prvo tor
to sem spekla, ko sem bila sta
ra okrog sedemnajst let, pa še 
to samo zato, ker sem jo bila 
primorana (smeh).«

Zakaj ste se torej odločili 
napisati knjigo o tortah? 

»To je moja prva knji
ga. Vedno sem imela željo 

pisati kuharske knjige, a mi 
žal zaradi časovne stiske to 
nikakor ni uspelo. Knjiga je 
nastajala približno pol leta, 
v tem času pa sem spekla 
okrog 45 tort.«

 
Koliko receptov vsebuje kn
jiga?

»V knjigi najdete 19 
mojih receptov in bonus 
recept moje prijateljice Ale
nke, ravno tako olimpijke. 
Recepture so zelo razumlji
ve, sestavine pa danes lahko 
kupite v vseh prodajalnah. 
V knjigi so zajete moder
ne torte z zanimivimi oku
si, najdete tudi presne tor
te, brezglutensko torto ... 
Kar je meni zelo pomem
bno, pa v knjigi razkrivam 
tudi nekaj majhnih nasve
tov, vključena je razlaga o 
vrstah testa, krem, glazur ... 
Skratka, knjiga je zelo pou
čna.«

Kdo vse je sodeloval pri nje
nem nastanku, kje jo je 
mogoče kupiti?

»Pri izdelavi knjige je sode
lovalo kar nekaj oseb. Izšla je 
pri založbi Bizidan v 3000 
izvodih. Trenutno jo je mogo
če kupiti osebno pri založbi, 
vzpostavili smo tudi spletno 

prodajo, počasi pa bo knjiga 
šla tudi na police knjigarn.«

Katera pa je vaša najljubša 
torta? 

»Moje najljubše iz knji
ge so torta iz makadamije, 
limonina torta in čokoladna 
z baziliko.«

ALMINE TORTE
Kuharska mojstrica in nekdanja žirantka v MasterChefu Alma Rekić z Jesenic je napisala svojo prvo 
knjigo, ki ji je dala enostaven naslov Torte.

Alma Rekić / Foto: osebni arhiv

Urša Peternel

U
poštevane so se
stavine za ob
roč premera 20 
cm. Za mo u sse 
(penasto kre

mo) potrebujemo: 1,5 belja
ka (5 g), 1,5 jajca (7,5 g), 1,5 lis
ta želatine (3 g), 270 g dob
re bele čokolade, 1,5 cl contro 
likerja, 0,45 l sladke smeta
ne (napol stepene). Za mali
nov žele potrebujemo: 200 
g malinovega pireja (ali 100 
g prekuhanih malin + 50 ml 
vode + 50 g sladkorja), 200 
g zmrznjenih malin, 100 g 
sladkorja, 6 listov želatine 
(12 g). Za beljakov biskvit z 

dehidriranimi malinami pot
rebujemo: 4 beljake (100 g), 
100 g grobo mletih lešnikov, 
80 g sladkorja, 50 g moke, 

30 g dehidriranih malin. 
Postopek: beljake stepemo 
s sladkorjem, dodamo suhe 
sestavine, namažemo na 

silikonsko podlago premera 
20 cm ter pečemo 15 minut 
na 165 °C. Čokolado stopi
mo nad soparo (ne več kot 
50 °C). Prav tako nad sopa
ro stepemo jajca ter beljake. 
Jajcem dodamo namočeno 
želatino in liker, rahlo zme
šamo s stopljeno čokolado in 
nato prav tako na rahlo doda
mo še na pol stepeno sme
tano. Dobro namočeno belo 
rulado jaconda z dehidrira
nimi malinami namažemo 
z eno plastjo belega moussa. 
Na sredino na rahlo položi
mo disk ohlajenega malino
vega pireja in ponovno zak
ljučimo z moussom. Zamr
znemo. Prelijemo z malino
vim želejem.

ALMIN MOUSSE IZ BELE ČOKOLADE IN MALIN
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V kranjskem centru funkcionalnih vadb X-gym so prvega 
in drugega septembra potekali dnevi odprtih vrat, obisko-
valci so se lahko preizkusili v vadbah Crossfita, Bootcam-
pa in olimpijskega dvigovanja uteži. Kot je povedal Matej 
Mavsar iz X-gyma, gre za zelo zanimive in popularne vad-
be, ki so primerne za vsakogar. Kot novost so predstavili 
vadbo Zlata leta za tiste v zrelejših letih. Gostili so tudi 
člane Kluba olimpijskega dviganja uteži Olimpija iz Ljub-
ljane, vrhunec dogodka pa je predstavljal sobotni trening 
s svetovno znanima akrobatoma Filipom Kržišnikom in 
Blažem Slaničem, ki nastopata pod imenom F&B Acroba-
tics. Fanta sta tako spet dokazala, zakaj sta tako izjemna. 

Kranj je gostil Filipa in Blaža

Filip in Blaž / Foto: Gorazd Kavčič
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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
Dve poti, enak rezultat
Neki tip sedi ves dan na plaži. Mimo pride njegov prijatelj 
in mu reče:
„Pojdi po plaži prodajat pijačo, da boš kaj zaslužil.“
„Kaj bom pa potem?“
„Potem boš toliko zaslužil, da boš lahko odprl svoj bife.“
„Kaj bom pa potem?“
„Potem boš toliko zaslužil z bifejem, da boš lahko odprl 
svojo restavracijo.“
„Kaj bom pa potem?“
„Z denarjem, ki ga boš zaslužil, boš lahko odprl več svojih 
hotelov.“
„Kaj bom pa potem?“
„Potem boš pa toliko zaslužil, da boš lahko ves čas pose-
dal na plaži in ti ne bo več treba delati.“
„Ja, kaj pa misliš, da delam zdaj?“

S čim je meril?
V šoli so imeli sistematski pregled. Fantom je bilo naro-
čeno, naj doma zmerijo svoj spolni organ in na pregled 
prinesejo njegove mere. Naslednji dan učenci pridejo v 
šolo z merami, kot so 15, drugi reče 14, naslednji 16 …
Vrsta pride na Janezka, ki pove svoje mere: „Nekaj več kot 36.“
„Fantič, s čim pa si ti meril?“
„S toplomerom.“  

Stara resnica 
Matičar je sodnik, ki obsodi na dosmrtno!

Pametna miška
Dve miški se sprehajata in kar naenkrat se znajdeta pred 
debelim mačkom. Ena od mišk besno zalaja, zato maček 
stisne rep med noge in pobegne. Miška se obrne k svoji 
prijateljici in reče: Ali si videla, kako prav mi je prišlo zna-
nje tujih jezikov?

Oven (21. 3.–21. 4.) 
Obeta se vam obdobje osebne sreče. Na čustvenem pod-
ročju se pripravite na dobre spremembe, ki vam lahko zelo 
spremenijo življenje. Poslovno se nikar toliko ne obreme-
njujte, saj ne bo tako tragično, kot bo videti na prvi pogled. 

Bik (22. 4.–20. 5.)
Cel teden boste uživali v manjših in večjih zmagoslavjih. 
Naporno delo se vam bo obrestovalo in zopet boste pred 
sabo sposobni videti svetlo prihodnost. Kar se tiče čustev, 
pa boste še vedno iskali nove razloge za in proti.

Dvojčka (21. 5.–21. 6.)
V tem tednu se vam obeta nekaj lepega. Od sreče, ki vas 
bo napolnila, boste dobili pogum in naredili korak, ki si ga 
že dolgo časa želite, a niste imeli zaupanja vase in v svoje 
odločitve. Zaradi denarja ni treba skrbeti.

Rak (22. 6.–22. 7.)
Rezultat prejšnjega tedna bo izčrpanost, in četudi se boste 
v tem tednu ne vem kako borili za uspešnost, vam ne more 
uspeti. Uspelo pa vam bo pri samoobvladanju in končno 
boste sami prišli do resnice. Zaupajte šestemu čutu.

