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AKTUALNO

Sanacija potoka  
Bela se je začela
V ponedeljek so delavci Vodnogo-
spodarskega podjetja Kranj začeli 
sanacijo struge potoka Bela na Ko-
roški Beli. Gre za enega prvih 
ukrepov za zagotovitev večje za-
ščite pred plazovi, ki bi lahko 
ogrozili naselje. 

3

GORENJSKA

Cesto bo treba  
graditi na novo
Zemeljski plaz, ki se je nad nase-
ljem Belca v Zgornjesavski dolini 
sprožil v začetku leta, je odnesel 
del gozdne ceste. Ker je tudi širše 
območje plazovito in nestabilno, 
bodo morali pristojni poiskati 
novo traso in cesto.

4

GORENJSKA

Nove postaje za kolesa
S simboličnim rezanjem vrvice na 
pentlji sta predsednik uprave Elek-
tra Gorenjska Ivan Šmon in kranj-
ski župan Boštjan Trilar naznanila, 
da ima Kranj nova kolesarska po-
stajališča sistema KRsKolesom. 
Po opravkih se je moč peljati tudi 
z električnimi kolesi.

6

GG+

Postregla vas  
bosta Gorenjca
Gostišče Mangrt v Logu pod Man-
gartom je bilo dve leti zaprto, ko je 
njegov šarm začutila mlada ekipa 
in ponovno odprla vrata. Vodji go-
stišča sta Gorenjca Blaž Krštinc in 
Teja Komuškič, ki cenita to, da so 
ju domačini lepo sprejeli. 
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VREME

Danes bo spremenljivo 
oblačno z nevihtami.  
Jutri bo pretežno oblačno, 
občasno bo deževalo.  
V nedeljo bo precej jasno.

18/26 °C
jutri: pretežno oblačno

Priloga:

deželne novice

Šarec kandidat 
za mandatarja
Stranke LMŠ, SMC, SD, DeSUS in SAB so s 
43 podpisi poslancev vložile v državni zbor 
kandidaturo Marjana Šarca za mandatarja za 
sestavo nove vlade. Rok za vlaganje kandidatur 
se izteče danes. 2. stran

Suzana P. Kovačič

Tržič – V sredo je bila druga 
javna dražba za Pekov kom
pleks v Tržiču. Kot je pove
dala stečajna upraviteljica 
Peka Tadeja Tamše, je bila 
prodaja uspešna. Dražba je 
potekala v dveh delih, saj je 
stečajna upraviteljica kom
pleks, ki je sestavljen iz več 
poslovnih in proizvodnih 
stavb, razdelila na dva sklo
pa. Prvi obsega staro proi
zvodno stavbo, glavno stav
bo in mizarsko delavnico, 
drugi sklop pa prostore, ki 
jih uporablja Pekovo hče
rinsko podjetje PGP Inde. 

Največ je za oba sklopa po
nudila družba Reliant, ki se 
ukvarja z investicijami in ne
premičninami. »Nakup oce
njujemo kot dobro naložbo 
z velikim razvojnim poten
cialom, kar je navsezadnje 
potrdilo tudi veliko zanima
nje za te nepremičnine. V 
prvi vrsti moramo zaključi
ti vse formalnosti v zvezi z 
nakupom, naslednji koraki 
pa bodo v vsakem primeru 
usmerjeni k revitalizaciji ce
lotne cone. Investicija do se
daj znaša dobrih 1,4 milijona 
evrov. V prihodnje vsekakor 
nameravamo iskati sinergi
je z obstoječimi najemniki, 

kakor tudi ožjim gospodar
skim okoljem, vendar bi bilo 
v tem trenutku še prezgodaj 
govoriti o čemerkoli kon
kretnem,« je povedal Dejan 
Šur bek, direktor Relianta.

Prva javna dražba Pekove
ga kompleksa je bila sicer že 
februarja, a ni bila uspešna, 
saj nihče ni bil pripravljen 
ponuditi izklicne cene v viši
ni dveh milijonov evrov. Za 
drugo javno dražbo se izklic
na cena ni spremenila, spre
menil pa se je način draže
nja; namesto zviševanja iz
klicne cene je potekalo nje
no zniževanje.

Prodana je Pekova tovarna v Tržiču
Ponovna javna dražba Pekovega poslovno-proizvodnega kompleksa v Tržiču 
je uspela. Kupila ga je mariborska družba Reliant za dobrih 1,4 milijona 
evrov, zanj sta se potegovali tudi tržiški čevljarski podjetji s partnerji.

Družba Reliant, nova lastnica Pekovega poslovno-proizvodnega kompleksa v Tržiču, nakup 
ocenjuje kot dobro naložbo z velikim razvojnim potencialom. / Foto: Tina Dokl5. stran

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Vrtec Kamni
tnik bosta gradila jeseniško 
podjetje Kovinar – Gradnje 
ST in pogodbeni partner 
Riko Hiše iz Ribnice. Pogod
bo sta z županom Mihom 
Ješetom podpisala direk
torja Mirko Kraševec in Bo
jan Lukšič. Pogodbena vre
dnost naložbe, ki so jo v ob
čini načrtovali že nekaj let, z 
davkom na dodano vrednost 
znaša 6,9 milijona evrov. 

Razpis za izvajalca so sku
šali izpeljati že do konca mi
nulega leta, vendar se je za
vleklo in tudi letos jim je raz
pis uspel šele v drugem po
skusu, je pojasnil župan 
Miha Ješe. Rok za dograditev 

vrtca je 14 mesecev, kar po
meni, da bi bil vrtec za oko
li tristo otrok zgrajen do pri
hodnje jeseni. Zmogljivost 

novega vrtca z od 15 do 18 od
delki bo predstavljala tretji
no vseh kapacitet, ki jih ima 
sedaj javni škofjeloški vrtec. 

Z novim vrtcem bo tako v 
Škofji Loki načeloma dovolj 
prostora za vse otroke, ki po
trebujejo predšolsko var
stvo. Kot še dodaja župan, 
bodo lahko potem zaprli od
delek vrtca, ki zdaj gostuje v 
dijaškem domu, saj prosto
ri za najmlajše niso najbolj 
primerni, nanje pa tudi že 
nestrpno čakajo v bližnjem 
srednješolskem centru, kjer 
potrebujejo dodatne učilni
ce. Medtem pa bodo druš
tva in klubi, ki so domova
li v stavbi, porušeni zaradi 
gradnje novega vrtca, dobi
li prostor v poslopju koman
de nekdanje vojašnice. Prvi 
med njimi so že dobili pro
store v kleti te stavbe.   

Podpisali pogodbo za gradnjo vrtca
Včeraj je župan Občine Škofja Loka Miha Ješe podpisal pogodbo z izvajalci gradnje novega vrtca 
Kamnitnik, ki ga bodo začeli graditi na območju nekdanje vojašnice.