Lev (23. 7.–23. 8.)
Hrepeneli boste po ljubezni in zopet sem in tja naredili 
kakšno napako, ki pa se ji ne boste mogli izogniti, pa če 
bi se še tako radi. Učimo se sproti, če pa se tudi naučimo, 
je odvisno od marsičesa. Pogum velja, zato samo naprej 
in ne ozirajte se.

Devica (24. 8.–23. 9.)
Ker sebe poznate bolje, kot vas poznajo prijatelji, se mora-
te pri odločitvah zanesti samo nase in na tisto, kar vam 
govorita razum in srce. Do konca se boste držali svojega 
prepričanja, saj boste tudi verjeli v svoj prav. 

Tehtnica (24. 9.–23. 10.) 
Na vse moči se boste trudili, a nič ne bo pregnalo vaše 
lenobe. Najbolje, da si vzamete čas samo zase in vsaj 
nekaj dni uživate v vsakdanjih stvareh. Nekdo, ki si vas 
že nekaj časa ogleduje, se vam bo približal. Veseli boste 
denarja.

Škorpijon (24. 10.–22. 11.)
Približujejo se vam pomembni dnevi. Že vnaprej se boste 
bali poraza oziroma tega, da vse ne bo potekalo tako, kot 
ste si zamislili. Tik pred tem pa boste dobili veliko mero 
samozavesti in zadevo izpeljali uspešno. Presenečenje …

Strelec (23. 11.–21. 12.)
Smisel za šalo vam je prirojen in v tem tednu bodo ljudje 
zelo uživali v vaši družbi. Ker boste na splošno nabiti z 
energijo, boste veliko naredili za nazaj in za naprej in bili 
povsod zelo uspešni. Konec tedna bo pester in zanimiv, 
izkoristite ga. 

Kozorog (22. 12.–20. 1.)
Tudi tokrat si boste zadali visoke cilje. Ustvarjalni navdih 
bo čez mejo, kar pa se tiče navdušenja, ni besed, ki bi to 
lahko opisale. Ob vsem tem se vam zna zgoditi, da boste 
pozabili na vam drago osebo. Vzemite si čas tudi za lju-
bezen.

Vodnar (21. 1.–19. 2.) 
Otresli se boste velikega bremena, ki vas je dušil in oviral 
na različnih področjih. Poslovno boste v tem tednu precej 
uspešni in tudi telesno aktivnost boste povečali do take 
mere, da se boste počutili več kot zadovoljno in srečno.

Ribi (20. 2.–20. 3.)
Nasprotna stran vam je že nekaj časa nazaj pokazala 
svojo zainteresiranost in čaka na vašo potezo. A je ni od 
nikjer. Brez nič ni nič, to ve vsak. Zato se morate začeti 
zavedati, da je treba za srečo tudi kaj narediti. Petek bo 
vaš srečen dan.
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Navodilo za reševanje: v kvadrate vpišite števila od 1 do 9 tako, da 
se ne bo nobeno število ponovilo ne v vrstici ne v koloni ne v enem 
izmed odebeljenih devetih kvadratov. Pripravila P. F.                        
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Ljudska univerza Kranj
Center za izobraževanje in kulturo

Cesta Staneta Žagarja 1
4000 Kranj, Slovenija

Tel: 04/280 48 00
Faks: 04/201 28 91

E-pošta: info@luniverza.si
www.luniverza.si

1.  nagrada: večnamenska torba
2.  nagrada: dežnik, pod katerim vedno sije sonce 
3. nagrada: brisača za mehke dotike 

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 pošlji te do srede, 20. septembra 2017, na Go renj ski glas, 
Ble i  we i so va ce sta 4, 4000 Kranj. Rešitve lah ko od da te tudi v na bi ral nik Go renj-
ske ga gla sa pred po slov no stav bo na Ble i we i so vi ce sti 4. 
Izžrebani dobitniki nagrad prevzamejo nagrade v tajništvu Ljudske univerze 
Kranj, Cesta Staneta Žagarja 1, Kranj v času uradnih ur.
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Z oskarjem nagrajena igralka 
Jennifer Lawrence (27) in reži-
ser Darren Aronofsky (48) sta 
se na festivalu v Benetkah prvič 
pojavila skupaj kot par. »Imata 
odlično razmerje. Spoštujeta 

drug drugega, imata veliko skupnih interesov, ona obču-
duje njegov talent.« Par se je spoznal med snemanjem 
psihološke srhljivke Mother!, ki pride na platna nasled-
nji teden. V filmu, kjer mlada zakonca na njunem pode-
želskem domu zmoti prihod skrivnostnega para, igrajo 
še Javier Bardem, Ed Harris in Michelle Pfeiffer.

Prvič v javnosti kot par

Pevec Aaron Carter (29) je bil udeležen 
v prometni nesreči, kjer nihče ni bil huje 
poškodovan. »Življenje je tako dragoce-
no. Pravkar sem imel grozno prometno 
nesrečo. Moj BMW M4 je popolnoma 
uničen. Večkrat sem že pomagal ljudem 

v različnih situacijah, vendar se nič ne more primerjati 
z današnjo nesrečo,« je potrdil simpatični pevec, ki bo 
odslej še bolj aktiven.

Aaron Carter imel prometno nesrečo

Angelina Jolie (42) se po letu dni premo-
ra vrača k svojemu igralskemu poklicu. 
»Zaradi otrok, ki so rabili oporo po loči-
tvi, sem si vzela premor. Začutila sem, da 
je čas, da se vrnem na delo, zato upam, 
da bom v naslednjih mesecih že snema-

la,« je povedala igralka, ki je nazadnje režirala film Najprej 
so mi ubili očeta, ki je bil na festivalu v Tellurideu solidno 
sprejet.

Angelina se vrača k igranju

Z grammyjem nagrajeni raper Lil Wayne 
(34) je po novem epileptičnem napadu, 
ki mu jih je sledilo še več, pristal v bol-
nišnici. Njegov prihajajoči lasvegaški šov 
je do preklica odpovedan. Po poročanju 
portala TMZ je bil glasbenik najden neza-

vesten v svoji hotelski sobi in bil z reševalnim vozilom 
prepeljan v eno izmed čikaških bolnišnic.

Lil Wayne doživel nov napad

VRTIMO GLOBUS

Alenka Brun

O
b koncu polet-
ja je Layerjeva 
hiša organi-
zirala simpa-
tičen festival 

dobrot, kjer ste lahko okuša-
li že malo eksotični hot dog 
z banano; izbirali so najbo-
ljši jabolčni zavitek oziroma 
»štrudelj«; pripravili delav-
nico okraševanja mafinov in 
tortic – slovenski izraz zanje 
je tudi kolački, večina pa jih 
pozna pod imenom cupca-
kes; kranjska Zelemenjava 
pa je v svojem kotičku pos-
krbela za nekaj malega men-
jave med ljubitelji zelenjave.

Delavnica okraševan-
ja je pritegnila kar nekaj 

radovednih ljubiteljic slad-
kega ustvarjanja. Strast do 
pečenja in okraševanja sla-
dic je z njimi delila Sara 
Hostnik, ki sta ji blizu tudi 
slikarski čopič in vizualna 
umetnost.

Za jabolčni »štrudelj« 
sta prišli dve prijavi, je bil 
pa potem izbor najboljšega 
toliko težji: obe dekleti sta 
bili namreč tujki, s svojim 
pogledom na tekmovalni 
zavitek. Ocenjevanje so zau-
pali Tanji Drinovec, dekle-
tu, ki je kreativna tako pri 
ustvarjanju nakita kot spre-
tna v sladki kuhinji. 

Francozinja Josephine 
Pierrel vodi tabor prosto-
voljcev v Layerjevi hiši in 
je tista, ki je poskrbela tudi 
za mednarodno obarvano 

kolesarsko ekipo hiše, ki se 
je udeležila Rekreatura. Pri-
haja iz Bordeauxa. Ko je pri 
22 letih zaključila študij, se 
je odločila, da bo nekaj časa 
potovala. Sedaj je od tega že 
štiri leta. V Kranj je prišla na 
prakso sredi junija, odha-
ja konec septembra – nas-
lednja je na vrsti Škotska. 
V kratkem času se je nauči-
la kar nekaj slovenščine: več 
je razume, kot govori. Pravi, 
da povsod, koder je »domo-
vala«, se je poskušala nau-
čiti nekaj jezika. Če poteg-
ne črto, potem so ji bile do 
sedaj najbolj všeč dežele Juž-
ne Amerike, se pa zaveda, da 
je bila le popotnica in v nobe-
ni ni dejansko živela. Kranj 
je sicer simpatičen, a je v pri-
merjavi z njenim domačim 

mestom majhen; Slovenija 
kot taka ji je všeč. Recept za 
jabolčni zavitek je našla na 
spletu in ga rahlo predelala.

Daria Sakharova, 21-letni-
ca iz Ukrajine, pa je prišla v 
Kranj kot prostovoljka. Osta-
la je slaba dva tedna. Njen je 
bil drugi tekmovalni zavitek. 
Upoštevala je sicer osnovni 
recept, a je precej improvizi-
rala. V njem si je zamislila 
tudi kokosov okus. Kranj ji 
je bil všeč, a se tudi njej zdi 
malo mesto, saj ima Harkov, 
od koder Daria prihaja, sko-
raj dva milijona prebivalcev.

Festival se je zaključil ob 
zvokih glasbe; med zavitki 
je zmagal Josephinin »štru-
delj« s srčki, ljudstvu pa je 
bil ljubša ukrajinska kreati-
vnost.

SLADKI FESTIVAL
Prvega septembra naj bi se na Tomšičevi ulici v Kranju odvil zanimiv dogodek, ki so ga poimenovali 
Pocukran ulični festival, a ker je bila vremenska napoved slaba, so ga izpeljali v prostorih Layerjeve hiše.

Malce eksotičen, a okusen hot dog z banano.Delavnico sladkega okraševanja je vodila Sara Hostnik.

Daria Sakharova in Josephine Pierrel – vsaka si je zamislila 
svojo izvedbo slovenskega jabolčnega zavitka.

Daria in Josephine v družbi še dveh kolegic prostovoljk, 
Rusinje Aline ter Francozinje Sophie.

Okraševanje kolačkov je obsegalo lepo paleto prikazov, 
udeleženke pa so dobile tudi veliko koristnih informacij.

Zelemenjava omogoča poleg menjave domačih dobrot in 
zelenjave tudi izmenjavo zamisli, receptov, nasvetov.

Jutri zvečer bomo dobili letošnjo najlepšo Slovenko. 
Izbor bo potekal na Gospodarskem razstavišču, v 
neposrednem prenosu pa si ga boste lahko ogledali 
na Planet TV. Med dekleti se letos za lento najlepše 
poteguje kar nekaj Gorenjk, med njimi tudi Lara 
Stenovec z Jezerskega. / Foto: A. B.
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Avtohiša Vrtač, d. o. o., Kranj
Delavska cesta 4, 4000 Kranj  I  Tel.: 04 27 00 200  I  www.avtohisavrtac.si

Emisije CO2: 180−96 g/km. Kombinirana poraba goriva: 7,9−3,9 l/100 
km. Emisijska stopnja: EURO 6. Emisije NOx: 0,0737−0,0136 g/km. 
Število delcev: 0,00905−0,00109 x 1011. Ogljikov dioksid (CO2) je 
najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. 
Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno 
prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti 
k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev 
PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Nekatera navedena in prikazana 
oprema je na voljo opcijsko. Slika je simbolna.

Novi Golf.
Zdaj še bolj športen, dinamičen in intuitiven. 
Opremljen z novimi asistenčnimi sistemi ter s 
tehnologijami, kot je funkcija upravljanja z 
gestami. Z njim boste zlahka kos vsem 
izzivom današnjega in jutrišnjega dne. 
 
Uresničujemo prihodnost.

www.volkswagen.si

Novi časi, 
nova doživetja.

VWoglasDealer_Golf_2017_98x204.indd   1 20. 03. 17   10:23

1.  nagrada: enodnevna uporaba avtomobila VW GOLF 
2.  nagrada: enodnevna uporaba avtomobila VW POLO 
3. nagrada: poklanja Gorenjski glas 

Rešitvekrižanke(geslo,
sestavljenoizčrkzoštevilčenih
polj in vpi sa no v ku pon iz 
križankepošljitedosrede,20.
septembra 2017, na Go renj ski 
glas, Ble i  we i so va ce sta 4, 4000 
Kranj. Rešitve lah ko od da te 
tudi v na bi ral nik Go renj ske ga 
gla sa pred po slov no stav bo na 
Ble i we i so vi ce sti 4.
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KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sobota, 9. 9.
20.10 TISTO
17.50 CARRIE PILBY
18.00 KRIJ MI HRBET
14.20, 16.00, 17.40 TRD OREH 2, sinhro.
21.20 BARRY SEAL: TIHOTAPEC
14.30, 16.10, 19.40 PARIZ LAHKO 
POČAKA
21.00 DUNKIRK
19.20 JAZ, BARABA 3
14.40, 16.20 JAZ, BARABA 3, sinhro.

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sobota, 9. 9.
15.30, 18.10, 20.20, 22.30 TISTO
18.50, 20.50 KRIJ MI HRBET
14.20, 16.20, 18.20 TRD OREH 2, sinhro.
17.50, 20.10 BARRY SEAL: TIHOTAPEC

20.00, 22.20 VOZNIK
15.50 FILM O EMOJIJIH
21.10 ANNABELLE: STVARJENJE
14.00, 16.00, 18.00 
JAZ, BARABA 3, sinhro.
15.00, 17.00 JAZ, BARABA 3, 3D, sinhro.
13.40 AVTOMOBILI 3, sinhro.

KINO SORA, ŠKOFJA LOKA

Petek, 8. 9
20.30 FRANTZ

Sobota, 9. 9.
18.00 TRD OREH 2, sinhro.
20.30 FRANTZ

Nedelja, 10. 9.
18.00 TRD OREH 2, sinhro. (+ delavnica)
20.00 FRANTZ

Organizatorji filmskih predstav si pridr-
žujejo pravico do spremembe programa.

KINOSPORED
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Škofja Loka – Jutri, v soboto, 9. septembra, ob 18. uri bodo v 
Škofji Loki odprli obnovljeni Trg pod gradom z otroškim igriš-
čem Zamorc. Dopoldne bo otroški in družabni program, nato 
mednarodni festival pihalnih orkestrov Loka jo piha, zvečer 
pa koncert Andreja Šifrerja in skupine Mali oglasi. 

Jutri odpirajo Trg pod gradom

Goričane – Turistično društvo Goričane - Vaše organizira v 
nedeljo od 14. ure dalje v Goričanah prireditev Ko vaško jedro 
oživi, na kateri prikažejo tradicionalne kmečke običaje, potekala 
bo domača tržnica, ogledali si boste lahko etnografsko razstavo 
in otroško predstavo. Igral bo tudi narodno-zabavni ansambel. 

Ko vaško jedro oživi
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POČITNICE V OREBIĆU
Vabimo vas na jesenske počitnice v Amines Grand Azur hotel 
4* v Orebiću, na polotoku Pelješac.  Z avtobusom boste poto-
vali do hotela in nazaj, bivali 5 noči v lepem hotelu 4*, tik ob 
morju, v objemu borovega gozda, po sistemu vse vključeno 
(lahki all inclusive). Lahko se boste sončili, kopali, se sprehajali 
ali se za doplačilo odpravili na lepe izlete po polotoku Pelješac, 
na Korčulo ali v Dubrovnik. Pohitite s prijavo. 

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

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

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

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

HALO-HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 201 42 00

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

ROZMAN BUS, T: 04/531 52 49, 041/855 630 
TRST: 29. 9.; KOPALNI BERNARDIN: 2. 10; BANOVCI: 1.–5. 10.; 
BERNARDIN: 12.–15. 11; STRUNJAN: 3.-6.12;  MANDARINE: 6.–8. 
10., 13.–15. 10.; BANJA VRUĆICA: 11.-18. 12.. www.rozmanbus.si.