Mirko Kraševec, Miha Ješe in Bojan Lukšič pri podpisu 
pogodbe o gradnji vrtca Kamnitnik / Foto: Tina Dokl 7. stran
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme JURIJ VREČEK z Visokega.

AKTUALNO info@g-glas.si

Slovenske ikone spiritualne in gospel glasbe praznujejo pol 
stoletja svojega petja. V  dolgoletnem delovanju so s poso-
dobljenim slogom, zakoreninjenim v izročilu črnskih gospel 
kvartetov, prepričali marsikatero občinstvo, zdaj pa se po 
desetih letih vračajo na glasbene odre. V sklopu turneje ob 
petdesetletnici delovanja se bo New Swing Quartet predstavil 
z koncertom Love in Brezje na trgu pred Baziliko Marije Poma-
gaj v Slovenskem Marijinem narodnem svetišču na Brezjah v 
soboto, 25. avgusta 2018, ob 20. uri. Prizorišče je tudi pokrito 
v primeru dežja. Koncertno turnejo ob petdesetletnici delova-
nja sestavljajo člani: Dare Hering, tenor, Oto Pestner, tenor, 
Tomaž Kozlevčar, bariton, in Marijan Petan bas. 

Dvema naročnikoma Gorenjskega glasa podarjamo po dve 
vstopnici za koncert pred Baziliko Marije Pomagaj na Brezjah. 
Nagradno vprašanje: Kateri so člani New Swing Quarteta? Od-
govore s svojimi podatki pošljite do ponedeljka, 20. avgusta 
2018, na naslov: Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4, 4000 
Kranj ali na koticek@g-glas.si.

New Swing Quartet praznuje petdeset let  
na Brezjah

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Nagrajenki

V nagradni igri, ki je bila objavljena 27. julija 2018, prejme 
šipkovo olje Yanumi Marjeta Jeram iz Radovljice.
V nagradni igri, ki je bila objavljena 31. julija 2018, prejme 
Ekološke medicinske gobe InLife Breda Iskra iz Begunj na 
Gorenjskem. Nagrajenkama čestitamo!

Pravljična gozdna predstava pri Hotelu Jelka

Pri Hotelu Jelka na Goreljku bodo 11. in 18. avgusta 2018 oživele 
pravljice! Dežela ljudskih pravljic se tokrat seli na Pokljuko in 
pripravlja luštno gozdno predstavo Gozdne skrivnosti, skozi 
katere vas bo popeljala škratulja Jelka. Na skrivnostni gozdni 
poti boste srečali divjo babo, ki živi v pokljuški soteski, divjega 
lovca, ki na Pokljuki išče zlatoroga, prelepo in zapeljivo gozdno 
vilo ter velikanko Ajdo, ki je ustvarila vse te prelepe okoliške 
gore. Zbirno mesto predstave je parkirišče pred hotelom Jelka 
na Pokljuki (Goreljek). Tam vas bo ob 11. uri že čakal škrat in 
vas odpeljal skozi pravljični svet pokljuških gozdov. Prijave na 
gozdno predstavo so obvezne, saj je število mest omejeno. 
Cena vstopnice je 8 evrov na osebo in 25 evrov za družinsko 
vstopnico. Za prijave pokličite 04/206 00 10 oz. pišite na e-na-
slov: pravljicebled@gmail.com ali info@hotel-jelka.si.

Naročniku Gorenjskega glasa podarjamo družinsko vstopnico 
za soboto, 18. avgusta. Nagradno vprašanje: Katere junake 
slovenskih ljudskih pravljic boste spoznali v predstavi Gozdne 
skrivnosti? Odgovore s svojimi podatki pošljite do torka, 
14. avgusta 2018, na naslov: Gorenjski glas, Bleiweisova 
cesta 4, 4000 Kranj, ali na koticek@g-glas.si.

Aleš Senožetnik

Kamniška Bistrica – »Preje bo 
prišel hudič z neba, kakor ka
pelica na planino,« je menda 
še v predvojnih časih izjavil 
eden od zadnjih solastnikov 
Velike planine, ki so naspro
tovali gradnji kapelice, saj naj 
bi vzela preveč trave, potreb
ne za pašo. A želja po kapeli
ci je rasla. Ljudje so zbrali de
nar in kapelico zgradili v slo
gu tamkajšnjih koč. Skico za 
kapelo je pripravil arhitekt 
Jože Plečnik, izdelal pa jo je 
vešči tesar Hautežev Peter iz 
Sidraža, piše Vlasto Kopač, 
Plečnikov učenec in bajtar, ki 
ima veliko zaslug za ohranja
nje krajinske podobe Velike 
planine. Pred blagoslovom, 
31. julija 1938 je bilo odprto 
vprašanje še, ali naj bo pat
ron kapelice Marija Snežna 
ali Bernardka lurška. Prev
ladala je odločitev za Marijo 
Snežno. 

Notranji prostor kapele je 
v dolžino meril dvajset, v ši
rino pa 12 čevljev. Za osvetli
tev so v streho vdelali dvoje 
okenskih šip, v pročelje nad 
vrati pa okroglo zastekljeno 
lino. Poleg oltarne menze 
je bil v notranjščini še ma
cesnov predalnik, nad olatr
jem pa podoba Marije Snež
ne z Jezusom v naročju, se
deče pred zasneženimi go
rami, ki jo je izdelal pater 
Blaž Farčnik. »Lesena kape
la Marije Snežne nad veliko 

lokvijo, kjer se v vročih paš
nih dneh napaja živina, je 
po svoji tesarski izdelavi, ve
zavi, detajlih in zunanji po
dobi zgovorno priča, da se je 
projektant s tesarji vred zg
ledoval po pastirskih bajtah 
na Velikem in Malem stanu. 
Priča tudi, da so tesarji v svo
jem delu sledili podedova
nemu izročilu in lepotnemu 
kanonu, vraščenemu v za
vest gorjancev na južni stra
ni Kamniških Alp, ki je veljal 
vse do konca druge svetovne 
vojne,« piše Vlasto Kopač.

Čas druge svetovne voj
ne ni prizanesel niti idilič
ni podobi Velike planine. 
Kot piše Kopač, so marca 
1945 gorenjski domobran
ci upepelili kapelo in z njo 

tudi večino prastare arhi
tekture na Veliki, Mali in 
Gojški planini. »Zgorelo je 
čez sto pastirskih bajt. Ne
katere, vezane iz okroglih 
brun na miš, so bile stare 
nad dvesto let.«

Vse od konca druge svetov
ne vojne so potekala prizade
vanja, da bi ponovno postavi
li kapelo. A želja se je pastir
jem in bajtarjem uresničila 
šele leta 1988. Kapelo so pos
tavili na starem mestu. Na
črte je narisal arhitekt Emil 
Fijavž po predlogi Vlasta 
Kopača. Med prvomajskimi 
prazniki so izkopali temelje, 
po treh mesecih pa je bila ka
pela dokončana – 7. avgusta 
1988, ko jo je blagoslovil me
tropolit dr. Alojzij Šuštar, so 

vanjo v procesiji od sv. Pri
moža prinesli tudi sliko Ma
rije Snežne, ki je bila tam 
shranjena od konca druge 
svetovne vojne.