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

PRIREDITVE
Pogovorni večer z Berto Golob
Naklo – Jutri, v soboto, 9. septembra, ob 20. uri bo v Domu 
Janeza Filipiča Naklo pogovorni večer z Berto Golob, pi-
sateljico, pesnico, publicistko in profesorico. Po pogovoru 
bodo prikazane fotografije in nekatera njena dela, ki bodo 
na ogled še v nedeljo, 10. in 17. septembra, od 10. do 11. ure. 
Organizator je Likovno društvo Naklo.

Jej lokalno, okušaj globalno in Pero Lovšin
Kranjska Gora – Danes in jutri, v petek in soboto, 8. in 9. 
septembra, se bo v Kranjski Gori odvijal dogodek Jej lokalno, 
okušaj globalno, kjer se lokalni gostinski ponudniki predsta-
vljajo s svojimi dobrotami. V soboto zvečer pa bo vse zbrane 
zabaval Pero Lovšin.

Spominska slovesnost
Naklo – Občinska organizacija Združenj borcev za vredno-
te NOB Naklo vabi člane in simpatizerje v nedeljo, 10. sep-
tembra, ob 14. uri na spominsko slovesnost v Strahinju.

21. Hrastov memorial
Ljubelj – V nedeljo, 10. septembra, bo na prelazu Ljubelj po-
tekal 21. Hrastov memorial, na katerem tekmujejo vozniki na 
motociklih, motociklih z bočno prikolico ter s starodobnimi 
avtomobili. Trening bo od 10. do 12. ure, ob 12.30 bo sveča-
no odprtje. Tekmovanje se bo začelo ob 13. uri in bo trajalo 
do 17. ure, podelitev nagrad pa bo ob 18. uri. 

Medgeneracijske dejavnosti

Kranj, Cerklje, Šenčur – V Medgeneracijskem centru Kranj 
se bodo odvijale naslednje brezplačne aktivnosti: danes, v 
petek, 8. septembra, bodo ob 17. uri potekali individualni 
pogovori in svetovanja pri soočanju z osebnimi, medge-
neracijskimi in življenjskimi izzivi, vodila jih bo dr. Kristi-
na Knific. Prijave in informacije na: resitve@luniverza.si. 
V ponedeljek, 11. septembra, bo ob 18. uri ogled Šmajdo-
vega gradu. Zbirno mesto bo na parkirišču Nogometne-
ga kluba Britof. Ob 18. uri bo kvačkanje. V ponedeljek, 11. 
septembra, bo ob 19. uri v Krajevni knjižnici Cerklje pote-
kala bralnica; ob 17.30 pa bo v sejni sobi Doma krajanov 

Šenčur potekal družabni večer s tombolo. Za prijavo na 
dogodke pokličite po tel. 041 724 134 ali pišite na e-naslov  
mck-prijava@luniverza.si.

IZLETI
Jakobova pot po Tuhinjski dolini
Šenčur – Turistično društvo Šenčur v soboto, 16. septembra, 
organizira pohodniški izlet po Jakobovi poti po Tuhinjski do-
lini: Špitalič–Češnjice–Golice–Sv. Vid–Zgornji Tuhinj–Stara 
Sela–Kostanj–Sv. Miklavž–Hruševka–Snovik. Skupne zmer-
ne hoje bo 5 do 6 ur, možna bo krajša varianta. Informacije 
in prijave zbira do četrtka, 14. septembra, Franci Erzin, tel. 
041 875 812.

10. Pohod po mamutovi deželi 
Kokrica – TD Kokrica vabi vse ljubitelje narave in poho-
dništva na tradicionalni 10. pohod po mamutovi deželi. Za-
četek pohoda bo jutri, v soboto, 9. septembra, ob 9. uri pred 
Mercatorjevo trgovino na Kokrici. Vsak udeleženec s plača-
no startnino prejme dnevnik poti, ob poti okrepčila in na 
cilju malico. Vsem pohodnikom, ki bodo pot prehodili petič 
ali desetič, bomo podarili majhno pozornost.

Kolesarski izlet
Kranj – Društvo upokojencev Kranj organizira kolesarski iz-
let Kranj–Tacen–Skaručna–Vodice–Brnik–Kranj v torek, 12. 
septembra; zbor bo ob 8. uri pred bivšo trgovsko šolo na 
Župančičevi ulici.

Pohod na Kamniti lovec
Kranj – Društvo upokojencev Kranj organizira planinski izlet 
na Kamniti lovec (2071 m) v četrtek, 21. septembra. Odhod 
s posebnim avtobusom bo ob 7. uri izpred Globusa; 4 ure 
hoje, srednje težka za planince, za pohodnike lahka pot; 
hrana in pijača iz nahrbtnika; prijave z vplačili sprejemajo v 
pisarni društva do ponedeljka, 18. septembra.

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

OBVESTILA

Beremo skupaj
Cerklje – Z novim šolskim letom LUK in Liberius Cerklje 
vabita k novemu projektu Beremo skupaj. V ponedeljek, 11. 
septembra, bo gost večera izr. prof. dr. Kozma Ahačič, ki bo 
predstavil nova jezikovna priročnika Kratkoslovnica in Slov-
nica na kvadrat. K zanimivemu in prijaznemu branju vabijo 
v Knjižnico Cerklje ob 19. uri.

Tečaj letnega gorništva
Tržič – Če bi radi pridobili dodatna znanja za varno hojo po 
brezpotjih in zavarovanih plezalnih poteh (feratah), potem 
se udeležite dvodnevnega tečaja letnega gorništva za zah-
tevnejše ture in ferate, ki bo v soboto, 9., in v nedeljo, 10. 
septembra, potekal v Gorniškem učnem centru na Zelenici. 
Tečaj je namenjen vsem članom Planinske zveze Slovenije, 
ki že imajo nekaj izkušenj na zahtevnih poteh. Informacije: 
stanko.koblar@gmail.com; guc.zelenica@gmail.com; 040 
627 808.

Vabilo folklornikov
Šenčur – Folklorno društvo Šenčur vabi v svoje vrste nove 
plesalce. Z vajami bodo začeli v torek, 12. septembra, ob 
19.30 v Domu krajanov Šenčur.

KONCERTI

Vrnitev odpihanih: Čudoviti šum
Kranj – Kr Bis Band, kranjski pihalni orkester, ki mu dirigira 
Tomaž Kukovič, bo nastopil na koncertih s programom film-
ske glasbe z naslovom Vrnitev odpihanih: Čudoviti šum, in 
sicer v soboto in nedeljo, 9. in 10. septembra, ob 19.30 v Le-
tnem Gledališču Khislstein. Vstopnice so na voljo na Zavodu 
za turizem in kulturo Kranj, Glavni trg 2.

PREDSTAVE

12. Vikend smeha
Križe – Od danes, petka, 8., do nedelje, 10. septembra, Kul-
turno društvo Kruh Križe in Območna izpostava JSKD Tr-
žič vabita na prenovljeni prireditveni prostor pred Kulturni 
dom v Križah, kjer se bo vsak večer ob 20. uri odvijal že 
12. Vikend smeha. Prvi večer se bodo s predstavo Marjana 
Marinca Milijonar predstavili igralci Humoristične skupine 
Smeh iz Tržiča in KD Kruh Križe. V soboto pridejo v goste 
igralci KUD Valentin Kokalj z Visokega s predstavo Francisa 
Veberja Butelj za večerjo, v nedeljo bo komedija Georgesa 
Feydeaua Odlikovanje za vsako ceno v izvedbi KD Jožef Virk 
iz Doba.

Ovčar Marko
Breznica – Gledališče Julke Dolžan Breznica vabi na ogled 
odrske uprizoritve pripovedi Janeza Jalna Ovčar Marko. 
Predstava bo na prostem, pred Jalnovo rojstno hišo na Ro-
dinah, jutri, v soboto, 9. septembra, ob 20. uri. V primeru 
slabega vremena (dežja) bo predstava v kulturni dvorani na 
Breznici.



POSESTI
PRODAM

V DESTRNIKU pri Ptuju: gradbena 
parcela, ob glavni c., z vodo in elek-
triko, cena 7.000 EUR, tel.: 031/308-
540  
 17002889

ZAZIDLJIVO parcelo na Golniku z go-
spodarskim poslopjem na parceli, tel.: 
040/204-184  
 17002884

ZAZIDLJIVO parcelo, 500 m2, na 
Lancovem, lepa lokacija, ugodno, tel.: 
031/451-822  
 17002893

NAJAMEM

KMETIJSKO zemljišče, večje površine 
za več let v okolici Preddvora, Kranja, 
tel.: 040/975-661  
 17002897

POSLOVNI PROSTORI
ODDAM

PROSTOR za trgovino skladišče, de-
lavnico - fitnes, 100 m2, 80 m2, 40 
m2, tel.: 040/282-883 
 17002900

OGRAJEN prostor za hrambo vozil, 
poleti pokrit proti toči, lahko tudi za 
parkiranje, tel.: 041/816-528 
 17002886

SKLADIŠČE 18 m2, Kidričeva, Kranj 
in kupim slive za marmelado, tel.: 
04/20-45-063, 031/549-008 
 17002883

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

FIAT ducato 2.0 JTD, let. 2005, SV, 
ES, CZ, 9 sedežev, primeren za preu-
reditev v avtodom, tel.: 031/374-706  
 17002911

VW Polo 1.2, letnik 2006, reg. do 
3/2018, 146.000 km, 3 vrata, modra 
kov. barva, vinjeta, tel.: 041/638-445  
 17002939

KARAMBOLIRANA  
VOZILA
KUPIM

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

TEHNIKA
PRODAM

ZELO ugodno prodam barvni TV Go-
renje, s sliko v sliki, letnik 1998, tel.: 
04/53-38-843, 041/380-153 
 17002948

STROJI IN ORODJA
PRODAM

STAR šivalni stroj Alfa, stoječ, 
pogrezljiv, tel.: 04/25-21-726 
 17002922

VEČJI varilni aparat Tig 300 A, z 
možnostjo varjenja mig/mag, tel.: 
031/360-536 
 17002967

KUPIM

MANJŠI kompresor, tel.: 04/57-21-
605 
 17002899

RJAVE jarkice. Novak, Jama 34, tel.: 
041/820-594 
 17002888

RJAVE mlade kokoši nesnice, v začet-
ku nesnosti, Žabnica 39, tel.: 04/23-
11-767 
 17002962

TELICO simentalko v 7 mesecu bre-
josti, tel.: 041/214-500 17002903

TELICO simentalko, brejo 6 mesecev, 
tel.: 041/709-312  
 17002904

TELICO simentalko, brejo 8 mesecev, 
pašno, tel.: 041/350-503  
 17002935

TELIČKE simentalke, stare od 11 do 
16 mesecev in 4 mesece brejo telico 
simentalko, tel.: 031/575-053 
 17002901

KUPIM

BIKCE in teličke od 1 tedna do 250 kg 
ter kravo ali telico simentalko ali mesne 
pasme, tel.: 051/372-468 17002885

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

TELICO simentalko, visoko bre-
jo, mlečni tip, tel.: 04/53-38-193, 
031/510-795  
 17002946

PODARIM

KOKOŠI nesnice, 6 kom., tel.: 
041/378-920 17002913

KOKOŠI nesnice, tel.: 041/337-678  
 17002966

OSTALO
PRODAM

KORUZO za silažo, tel.: 041/986-541 
 17002930

NERJAVEČE sode 30, 60 in 100-litr-
ske, tel.: 031/360-536 
 17002968

SILAŽNO koruzo. Sp. Brnik 15 a, tel.: 
04/25-22-641  
 17002927

KUPIM

KORUZO za silažo, tel.: 031/282-
734 17002954

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

PODJETJE S restavracije d.o.o., Mir-
ce 20, Ajdovščina zaposli pomivalca 
ali pomivalko posode za dol. ali nedol. 
čas 40 ur na teden, začetek ob 6.uri  
in zaključek ob 14. uri. Poslovna enota  
v Iskratelu, Ljub. c. 24 a, Kranj, tel.: 
070/156-226, g. Novak 
 17002960

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

ZAPOSLIMO natakarico za delo v 
strežbi, nedelje prosto. Gostilna pri 
Slavki, Viktor Marinšek s.p., Podbrezje 
36, Naklo, tel.: 041/740-691  
 17002961

MEGALES d.o.o., Strahinj 120, Naklo 
- zaposlimo gozdarja sekača z ustrezno 
izobrazbo ter NPK gozdni sekač. Po-
nudbo pošljite na e-naslov info@mega-
les.si 17002868

MEGALES d.o.o., Strahinj 120, Naklo 
- zaposlimo voznika gozdarskega tovor-
njaka z izpiti C, E  kategorije. Ponudbo 
pošljite na e-naslov info@megales.si  
 17002870

MLAJŠEGA upokojenca, z izkušnja-
mi pri poznavanju trgovskega blaga in 
vozniškim izpitom B kat., zaposlimo v 
Kranju, v Savski loki 21, za občasno 
sezonsko delo v skladišču oz. vožnjo 
s kombijem. Intertrend d.o.o., Savska 
loka 21, Kranj, tel.: 040/296-750 
 17002924

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

MLADINSKA knjiga za prodajo tež-
ko pričakovane biografije o Avseni-
ku in Slaku zaposli nove sodelavce, 
Posredništvo Zdene Brovč s.p., Zmi-
nec 127, Šk. Loka, tel.: 040/304-
270 17002812

NEPREMIČNINE
STANOVANJA
PRODAM

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

HIŠE
PRODAM

V OSRČJU Haloz pri Ptuju, 12 km 
od toplic prodamo malo hiško z elek. 
in vodo, cena 15.000 EUR, tel.: 
031/308-540 
 17002890

KUPIM

MANJŠO hišo, lokacija: Radovljica, 
Bled ali Žirovnica z okolico. Plačam ta-
koj, tel.: 031/489-477  
 17002920

VIKENDI, APARTMAJI
ODDAM

VIKEND - apartma - brunarica v Ter-
mah Olimje, 42 m2, tel.: 030/619-
628  
 17002938
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Radio Triglav Jesenice, d.o.o., Trg Toneta Čufarja 4, 4270 Jesenice

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.

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

 
 

 

t M
M

T F

V zadovoljstvo naših strank upravljamo 
zanesljive in varne storitve posredovanja v 
prometu z nepremičninami. 
Obiščite nas na naši spletni strani:  
www.domplan.si 

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

14  90
EUR

Krajepisec Željko 
Kozinc nas s  
svojim  
značilnim  
srčnim  
doživljanjem,  
ki ga poznamo 
že iz njegovih 
sedmih  
izletniških 
knjig, vabi k 
naravnim in 
kulturnim 
biserom tega 
prelepega 
dela  
domovine.

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

www.gorenjskiglas.si

lep dan kliče

LOŠKE             POTI
Željko Kozinc

50 izletov po Selškem, 

                Poljanskem 

                       in Žirovskem

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.