Kapela, ki spada v urad 
Župnije Stranje, še danes 
privablja romarje in druge 
obiskovalce planine. Največ 
obiskovalcev pa pritegne na 
praznik Marijinega vnebov
zetja in na predvečer boži
ča, ko pri kapeli potekata 
mašni slovesnosti. Arheo
loške raziskave, ki so jih op
ravili leta 1997, pa kažejo, 
da je to izjemno razgledno 
mesto človeka privabljalo že 
v davni preteklosti. Nedaleč 
od kapele so namreč našli 
poznoantični lonec iz četr
tega stoletja.

Kapela po meri pastirjev
Pred osemdesetimi leti so zgradili kapelo Marije Snežne na Veliki planini, ki je bila med vojno požgana 
in nato ponovno zgrajena pred tridesetimi leti. Blagoslovili so jo 7. avgusta 1988.

Podoba kapele priča o tem, da so tesarji v svojem delu sledili podedovanemu izročilu in 
lepotnemu kanonu, vraščenemu v zavest gorjancev na južni strani Kamniških Alp.

Danica Zavrl Žlebir

Kranj – Državni zbor bo o 
kandidaturi glasoval pre
dvidoma prihodnji petek, 17. 
avgusta. Triinštirideset pos
lanskih glasov, kolikor jih je 
bilo dovolj za vložitev kandi
dature, pa ne bo zadoščalo za 
izvolitev Marjana Šarca. Ker 
potrebuje najmanj 46 gla
sov, se o podpori pogovar
ja tudi s stranko Levica, ki 
je prejšnji teden sicer zavr
nila sodelovanje v vladni ko
aliciji in na podlagi osnutka 
koalicijske pogodbe obljubi
la podporo morebitni manj
šinski vladi. Odločitev pa je 
stranka preverjala na inter
nem referendumu, ki se je 
iztekel v sredo opolnoči.

Medtem pa se tudi v Stran
ki Alenke Bratušek (SAB) 
pojavljajo pomisleki o sode
lovanju v manjšinski vladi, 
kjer (podobno kot Levica) ne 

izključujejo možnosti pro
jektnega sodelovanja, raz
mišljajo celo o tem, da v vla
do ne bi dali svojih minis
trov. Po navedbah general
nega sekretarja stranke SAB 
Jerneja Pavliča bo o vstopu v 
vlado odločal svet stranke po 
Šarčevi izvolitvi. 

V sredo je Marjana Šar
ca na pogovor sprejel pred
sednik države Borut Pahor. 
Kot vemo, je predsednik v 
prvem krogu za mandatarja 
predlagal relativnega zma
govalca volitev Janeza Jan
šo, medtem ko Šarec kan
didira s poslanskimi glaso
vi. O uradno vloženi kandi
daturi s podpisi poslancev 
je kandidat za predsedni
ka vlade Šarec na sestan
ku osebno seznanil pred
sednika republike. Pahor 
in Šarec sta se ob tej prilož
nosti pogovarjala o nadalj
njih postopkih za oblikova
nje nove vlade. Če bodo po
slanci o mandatarju odločili 

na seji državnega zbora pri
hodnji petek, bo moral Ša
rec do 1. septembra vloži
ti listo ministrskih kandi
datov. Po vložitvi kandida
tur za ministre je v prvem 
septembrskem tednu pred
videna njihova predstavitev 

matičnim odborom, gla
sovanje o listi kandidatov 
pa je predvideno sredi sep
tembra. Če bo Šarec prihod
nji teden v parlamentu do
bil potrebno podporo, bo 
postal predsednik trinajste 
slovenske vlade. 

Šarec kandidat za mandatarja
31. stran

Uradni kandidat za mandatarja Marjan Šarec pri 
predsedniku države Borutu Pahorju / Foto: Daniel Novakovič/STA
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Marsikdaj naše športni-
ce in športnike, ki na 
tekmovanja odhajajo 

na vse konce sveta, vprašam, 
kaj jim je bilo v krajih, kjer so 
prebivali, najbolj všeč. Mar-
sikdo odgovori, da se skorajda 
ne spomni drugega kot hotel-
ske sobe, tekmovalne dvorane, 
igrišča ali smučarske proge. 
Drugi, zlasti če nimajo preveč 
s tekmovanji natrpanega pro-
grama, si vzamejo malce več 
časa za ogled kraja, v prostih 
dnevih pa raziščejo celo okoli-
co. Tako eni kot drugi marsik-
daj sklenejo, da se bodo v tisti 
kraj vrnili kot turisti, da bodo 
čez leta tja peljali svoje druži-
ne, da bodo počitnice tam pri-
poročili tudi svojim prijateljem. 

O tem sem premišljevala, 
ko sem pred dnevi na Bledu 
opazovala množico mladih 
hokejistov, ki se je udeležila 
mednarodnega tekmovanja, in 
ko so mi domači organizatorji 
pripovedovali, da k njim vsako 
leto pride več ekip. Z njimi pa 
seveda trenerji, spremljevalci 
in mnogi starši. Zlasti slednji 
so bili navdušeni nad lepotami 
Gorenjske in nekateri kar ver-
jeti niso mogli, da so se znašli 
na tako enkratnem koščku sve-
ta. Komaj so imeli čas, da so si 
ogledali tekme svojih hokejskih 
nadobudnežev, kajti mudilo 
se jim je raziskovati okolico. 
Nekateri so že pred odhodom 
zagotavljali, da takoj ko bo 
mogoče, spet pridejo.

Ne dvomim, da so s takšni-
mi mislimi z Gorenjske, ne le 
z Bleda, odhajali mnogi špor-

tniki. Med njimi prav gotovo 
veslači, biatlonci, alpski smu-
čarji, smučarski skakalci, teka-
či, plavalci in še marsikdo, ki je 
prišel na Gorenjsko na tekme 
ali zgolj na priprave. 

Tudi v Kranjski Gori to po-
letje ugotavljajo, da so športni-
ki vse pomembnejši. Njihovo 
število iz leta v leto raste, nji-
hovim potrebam pa se prilaga-
ja tako ponudba v hotelih kot 
v infrastrukturi. Ne prihajajo 
pa le na tekme, Kranjsko Goro 
in Gorenjsko si mnoge ekipe 
izberejo za priprave. Tako 
število turistov športnikov v 
Kranjski Gori iz leta v leto 
narašča in predstavlja že po-
memben delež. 