MLADE zedbrice - avstralski ščinka-
vec, ugodno, tel.: 041/840-792 
 17002894

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

SAMONAKLADALKO Sip 25/6, tel.: 
041/643-949 
 17002896

TRAKTOR in kiperprikolico, tel.: 
031/500-933 
 17002929

KUPIM

TRAKTOR, lahko v kompletu z vsemi 
priključki, tel.: 041/872-029 
 17002925

PRIDELKI
PRODAM

BELI krompir za ozimnico, tel.: 
041/692-736 17002914

DOMAČA jabolka, lahko tudi manjša 
količina, tel.: 051/784-472 
 17002936

DOMAČE žganje in oleandre, tel.: 
041/540-617 17002940

DOMAČI melisin in bezgov sirup ter 
domače marmelade, tel.: 040/975-
661 17002895

JEDILNI in krmni krompir, tel.: 
041/886-862 17002944

JUŠNO zelenjavo za v skrinjo, tel.: 
040/804-336 
 17002926

KORENJE, papriko in peteršilj, tel.: 
041/517-551 17002910

KORUZO za silažo, 6.6 ha, najboljše-
mu ponudniku, tel.: 041/659-976  
 17002941

LETOŠNJI fižol in drobni krompir, tel.: 
04/23-16-333  
 17002957

OKROGLE bale, Radovljica, tel.: 
041/695-261 17002915

RDEČI in beli jedilni krompir, cena 
0,50 EUR/kg, tel.: 041/916-295 
 17002902

RDEČO peso, tel.: 041/558-711  
 17002908

SILAŽNO koruzo 1.6 ha v okolici Cer-
kelj, tel.: 041/894-493  
 17002933

SILAŽNO koruzo, Podbrezje, tel.: 
041/538-583 17002945

SILAŽNO koruzo 1 ha, tel.: 041/418-
616  
 17002956

VZREJNE ŽIVALI
KOZLA sanske pasme prodam ali me-
njam, tel.: 051/203-255  
 17002917

PRODAM

2 PEKINŠKI raci, samca in samico, 
ugodno, tel.: 041/908-769 
 17002891

BIKCA starega 4 mesece, tel.: 
041/544-164 17002912

BIKCA simentalca, starega 3 mesece, 
tel.: 041/696-162  
 17002943

BIKCA simentalca in teličko simental-
ko, stara 10 in 9 dni, tel.: 031/252-
591 17002952

BIKCA simentalca, 10 dni starega, 
okolica Bleda, tel.: 041/608-686 
 17002963

BIKCA simentalca, starega 4 mesece 
in pol, tel.: 041/756-022 17002964

BREJO kravo, brejo telico in teleta po 
izbiri, tel.: 041/211-602 17002965

ČB bikca, starega 3.5 meseca, tel.: 
041/386-645 
 17002958

JAGENJČKE in ovce, tel.: 031/635-
755 17002918

KOBILO Haflinger, staro 7 let, tel.: 
041/826-939 
 17002878

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

KRAVO LS tretjič brejo in bikca LS, sta-
rega 4 mesece, tel.: 051/388-837  
 17002905

KRAVO, z 3 mesece starim teličkom, 
tel.: 04/53-36-448, 051/794-235 
 17002951

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

Rezultati 72. kroga – 6. september 2017
8, 11, 24, 27, 28, 37, 39 in 38

Loto PLUS: 11, 12, 14, 22, 35, 36, 39 in 6
Lotko: 6 4 2 3 9 7

Sklad 73. kroga za Sedmico: 1.920.000 EUR
Sklad 73. kroga za PLUS: 50.000 EUR

Sklad 73. kroga za Lotka: 190.000 EUR

LOTO

za 
srce
afrike

Prispevajo lahko uporabniki Telekoma 
Slovenije, A1, Telemacha, Izimobila in T2. 

s poslanim  SMS s ključno besedo  

AFRIKA5 na 1919  

boste prispevali  5 EUR
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Sponzor nagradne križanke, ki je bila objavljena v Gorenj-
skem glasu dne 25. avgusta 2017 je bila Občina Tržič. Ge-
slo križanke je bilo: TRŽIČ PEJMO PO SVOJI POTI. Nagrajenci: 
1. nagrada: voden ogled Dovžanove soteske in Razstavno- 
izobraževalnega središča Dolina za 8 oseb prejme Jožica 
Brojan iz Radovljice; 2. nagrado: voden ogled Šentanskega 
rudnika za 8 oseb prejme Boris Pertot iz Kranja; 3. nagrado:  
majica, ovratna ruta in bidon Razkošje poti prejme Silva  
Benedičič iz Križ. Nagrajencem čestitamo!

GRADBENI  
MATERIAL
PRODAM

PLOŠČE pločevinaste strehe, 11 kom, 
pohodne, dim. 2.9 x 0.8 m, Zalog, tel.: 
040/996-685  
 17002887

KUPIM

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

KURIVO
PRODAM

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

BUKOVA in mešana drva, ugodno, tel.: 
04/53-36-448, 051/794-235  
 17002950

BUKOVA in mešana drva, razžagana in 
z dostavo, tel.: 031/282-734  
 17002955

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

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

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

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

SUHA mešana drva povezana v balo 
po 1 m3, cena 380  EUR, okolica 
Preddvora, tel.: 030/931-658 
 17002942

SUHE bukove butare, tel.: 051/879-
601 17002898

SUHE trske za podkurit, primerne za 
kamin ali centralno peč, tel.: 041/986-
986  
 17002947

UGODNO prodam lesne brikete in pe-
lete za kurjavo, tel.: 040/887-425  
 17002931

STANOVANJSKA 
 OPREMA
POHIŠTVO
PRODAM

KOPALNIŠKO opremo in različne sta-
rinske predmete, tel.: 031/449-038  
 17002923

SPREDNJE dele kuhinjskega pohištva, 
lužen hrast in plošče 90 x 13 1.8 cm, 
svetle, tel.: 041/582-166 17002907

PODARIM

PISARNIŠKI stol, tel.: 051/669-531  
 17002928

GLASBILA
PRODAM

DIATONIČNO harmoniko C F B, odlič-
no ohranjeno, novi meh in še kaj, tel.: 
041/598-004 17002953

ŠPORT,  
REKREACIJA
PRODAM

DEKLIŠKO kolo Kenton, 26 col, 21 
prestav Shimano, za velikost od 140 
do 160 cm, tel.: 041/744-142 
 17002934

PONY kolo s košaro in trokolo za in-
valide, starejše, cena 200 EUR, tel.: 
070/701-962 17002892

STARINE
KUPIM

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

OBLAČILA  
IN OBUTEV
PODARIM

SKORAJ novo zimsko jakno in plašč, 
št. 50, tel.: 04/25-21-726 17002921

ŽIVALI IN RASTLINE
PRODAM

TERIER Jack Russell mladiči z rodov-
nikom, za oddajo v septembru, tel.: 
031/669-039 17002906



STORITVE
NUDIM

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

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

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

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

31Gorenjski glas
petek, 8. septembra 2017 MALI OGLASI, ZAHVALE malioglasi@g-glas.si

ZAHVALA
Je zate minil tale zemeljski čas,
naprej boš živel v spominu vseh nas;
ni zate več žalosti in ne solza,
zdaj gledaš v obličje Boga.

V 89. letu nas je zapustil naš dragi mož, oče, dedek, praded, brat 
in bratranec

Franc Pogačnik
po domače Pšcov ata iz Nemilj

Iskrena hvala sorodnikom, vaščanom in znancem, ki ste ga obi-
skovali na domu v zadnjih letih. Hvala zdravnici dr. Jerajevi in 
patronažni sestri Martini, ki sta ga spremljali pri zdravljenju. 
Hvala g. župniku za lep obred ter pevcem in inštrumentalistom 
za spremljavo. Hvala vaščanom in gasilcem za slovo ter poslovilni 
govor. Hvala za izkazano sožalje, sveče in cvetje. Še posebej hvala 
vsem, ki ste darovali za obnovo cerkve na Jamniku.

Žalujoči vsi domači
Nemilje, september 2017

ZAHVALA

V 76. letu starosti nas je zapustil dragi mož, oče, stari ata, tast, 
brat, stric, bratranec, svak, boter

Franc Jekovec
iz Srednje Bele pri Preddvoru

Iskreno se zahvaljujemo vsem sosedom, botrom, sorodnikom, va-
ščanom, prijateljem, znancem, sodelavcem Iskre in Zavarovalni-
ce Triglav za podarjeno cvetje, sveče, denarno pomoč, svete maše, 
za izrečena in pisna sožalja ter spremstvo na njegovi zadnji poti. 
Posebna zahvala dežurni reševalni postaji ZD Kranj in gasilcem 
iz Preddvora za hitro pomoč. Iskrena hvala gospodu župniku 
Branku Setnikarju in ministrantom za lepo opravljen pogrebni 
obred in darovano sveto mašo, pogrebni službi Navček, pevcem iz 
Predoselj, nosačem, Marjanu Bogataju za prebrani govor, zvonar-
jem in trobentaču za odigrano Tišino.

Žalujoči: žena Marinka, sin Franci in sin Matjaž z družino

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

ZAHVALA

2. septembra 2017 smo se poslovili od dragega nečaka, bratranca, 
prijatelja

Toneta Novaka
p. d. Kovačevega Toneta iz Podreče

Iskreno se zahvaljujemo za cvetje, sveče, izraze sožalja, spremstvo 
na zadnji poti, sosedom, g. Marjanu Benedičiču, sorodnikom, To-
netovim sodelavcem Iskra ISD – Livarna, bivšim sodelavcem, ka-
drovski službi Iskra, sindikatu Iskra, Kulturnemu društvu Šmon-
ca Mavčiče, g. župniku Janezu Šavsu za pogrebni obred, pogrebni 
službi Navček, pevcem Ultima in vsem neimenovanim. 

Žalujoči vsi njegovi
Jama, Breg, Britof, Drulovka, Kranj

ZAHVALA

Za vedno je v 81. letu utihnil glas dragega moža, očeta, brata,  
dedka in pradedka

Jurija Hojana
iz Zg. Dupelj

Iskrena hvala vsem, ki so nam pomagali in stali ob strani v času 
njegove bolezni in njegovega slovesa od življenja. Vsem sorodni-
kom, sosedom, prijateljem in znancem se zahvaljujemo za izreče-
na sožalja, darovane sveče in svete maše. Hvala članom Kulturno 
turističnega društva Pod Krivo jelko, gospodu župniku, pogrebni 
službi, pevcem in vsem neimenovanim, ki ste pokojnika pospremi-
li na njegovi zadnji poti.

Vsi njegovi
Zg. Duplje, september 2017

ZAHVALA

V 71. letu starosti je k večnemu počitku odšel dragi mož, oče, stari 
oče in stric

Franc Šparakl
z Visokega pri Kranju

Za izrečena sožalja, darovane sveče, cvetje in sv. maše se iskre-
no zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom iz Srednje vasi in z 
Visokega, prijateljem in znancem. Posebna zahvala gre pogrebni 
službi Navček z Visokega, pevcem, župnikoma Urbanu in Lojze-
tu za lepo opravljeno pogrebno mašo in pogreb ter dr. Barbari 
Vavken in patronažni sestri Barbari za vso pomoč. Iskrena hvala 
vsem, ki ste ga z nami pospremili na njegovo zadnjo pot.

Vsi njegovi

ZAHVALA

Ob slovesu od drage mame, sestre, babice in prababice

Magdalene Krmelj
p. d. Mačkove iz Svetega Duha

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem 
 za izrečeno sožalje, prispevek za potrebe cerkve, darovane sveče in cvetje.  

Hvala gospodu župniku Franciju Aliču za obiske na domu in v bolnišnici ter  
za lepo opravljen pogrebni obred. Hvala njeni osebni zdravnici dr. Mileni Novak-Medič, 

gospe Milojki in pogrebni službi Akris. 

Žalujoči vsi njeni

MEGALES d.o.o., Strahinj 120, Nak-
lo - zaposlimo skladiščnika na lesnem 
skladišču s poznavanjem GLS in izpi-
tom za motorno žago. Ponudbo pošljite 
na e-naslov info@megales.si  
 17002869

ZAPOSLIMO mizarja in pomožnega 
delavca (možnost priučitve). Delo samo 
v delavnici, brez terenskega dela, so-
bote proste. Prijave na: zaposlitev@
smolej.si do vključno 15.9.2017. Smo-
lej d.o.o., Kovor, Pod gozdom 30, Tr-
žič, 041/619-302 17002867

ZAPOSLIMO sodelavca v lesni pro-
izvodnji, za občasno delo. Simon 
Rakovec s.p., Javornik 3, Kranj, tel.: 
040/716-322 17002932

IŠČEM

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

IŠČEM DELO - inštrukcije nemščine in 
slovenščine, tel.: 031/566-818  
 17002919

IŠČEM DELO - uveljavljnei glasbeni 
duo vam popestri praznovanje življenj-
skih prelomnic, tel.: 031/325-654 
 17002937

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

RAZNO
PRODAM

NOVE lesene gajbe, okrasne lončke za 
rože, tuš kabino 80 x 80 cm in »koze« 
za žaganje, tel.: 031/254-639 17002949

PLASTIČNE 120-litrske sode za nama-
kanje, cena 10 EUR, tel.: 04/59-57-
448 17002959

PO delih prodamo avto Hyundai atos 
in 9 radiatorskih termostatov, tel.: 
040/308-292 17002909

VEČ 100-litrskih PVC sodov s kipelno 
veho za žganjekuho, kis ali jabolčnik, 
tel.: 068/646-293 17002916

ZAHVALA

V neskončni žalosti obveščamo, da je dne 30. avgusta 2017 v  
84. letu odšla v božje kraljestvo nam nepozabna mamica, babica, 
sestra, prijateljica, učiteljica in znanka

Marija Miklavčič
iz Kranja

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste nam stali ob strani, izrekli soža-
lja, darovali sveče in cvetje. Posebej se zahvaljujemo njeni zdravnici dr. 
Demšarjevi, negovalkam iz Doma upokojencev Kranj, gospodu žup-
niku dr. Andreju Nagliču, Komunalni službi Kranj in seveda vsem 
žalujočim. Verjamemo, da jo bomo ohranili v spominu za vedno!

Urška, Agnes in Ožbej Bogataj

Življenje niso dnevi,
ki so minili,
temveč dnevi,
ki smo si jih zapomnili.

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

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

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

TESNJENJE OKEN IN VRAT, uvožena 
tesnila, do 30 % prihranka pri ogreva-
nju. Prepiha in prahu ni več! Zmanjšan 
hrup, 10 let garancije. Samo Kališnik, 
s.p., Velika Lašna 45, Kamnik, tel.: 
031/720-141 
 17002832

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

VSA gradbena dela, adaptacije, fasa-
de, notr. ometi. Sopaj Agim, s.p., Stru-
ževo 7, Kranj, tel.: 041/589-597  
 17002882

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

Dejan Košir z Bleda:

»Ekipa je vrhunska in dobro 
igra, prav tako igralci dobro 
sodelujejo. Vsaka zmaga pa 
je odvisna od tega, kakšen 
dan imajo, kako se jim bo od-
prlo. Predvidevam, da bodo 
četrti ali peti.«

Miloš Lipovac iz Kranja:

»Pozna se, da imamo po dol-
gem času dobrega trenerja. 
Vidi se, da je v ekipi »kemija« 
in da dobro igrajo. Zaenkrat 
sem presenečen, dvomim, 
da bo kolajna, realna uvrsti-
tev je med prvih osem.«

Iztok Golob iz Nakla:

»Z uspehi naše ekipe sem za-
dovoljen. Všeč mi je, ker je 
prvič videti, da je na igrišču 
red in da vsak ve, kaj dela. 
Všeč mi je tudi to, da so igral-
ci pogumni in se poberejo 
tudi takrat, ko imajo krizo.«

Jože Hribar iz Kranja:

»Na tekmi je vedno samo 
en razlog, da zmagamo. Od 
naše ekipe pričakujem prvo 
mesto. Ne smemo govori-
ti, da tega nismo sposobni. 
Ekipa je krasna kombinacija 
mladosti in izkušenj.«

Manca Perdan

Na letošnjem evropskem pr-
venstvu v košarki je sloven-
ska reprezentanca po skupin-
skem delu na Finskem ostala 
nepremagana. Na ulicah Kra-
nja smo naključne mimoido-
če vprašali, kaj od naše ekipe 
pričakujejo v nadaljevanju pr-
venstva v Turčiji.
Foto: Gorazd Kavčič

Košarkarsko 
prvenstvo

Miha Osojnik iz Podreče:

»Zdi se mi, da imamo letos 
na evropskem prvenstvu od-
lično ekipo, tako da na kon-
cu medalja zanesljivo mora 
biti. Sicer sem do sedaj gle-
dal samo eno tekmo, tisto z 
Islandijo.«

info@g-glas.si

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 bo pretežno oblačno in suho. Jutri bo spremenljivo 
do pretežno oblačno, občasno bo deževalo. V nedeljo bo de-
ževno, vmes bodo tudi nevihte. Pihal bo južni veter. Najvišje 
dnevne temperature bodo vse dni okrog 20 stopinj Celzija.