Tudi v Kranju so športniki 
pomembni gostje. Nekateri 
prihajajo na priprave, veliko je 
mednarodnih tekmovanj. Naj-
pomembnejše med letošnjimi je 
evropsko veteransko prvenstvo 
v plavanju in drugih vodnih 
športih, ki bo od 27. avgusta 
do 9. septembra. Prvenstvo bo 
potekalo v Kranju, na Bledu in 
Jesenicah. Kranj, ki bo osrednji 
prireditveni prostor s tekmova-
nji v plavanju in sinhronem 
plavanju, si od tekmovanja 
veliko obeta. Pričakujejo, da bo 
v gorenjsko prestolnico pripoto-
valo blizu sedem tisoč udele-
žencev tekmovanja, skupaj pa 
naj bi gorenjska regija ob tem 
zabeležila vsaj 35 tisoč nočitev. 
Ob vseh teh številkah turistič-
ni delavci vedo povedati, da 
so športniki po potrošnji med 
najboljšimi gosti. In takšnih si 
menda najbolj želimo.

Športniki turisti

KOMENTAR
Vilma Stanovnik

Urša Peternel

Koroška Bela – V ponedeljek 
so delavci Vodnogospodar-
skega podjetja (VGP) Kranj 
začeli sanacijo struge potoka 
Bela na Koroški Beli. Gre za 
enega prvih ukrepov za za-
gotovitev večje zaščite pred 
plazovi, ki bi glede na geolo-
ške raziskave lahko ogrozili 
naselje.

Kot je povedal Aleš Klabus 
iz VGP Kranj (podjetje je dr-
žavni koncesionar za izvaja-
nje gospodarske javne službe 
urejanja voda), so z deli zače-
li pri mostu čez potok Bela 
pri gasilskem domu oziro-
ma gorvodno od ustalitvene 
pregrade pri brvi za pešce. 
Sledila bo sanacija struge 
na ostalih odsekih skozi na-
selje v skupni dolžini okrog 
osemsto metrov. Doslej so 
opravili nekaj pripravljalnih 
del, v sredo, ko smo si ogleda-
li stanje na terenu, so delavci 
pripravljali brežine za dostop 
do struge, kamor naj bi v teh 
dneh pripeljali tudi gradbeno 
mehanizacijo. Po Klabuso-
vih besedah je Bela vodotok, 
ki ima hudourniški vodni re-
žim, kar pomeni, da v prime-
ru deževja lahko voda nena-
dno pridere in s seboj pri-
nese veliko materiala oziro-
ma hudourniških plavin. To 
lahko povzroči razdejanje 
same struge in okolice, če 
ni zagotovljena pretočnost. 
Struga v zadnjem desetletju 
ni bila zadostno vzdrževana, 
saj država za redno vzdrže-
vanje vodotokov namenja 
premalo denarja. Tako je re-
gulacija struge, ki so jo zgra-
dili že pred drugo svetovno 
vojno, v dokaj slabem sta-
nju, zaraščena, zidovi so 

razpokani, pragovi poško-
dovani, v njej je veliko mate-
riala (skal, ostankov vejevja, 
dreves ...). Po besedah Ale-
ša Klabusa bodo v sklopu del 
regulacijo struge v celoti ob-
novili, sanirali poškodova-
ne pragove in zidove, pose-
kali vegetacijo, očistili napla-
vljen material. Na nekaterih 
odsekih so k slabemu stanju 
brežin in k zmanjšanju pre-
točnosti prispevali tudi do-
mačini s posegi v obvodni 
pas z gradnjo objektov, de-
nimo lop, širjenjem vrtov ... 
S sanacijo struge se bo pre-
vodnost hudournika spet 

povečala, tako da bo struga 
prevajala stoletne vode (gre 
za količino vode, katere te-
oretična verjetnost pojavlja-
nja je enkrat na sto let).

Poleg sanacije struge 
bodo delavci VGP Kranj v 
nadaljevanju obnovili prvo 
prodno pregrado nad nase-
ljem pri vodohranu. Ta je na-
menjena zadrževanju mate-
riala, ki ga hudournik prine-
se iz zalednih grap. Pregra-
do bodo povišali za en me-
ter in s tem povečali zaplavni 
prostor za njo, je napovedal 
Klabus. V nadaljevanju bodo 
zgradili tudi dve novi prodni 

pregradi nad vasjo, eno ob-
stoječo pa izpraznili. Za 
dostop do pregrad bo treba 
urediti tudi novo makadam-
sko cesto na mestu sedanje 
gozdne vlake. 

Po besedah Aleša Klabusa 
bodo vsa dela stala okrog 550 
tisoč evrov, financira jih dr-
žava oziroma ministrstvo za 
okolje. Gradnjo ceste v višini 
40 tisoč evrov pa bo financi-
rala Občina Jesenice. 

Vsa dela naj bi bila zaklju-
čena najkasneje maja pri-
hodnje leto. Kot je ob tem po-
udaril Aleš Klabus, je naloga 
vodarjev, da uredijo vodotok 
skozi naselje in da prek za-
plavnih pregrad skušajo za-
držati čim več materiala nad 
naseljem. Ti ukrepi ne pre-
prečujejo proženja in premi-
kanja obstoječih plazov v za-
ledju, pač pa do neke mere 
zmanjšujejo ogroženost na-
selja, je še dodal Klabus.

Sanacija Bele se je začela
Delavci VGP Kranj so v ponedeljek začeli urejati strugo hudournika Bela na Koroški Beli. Dela bodo 
trajala do maja prihodnje leto, stala bodo več kot pol milijona evrov. 

Aleš Klabus iz VGP Kranj je predstavil potek sanacije hudournika Bela na Koroški Beli.

Aleš Klabus ob tem poudarja, da pretirana 
vznemirjenost med domačini ni potrebna. Verjetnost 
za močnejši izbruh hudournika hkrati z istočasno 
sprožitvijo več zalednih plazov je zelo majhna in 
bi bila posledica zelo izjemnega spleta naravnih 
okoliščin. 

Vilma Stanovnik

Kranj – Delovno sodišče v 
Kopru je prejšnji mesec 
ugotovilo, da je bila lanska 
stavka Sindikata voznikov 

avtobusov zakonita, istoča-
sna stavka Sindikata druž-
be Alpetour pa nezakonita. 
V Sindikatu voznikov avto-
busov Slovenije (SVAS) so 
po poročanju STA s sodbo 

zadovoljni, obenem pa priča-
kujejo, da bodo lastniki Arri-
ve v primeru pravnomočnos-
ti sodbe ukrepali proti odgo-
vornim za pritiske na delav-
ce. Ker je sodišče ugotovilo, 

da je bila stavka, ki jo je izva-
jal Sindikat družbe Alpetour 
pri KSS Neodvisnost nezako-
nita, bo moral povrniti dob-
rih 5100 evrov stroškov. Raz-
log je postopkovne narave. 

Ena stavka zakonita, druga ne

Suzana P. Kovačič

Ljubljana – V torkovem Go-
renjskem glasu smo poroča-
li, da so zaposleni v panogi tu-
rizma in gostinstva prvič po 
25 letih ostali brez kolektivne 
pogodbe, Sindikat delavcev 
gostinstva in turizma Slove-
nije je ob tem opozoril tudi 

na slabe delovne pogoje in 
nizke plače. V sredo pa so so-
cialni partnerji – predstavni-
ka delodajalskih organizacij 
Turistično-gostinska zbor-
nica Slovenije in Združenje 
delodajalcev Slovenije – sek-
cija gostinstva in turizma ter 
sindikat – dosegli socialni 
sporazum, katerega rezultat 

je nova kolektivna pogod-
ba, ki bo veljala do konca leta 
2022. Kot sta sporočili delo-
dajalski organizaciji, bo nova 
pogodba pripomogla k bolj-
šim razmeram v omenjenih 
panogah in višjemu vredno-
tenju dela. Pogodba zagota-
vlja letni regres v višini tisoč 
evrov, ureditev problematike 

presežka ur in zagotavljanje 
počitka delavcem. Sindikat 
je že pred tem napovedal, da 
se želi o plačah znova pogo-
varjati v septembru, ko bodo 
znani prvi rezultati poletne 
turistične sezone; najnižje 
v panogi so se sicer dvignile 
že z dogovorom iz decembra 
lani, a so še vedno nizke. 

Podpisali so novo kolektivno pogodbo 
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Obvestilo o javni dražbi prodaje  
podstrešnega prostora v lasti MO Kranj
V prvi polovici septembra 2018 bo izvedena javna dražba,  

in sicer prodaja podstrešnega prostora na naslovu  
Koroška cesta 29, Kranj, v izmeri 9,6 m2,  

z izklicno ceno 2.705,47 EUR. Javni razpis za izvedbo  
javne dražbe bo objavljen na spletni strani MO Kranj v prvi po-

lovici avgusta 2018.
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Spoštovani uporabniki poštnih storitev, 

s 1. septembrom 2018 se spremeni delovni čas pogodbene 
pošte 4267 Srednja vas v Bohinju.
Delovni čas pogodbene pošte 4267 Srednja vas v Bohinju:

ponedeljek, torek, četrtek, petek: 9.00 – 15.00,
sreda: 9.00 – 18.00,
sobota: 9.00 – 12.00.

Ob nedeljah in praznikih bo pošta zaprta.

Veselimo se vašega obiska.
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Marjana Ahačič

Belca – V začetku februar-
ja se je nad naseljem Belca, 
dober kilometer nad regio-
nalno cesto skozi Zgornje-
savsko dolino, sprožil večji 
zemeljski plaz. Proti potoku 
Belca se je posulo nekaj tisoč 
kubičnih metrov kamenja in 
skal, gmota se je zaustavila 
nad strugo potoka, a zasula 
gozdno cesto. 

Kot je takrat povedal Ja-
nez Mertelj, vodja krajev-
ne enote Zavoda za gozdove 
Bled, gre za območje, kjer so 
se že sprožali tovrstni plazo-
vi. Eden največjih, ko je pro-
ti dolini zdrselo okoli pet ti-
soč kubičnih metrov materi-
ala, spomladi leta 1990, med 
večjimi je bil tudi plaz, ki se je 
v neposredni bližini zadnje-
ga sprožil pred štirimi leti. 
Plaz je zasul leta 1961 zgraje-
no gozdno cesto, ki so jo po-
leti množično uporabljali ko-
lesarji, kmetje so po njej vodi-
li živino v planine, predvsem 
pa je nujno potrebna prome-
tnica za spravilo lesa. Gozdo-
vi na tem območju so v lasti 
zasebnikov, v zaledju pa tudi 
agrarne skupnosti in pred-
vsem Škofije Novo mesto. 

Območje že nekaj let opa-
zujejo, in kot je povedal 

kranjskogorski župan Ja-
nez Hrovat, so zadnje geo-
loške raziskave pokazale, da 
je podobno plazenje mogoče 
pričakovati tudi v prihodnje. 
Občina zato skupaj s pristoj-
nimi državnimi institucija-
mi išče novo traso in prip-
ravlja projekt za izgradnjo 
novega dela spodnje ceste 
v Belco. »Zavedamo se, da 
bodo stroški izgradnje nove 
ceste izjemno visoki, a naro-
čili smo dve neodvisni študi-
ji in obe sta pokazali, bi bilo 
utopično razmišljati o sa-
naciji predela, ki ga je zasul 
plaz,« je povedal župan.

Še več. »Vsakršna sana-
cija plazu v okviru obstoje-
če ceste je trenutno smrtno 
nevarno početje. Gre za več 
deset tisoč kubičnih metrov 
skalne gmote, nad tem ob-
močjem pa še dodaten mili-
jon, tako da sanacija ni mo-
goča,« opozarja Andrej Av-
senek, vodja blejske območ-
ne enote Zavoda za gozdove 
Slovenije.

Cesta zato ostaja zaprta, 
gospodarjenje z gozdovi, v 
katerih je letni posek od ti-
soč do 1500 kubičnih me-
trov lesa, pa onemogočeno, 
prav tako sanacija škode, ki 
je v gozdovih nastala zaradi 
lubadarja. 

»Da bi do teh gozdov priš-
li z gozdarsko mehaniza-
cijo, bi bilo načeloma mo-
goče zgolj z druge, avstrij-
ske smeri, a bi morali zgra-
diti od štirideset do petde-
set metrov priključne ceste. 
Območje sicer nujno potre-
buje dostop z mehanizacijo, 
gozdarji pa smo se zavezali, 
da bomo pomagali iskati al-
ternativne tehnične rešitve 
za novo dostopno cesto. Za-
vedamo se, da bo investicija 

finančno zelo visoka in teh-
nično izjemno zahtevna. 
Kako se je bomo lotili, bo do-
govorjeno v prihodnjih me-
secih, zagotovo pa dostop do 
gozdov, ki ga je pozimi zaprl 
plaz, letos še ne bo mogoč.«

Tako gozdarji kot obči-
na sicer računajo, da bo po-
memben del denarja za grad-
njo ceste na trasi, ki je prilju-
bljena tudi med kolesarji, iz 
sredstev za sanacijo po narav-
nih ujmah namenila država. 

Cesto bo treba graditi na novo
Zemeljski plaz, ki se je nad naseljem Belca v Zgornjesavski dolini sprožil v začetku leta, je odnesel del 
gozdne ceste. Ker je tudi širše območje plazovito in nestabilno, bodo morali pristojni poiskati novo 
traso in cesto, ki jo predvsem potrebujejo za gospodarjenje z gozdom, umestiti drugam.

Cesta, ki jo je februarja zasul plaz, je nujno potrebna za 
gospodarjenje z gozdovi, zelo radi pa jo uporabljajo tudi 
kolesarji, a bo zaradi obsežnosti investicije območje letos 
zagotovo še ostalo neprevozno. / Foto: Gorazd Kavčič

Marjana Ahačič

Kranjska Gora – »V izred-
no čast mi je, da sem lah-
ko v letu, ko Kranjska Gora 
praznuje 23-letnico delova-
nja nove občine, župan Ob-
čine Kranjska Gora. Zdaj je 
čas vzpona in blaginje; vesel 
sem, da vsi, s katerimi de-
lam, razumejo mojo vizijo, 
da so resno pristopili k mo-
jemu vodenju občine in da 
smo v vseh teh štirih letih, 
odkar sem prevzel krmilo, 
naredili neko novo zgodbo 
pod vršaci Julijskih Alp, na 
obronkih Triglavskega na-
rodnega parka, na področju 
čudovite občine, ki se raz-
prostira od Radovne, Dovje-
ga in Mojstrane, do Planice 
in Rateč,« je zbrane na po-
nedeljkovi slovesnosti na 
trgu pred cerkvijo nagovo-
ril župan Janez Hrovat. Če-
stital je vsem nagrajencem, 
ki so prejeli občinska pri-
znanja in ki so, kot je dejal, s 
svojim delovanjem z vidika 

humanitarnosti oziroma 
prepoznavnosti ime Kranj-
ske Gore ponesli po vsem 
svetu.

Marko Butinar, ki se je 
kot častni občan pridružil 

Vidu Černetu in Janezu 
Brojanu, je leta 1966 za več 
kot desetletje prevzel vode-
nje Gorske reševalne služ-
be Rateče, ki je bila usta-
novljena leta 1948 in torej 

letos praznuje sedemdese-
tletnico delovanja. »Ves čas 
svojega aktivnega delova-
nja na postaji je bil gonilna 
sila pri velikem številu reše-
valnih akcij, predvsem tistih 

najtežjih. Sodeloval je na več 
kot stotih reševalnih akcijah. 
V najtežjih trenutkih je bil 
poleg moralne podpore ko-
legom reševalcem vedno na 
voljo trpečim svojcem ob iz-
gubi najdražjih v gorah nad 
Zeljem,« je med drugim za-
pisano v obrazložitvi nagra-
de. »Vedno je znal prisluh-
niti klicu gora, o čemer pri-
ča njegov opus preplezanih 
smeri, izstopata predvsem 
prvenstveni smeri v Moj-
strovki in Triglavski severni 
steni. Obe še danes veljata za 
kultni.« 

Kot član jugoslovanske 
alpinistične odprave je leta 
1965 opravil garaško delo 
pri osvajanju sedemtisočaka 
Kangbačna, stal je na vrho-
vih Spitzberga in Kilimanja-
ra, preplezal je klasike Cen-
tralnih Alp. Poleg reševalne-
ga dela in alpinizma je bil 
vedno na voljo sovaščanom 
v Ratečah. 

Zlati grb Občine Kranjska 
Gora je prejel Jože Rožič, 

prav tako alpinist in dolgole-
tni član GRS Rateče.

»Kot prvi inštruktor v zgo-
dovini postaje GRS Rateče je 
v svoje poslanstvo vlagal ve-
liko truda, časa in predvsem 
energije. Z enim samim na-
menom: izobraziti člane po-
staje GRS na višji nivo zna-
nja in s tem zmanjšati nivo 
tveganja ob nesrečah. Kot na-
čelnik je postajo vodil dvajset 
let. Vzbujal je spoštovanje pri 
mlajših generacijah in nese-
bično delil izkušnje pri naj-
težjih reševanjih,« je zapisa-
no v obrazložitvi nagrade.

Priznanji občine sta preje-
la še Janez Mlinar in Fran-
ci Kajžar, prav tako oba re-
ševalca iz Rateč, ter Tomaž 
Pšenica, kulturnik, zgodo-
vinar, geograf, turistični vo-
dnik, predvsem pa, kot je 
poudarjeno v obrazložitvi 
priznanja, človek z velikim 
srcem, saj se s poti po vseh 
celinah sveta vrača v svoj do-
mači kraj, ki ga nosi v srcu, 
zanj živi in dela.

Marko Butinar postal častni občan
Osrednjo slovesnost ob letošnjem občinskem prazniku so v Kranjski Gori pripravili v ponedeljek, na predvečer praznika, ki ga v Zgornjesavski dolini 
obeležujejo na dan, ko je Jakob Aljaž na vrhu Triglava postavil kasneje po njem poimenovani stolp.

Kranjskogorski župan Janez Hrovat z nagrajenci, v sredini ob njem novi častni občan 
Marko Butinar / Foto: Gorazd Kavčič

Kranj – Po podatkih zavoda za zaposlovanje je bilo ob koncu 
julija v Sloveniji 76.051 brezposelnih, kar je bilo 1063 več kot 
mesec prej, a 8623 manj kot julija lani. Na novo se je julija 
letos na zavod prijavilo 6464 brezposelnih, med njimi je bilo 
4278 delavcev, ki jim je junija potekla zaposlitev za določen 
čas. Na območju Območne službe (OS) Kranj se je brezpo-
selnost julija v primerjavi z junijem zvišala za 1,6 odstotka, na 
4844, v primerjavi z lanskim julijem pa je bila manjša za 10,8 
odstotka. Delodajalci so julija sporočili zavodu 14.556 potreb 
po zaposlitvi, največ za delavce za preprosta dela v predelo-
valnih dejavnostih (985), za zidarje (630), čistilce, strežnike in 
gospodinjske pomočnike (591), voznike težkih tovornjakov in 
vlačilcev (551), varilce (474), učitelje razrednega pouka (437) ...  

Po poteku pogodb več prijav med brezposelne
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Bistrica pri Tržiču – Bojan 
Balantič se je tej veliki pro-
stovoljski organizaciji prid-
ružil, ko je začel delati. Po 
končani srednji tekstilni 
šoli se je leta 1967 zaposlil 
v nekdanji Bombažni pre-
dilnici in tkalnici (BPT) Tr-
žič, ki je v tistih letih kot ve-
lika tovarna s številnimi za-
poslenimi imela svoje pro-
stovoljno industrijsko ga-
silsko društvo (PIGD). Hit-
ro so ga nagovorili, naj se v 
tovarni pridruži gasilcem, 
prostovoljstvo in gasilska 
dejavnost pa sta ga tako pri-
tegnila, da je tej organizaci-
ji ostal zvest več kot petdeset 
let. Skoraj trideset let je de-
loval v PIGD, en mandat bil 
tudi predsednik, ob ukinitvi 
društva že po stečaju Bom-
bažne predilnice in tkalni-
ce pa je stopil v vrste Prosto-
voljnega gasilskega društva 
(PGD) Bistrica pri Tržiču. 

»Moraš že biti tak človek, da 
rad pomagaš sočloveku. To 
je naše osnovno poslanstvo. 
Ne nazadnje je pomembno 
tudi druženje, krog prijate-
ljev, ki jih pridobiš med ga-
silci,« pravi Bojan Balan-
tič, ki se ne pozabi zahvaliti 
svoji družini, ki je imela vsa 
leta posluh za njegovo ga-
silsko udejstvovanje v pros-
tem času. In bile so še po-
klicne zadolžitve. Leta 1987 
je iz Bombažne predilnice 
in tkalnice, kjer je nazadnje 
delal v prodaji, šel v službo 
v kranjski Tekstilindus. De-
lal je kot potnik, kar si je že 
dolgo želel. Ob delu je zak-
ljučil tudi študij na Fakulteti 
za organizacijske vede v Kra-
nju. Po stečaju Tekstilindu-
sa se je leta 1993 zaposlil na 
tržiški občini kot referent za 
civilno zaščito, kajti imel je 
dosti znanja tudi na tem po-
dročju. Upokojil se je leta 
2007 kot uslužbenec mini-
strstva za obrambo. 

Tri mandate, od leta 2002 
do 2017, je bil Bojan Balantič 
predsednik PGD Bistrica pri 
Tržiču. En mandat (2003–
2008) je bil predsednik 

Gasilske zveze Tržič. Od 
leta 2008 do 2018 je bil član 
predsedstva Gasilske zveze 
Tržič. V letu 2003 je bil tudi 
predsedujoči Sveta gasilskih 

zvez Gorenjske. Še vedno je 
aktiven pri veteranih PGD 
Bistrica pri Tržiču. 

V vseh letih dela v gasil-
stvu se je redno izobraževal 
in si pridobil čin višji gasil-
ski častnik II. Njegovi gasil-
ski kolegi povedo, da je ne-
pogrešljiv pri organizaciji 
prireditev tako na nivoju ga-
silske zveze kot v društvu, s 
svojimi izkušnjami in zna-
njem pa je bil vedno priprav-
ljen svetovati mlajšim čla-
nom. Kot pobudnik števil-
nih delovnih akcij je zaslu-
žen, da so društveni prostori 
PGD Bistrica pri Tržiču spo-
dobno urejeni in vzdrževa-
ni. V zadnjih letih se je zelo 
trudil, da je uredil zemlji-
škoknjižno stanje društve-
nih nepremičnin, poleg tega 
je sodeloval pri pridobiva-
nju gradbenega dovoljenja 
za izvedbo prizidka h gasil-
skemu domu, ki so ga pred 
nedavnim slavnostno od-
prli. To je bila tudi odlična 

priložnost, da so Bojanu Ba-
lantiču podelili naziv amba-
sador občine Tržič, najviš-
je priznanje, ki ga lahko po-
deli župan. Balantič je četr-
ti v tržiški občini s tem na-
zivom. »Zelo sem ponosen, 
počaščen in hvaležen za na-
ziv, obenem menim, da je to 
tudi priznanje za celotno ga-
silsko organizacijo. Da nek-
do prepozna in se zaveda, da 
smo gasilci pomemben del 
družbe, da naredimo veli-
ko dobrega za soljudi. Naj-
večja zahvala za naše pro-
stovoljstvo po opravljenem 
delu pa je, ko ti nekdo reče 
hvala,« je povedal Bojan Ba-
lantič, sicer prejemnik šte-
vilnih priznanj in odliko-
vanj. Na državnem nivoju 
je bil odlikovan z gasilskim 
odlikovanjem za posebne 
zasluge, ki ga podeljuje Ga-
silska zveza Slovenije, PGD 
Bistrica pri Tržiču pa mu je 
lani podelilo društveno pri-
znanje za živ ljenjsko delo.

Podelili so mu naziv ambasadorja občine
Bojan Balantič je prejel naziv ambasador občine Tržič za življenjsko delo na področju razvoja tržiškega in slovenskega gasilstva, s čimer je prispeval tudi h 
krepitvi prepoznavnosti občine Tržič. Domačin iz Bistrice pri Tržiču je že več kot petdeset let aktiven član gasilske organizacije.

Bojan Balantič, ambasador občine Tržič / Foto: Tina Dokl

Za nakup kompleksa sta 
se potegovali tudi tržiški če-
vljarski podjetji s partner-
ji. Direktor podjetja Proalp 
Matej Slapar je povedal: »Tri 
podjetja skupaj smo prip-
ravila ponudbo za odkup 
stavb v prvem sklopu pro-
daje, seveda po naših zmož-
nostih, kar je bilo malo pre-
malo za investitorja Reliant, 
ki je pred tem tudi že odku-
pil terjatve. Dogovorili smo 
se tako, da bi kompleks oži-
vel in da takoj dobi vsebi-
no, seveda predvsem v pro-
izvodnem smislu, za kar so 
stavbe tudi namenjene. Za 
podjetje Proapl bi bil nakup 
pomemben za širitev pro-
izvodnje, ker je povpraše-
vanje po naših čevljih ved-
no večje in ker razvijamo 
vedno nove programe. Z 
našo skupno vizijo nakupa 
bi kompleks oživel v smis-
lu pridobitve delovnih mest 

in tudi urejenost območja 
bi se polepšala. Z našim na-
kupom bi se naprej krepilo 
čevljarsko znanje, seveda pa 
bi se stavbe napolnile tudi z 
novimi vsebinami. Seveda 
se bomo v prihodnjih dneh 
z gospodom Šurbkom iz 
podjetja Reliant pogovarja-
li o možnostih odkupa, se-
veda z višjo ceno in manjšo 
kvadraturo. Upam, da tok-
rat strnemo vrste še z ostali-
mi lokalnimi podjetji in na-
stopimo skupaj.«

Za nakup se je potegovalo 
tudi tržiško čevljarsko pod-
jetje Migi, kot je povedala 
Alenka Gros iz vodstva pod-
jetja: »Na dražbo smo pris-
topili skupaj z logističnim 
podjetjem Bečan Trans iz 
Tržiča. Seveda je bila naša 
ponudba nižja, prilagoje-
na nadaljnjemu potrebne-
mu vložku v obnovitev stav-
be in razširitev poslovanja. 
Za sodelovanje smo zain-
teresirani, saj potrebujemo 

dodatne poslovne prosto-
re za širitev že obstoječe 
dejavnosti. Vse je odvisno 
od tega, kako hitro se bova 
z gospodom Šurbkom lah-
ko dogovorila za sodelova-
nje in pod kakšnimi pogoji. 
Imamo tudi že nove načrte 
o širitvi poslovnih prostorov 
in podporo naših največjih 
poslovnih partnerjev.«

Župan optimističen

Oceno prodaje in priča-
kovanja je podal tudi tržiški 
župan Borut Sajovic: »Po 
eni strani sem zelo zado-
voljen, ker sta se povečala 
zanimanje za nepremični-
ne v Tržiču in njihova vred-
nost. Ne samo da je prodan 
Pekov poslovno-proizvodni 
kompleks v Tržiču, dokonč-
no so prodani prostori pod-
jetja Trifix v stečaju, novega 
lastnika ima nekdanji Tiko, 
prav tako Tokos ... Pokaza-
lo se je, da je za Pekov kom-
pleks zanimanje tudi med 

tržiškimi podjetniki, zanje 
je bila dražba žal neuspe-
šna, a sem prepričan, da 
se bodo z novim lastnikom 
lahko dogovorili za najem 
ali delne odkupe. Že v sre-
do, ko je bil prodan Pekov 
kompleks, so si nekateri, ki 
na dražbi niso bili uspeš-
ni, ogledali prostore nek-
danje Bombažne predilni-
ce in tkalnice v Tržiču. Vsi 
investitorji so v Tržiču do-
brodošli, priložnosti ima-
mo še kar nekaj. Občina bo 
še letos objavila javni raz-
pis, finančno pomoč tistim, 
ki vlagajo v nepremičnine 
v občini. Trenutno največ-
ja skrb niso naročila niti de-
nar, ampak kadri, ki jih ni.«

Iz Pekove stečajne mase 
naprodaj ostaja še ena Peko-
va lokacija v Ljubljani, nekaj 
nepremičnin v Srbiji in ne-
kaj zalog materiala. Kon-
čan je tudi postopek proda-
je blagovne znamke Peko, 
ki jo je kupila Alpina.

Prodana je Pekova tovarna v Tržiču
31. stran

Jasna Paladin

Kranj – Drugi konec tedna 
v avgustu je že tradicional-
no namenjen opozarjanju 
problemov v Alpah in tako 
bo CIPRA Slovenija 11. in 
12. avgusta znova organizi-
rala akcijo Ogenj v Alpah, ki 

bo letos v Dolini Triglavskih 
jezer. Opozoriti namreč že-
lijo na problematiko gor-
skih jezer, ki zaradi človeš-
kega vpliva in napačnih od-
ločitev umirajo.

»Letos se bomo ukvarjali 
z evtrofikacijo Dvojnega je-
zera, ki se nahaja v središču 

našega edinega nacionalne-
ga parka. Zaradi umetnega 
vnosa avtohtonih rib in hra-
nil je porušen naravni ekosi-
stem. Ribe so posegle v pro-
ces kroženja snovi, namno-
žile so se alge in zmanjša-
lo se je število rastlinojed-
cev. To je najbolj opazno v 

poletnih mesecih, ko na je-
zerski površini zacvetijo 
alge.  Z mladimi iz projekta 
What’sAlp bomo raziskovali 
razloge za umiranje Dvojne-
ga jezera v dolini Triglavskih 
jezer ter razmišljali  o mo-
žnih rešitvah,« pravi Špela 
Berlot iz CIPRE Slovenija.

CIPRA opozarja: gorska jezera umirajo

Na podlagi 50. in 60. a člena Zakona o prostorskem načrtova-
nju (Uradni list RS, št. 33/07, ZVO-1B 70/08, ZPNačrt-A 108/09, 
ZUPUDPP – 80/10, ZKZ-C 43/11, ZPNačrt-B 57/12, ZUPUDPP-A 
57/12 in ZPNačrt-C 109/12, Odločba US 76/14, ZUUJFO 14/15 
in 61/17 – ZUreP-2), 12. in 80. člena Statuta Občine Naklo (Ur. l. 
RS, št. 28/2015) župan občine Naklo s tem

JAVNIM NAZNANILOM OBVEŠČA JAVNOST  
O JAVNI RAZGRNITVI IN JAVNI OBRAVNAVI DOPOLNJENEGA 

OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA  
PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA POD POLICO  

SD4 OPPN Pod Polico

I.
Občina Naklo s tem javnim naznanilom obvešča javnost, da  
se javno razgrinja gradivo dopolnjenega osnutka Sprememb 
in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta  
Pod Polico (v nadaljevanju SD4 OPPN Pod Polico), ki ga je  
izdelala družba Domplan, d. d., Bleiweisova 14, 4000 Kranj.

II.
Gradivo dopolnjenega osnutka SD4 OPPN Pod Polico bo  
javno razgrnjeno od 20. avgusta 2018 do 4. septembra 2018, 
v času uradnih ur občinske uprave, v prostorih Občine Nak-
lo, Stara cesta 61, 4202 Naklo, v pisarni višje svetovalke  
za okolje in prostor.

Javna obravnava bo 3. septembra 2018 ob 15.30 organizirana 
v prostorih Občine Naklo, v pisarni višje svetovalke za okolje in 
prostor, Stara cesta 61, 4202 Naklo.

III.
V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe 
in predloge na razgrnjeno  gradivo OPPN.

Pripombe in predlogi se lahko do konca javne razgrnitve poda-
jo pisno na mestu javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in 
predlogov, pisno pošljejo na Občino Naklo, Stara cesta 61, 4202 
Naklo ali posredujejo po elektronski pošti na elektronski na-
slov glavna.pisarna@obcina-naklo.si, s pripisom: »Pripombe na  
javno razgrnitev SD4 OPPN Pod Polico«, oziroma se podajo 
ustno na javni obravnavi. Rok za pripombe k razgrnjenemu  
gradivu poteče zadnji dan razgrnitve.

Občina Naklo bo proučila pripombe in predloge javnosti in do 
njih zavzela stališča, ki jih bo objavila na spletni strani Občine 
Naklo.

IV.
To javno naznanilo se objavi na oglasni deski in na spletni  
strani Občine Naklo ter v Gorenjskem glasu.

Številka: 3505-0004/2018-5
Datum: 1. 8. 2018 Župan Občine Naklo
  Marko MRAVLJA l.r. 
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Vilma Stanovnik

Kranj – S simboličnim re-
zanjem vrvice na pentlji sta 
včeraj dopoldne predsednik 
uprave Elektra Gorenjska 
Ivan Šmon in kranjski žu-
pan Boštjan Trilar naznani-
la, da ima Kranj od tega te-
dna naprej nova kolesarska 
postajališča priljubljenega 
sistema KRsKolesom. 

»Obstoječim enajstim 
postajam sistema smo do-
dali še pet postaj, od tega je 
eno doniralo podjetje Elek-
tro Gorenjska, za kar se jim 
iskreno zahvaljujem. Isto-
časno smo sistem nadgra-
dili oziroma elektrificirali, 
tako da je sedaj vseh 16 po-
staj elektrificiranih. V siste-
mu je tako 32 električnih in 
48 mestnih koles. S tem je 
naš sistem postal največji v 
Sloveniji,« je ob priložno-
stni slovesnosti na parkiri-
šču pri Elektru Gorenjska 
povedal kranjski župan Bo-
štjan