Suzana P. Kovačič

Brezje pri Tržiču – Tržičani 
imajo Poldeta Bibiča (1933–
2012) malce za svojega, saj 
je imel v Motanah v Krajev-
ni skupnosti Brezje pri Trži-
ču vikend. Spomin nanj oh-
ranjajo s Spominjarijami, le-
tos na prvo septembrsko so-
boto so bile že šeste, dogodek 
pripravi krajevna skupnost 
v sodelovanju s tržiško Ob-
močno izpostavo JSKD  in 
Zvezo kulturnih organizacij 

Tržič. Osrednja gostja je bila 
tokrat igralka Urška Hle-
bec, Jeseničanka po rodu. 
»Poldeta sem prvič srečala 
na prvem snemalnem dne-
vu filma Moj ata, socialistič-
ni kulak. Začarana sem bila, 
da sploh lahko sodelujem s 
tako izjemnimi igralci, kot 
so bili Polde Bibič, Milena 
Zupančič, Ivo Ban. Ne mo-
reš slabo igrati, če so ob tebi 
taki igralski stebri,« se živo 
spominja Urška Hlebec, 
ki je bila leta 1987, ko so ta 

film posneli, študentka Aka-
demije za gledališče, radio, 
film in televizijo v Ljubljani. 
Imela je štipendijo v Drami, 
po diplomi je bila eno sezo-
no pri njih, potem pa ugoto-
vila, da kot mlada igralka ne 
bo tako kmalu dobila dob-
re vloge, in je šla »na svobo-
do«. Tudi po filmu Moj ata, 
socialistični kulak je bila an-
gažirana v filmski produkci-
ji, po sinovem rojstvu pa se 
je za nekaj časa umaknila s 
snemanj. Sodelovala je tudi 

z Lutkovnim gledališčem 
Ljubljana. Trenutno jo lah-
ko spremljamo v nanizanki 
Ena žlahtna štorija. O igral-
skem poklicu je povedala, 
da je naporen, vendar jo os-
rečuje. Polde Bibič je zapus-
til tudi nekaj izvrstnih lite-
rarnih del, Urška Hlebec je 
izpostavila Igralca, delo, ki 
se vedno znajde na vrhu nje-
nega kupa knjig. 

Še enega gosta je voditelj 
prireditve David Ahačič po-
vabil na oder. Petra Praprot-
nika, oskrbnika Doma kra-
janov, kjer potekajo Spomi-
njarije. Te so segle v čas, ko 
je Petra in Poldeta spoprija-
teljil čebelji panj. Polde se je 
zapisal med čebelarje, za kar 
ga je navdušil že Petrov bra-
tranec Janko Praprotnik. Pe-
ter je obudil spomin na dru-
ženje s Poldetom Bibičem 
na avgustovski dan na spo-
minski prireditvi pod Stor-
žičem, ki so ga nadaljevali 
v tamkajšnjem planinskem 
domu in zatem v prijetnem 
vzdušju še na planini Javor-
nik. Kako je Polde občudo-
val senožeti, se spominja Pe-
ter. Še so druženje na plani-
ni ponovili, Poldetu pa dali 
okušati tudi znamenite tr-
žiške bržole ...

Ob Poldetu ni bilo težko igrati
Na Brezjah pri Tržiču je bil večer Spominjarij na gledališkega in filmskega velikana Poldeta Bibiča. 
Osrednja gostja je bila igralka Urška Hlebec, ki je še kot študentka skupaj s Poldetom zaigrala v svojem 
prvem celovečernem filmu Moj ata, socialistični kulak. Nekaj posnetkov iz filma so tudi predvajali.

Od leve: David Ahačič, igralka Ivanka Mežan, Peter Praprotnik, Urška Hlebec, predsednica 
KS Brezje pri Tržiču Metka Kolevski, Poldetova hči Katarina in vodja JSKD Tržič Boris Kuburič

Kranj – Iz Mestne občine Kranj so sporočili, da so gradbena 
dela v novem krožišču ob kranjskem sodišču v fazi, ki ji sledi 
preplastitev. Zaradi asfaltiranja napovedujejo celodnevno po-
polno zaporo Ceste Staneta Žagarja v križišču z Gregorčičevo 
in Zoisovo ulico, in sicer v soboto, 9. septembra, in v nedeljo, 
10. septembra. Obvozi, ki bodo ustrezno označeni, bodo pote-
kali po Bleiweisovi in Oldhamski cesti. Zaradi spremenljivosti 
vremena obenem obveščajo, da bo preplastitev, s tem pa tudi 
popolna zapora v primeru dežja prestavljena na prvi naslednji 
konec tedna. 

Popolna zapora ceste pri novem krožišču

Cveto Zaplotnik

Nova vas pri Lescah – V po-
zno poletnem in zgodnje je-
senskem času dobivamo v 
uredništvo slike in sporo-
čila o velikih in debelih pri-
delkih ali pridelkih nenava-
dnih oblik. Pred dnevi nam 
je poslal sliko paradižnika 
Franc Mohorič iz Nove vasi 
in dejal: »Ta je še težji kot 
tisti, o katerem ste pisali av-
gusta.« Res je, paradižnik iz 
Mohoričevega vrta namreč 
tehta kar 1,2 kilograma. Kot 
je povedal Franc, tako debe-
lega in težkega še niso pri-
delali, najtežji doslej je teh-
tal 89 dekagramov, a letoš-
nji rekordno težki je imel še 
dva le malo lažja »soseda«, 

vsak je tehtal več kot en kilo-
gram. Sadiko paradižnika so 
dobili pri Matku Polajnarju 
v Dvorski vasi, potlej so zanj 
skrbeli enako kot za vso pre-
ostalo zelenjavo v vrtu. 

Paradižnik, težak več kot 
en kilogram

Zgornje Pirniče – V Zg. Pirničah bo jutri slovesno. Gasilci PGD 
Zg. Pirniče bodo uradno prevzeli v uporabo novo gasilsko vo-
zilo GVC 16/25. Začelo se bo ob 18. uri. Po prevzemu in paradi 
bo sledila še gasilska veselica z Natalijo Verboten.

Prevzem novega gasilskega vozila

Lom pod Storžičem – Letos bo tradicionalno, že 35. pra-
znovanje Tržiškega Abrahama pod Storžičem v znamenju 
rojenih leta 1967, ki so odraščali v Tržiču, in tistih, ki bodo 
letos dopolnili to starost kot Tržičani. Ker gre za genera-
cijsko srečanje, medse vabijo tudi tiste, ki so sicer rojeni v 
letu pozneje, bili pa so celo osnovnošolsko obdobje skupaj 
z generacijo 1967. Prav tako niso pozabili niti na tiste, ki 
so kakšno leto dlje drgnili šolske klopi in so skupaj z ge-
neracijo 1967 zaključili osnovno šolo. Dom pod Storžičem 
bo v soboto, 16. septembra, ob 16. uri priložnost za veselo 
druženje ob glasbi, za ples, klepet, obujanje spominov ter 
jedačo in pijačo, za katero bodo poskrbeli v planinskem 
domu pod Storžičem. 

Kmalu srečanje tržiških abrahamovcev

KRATKE NOVICE


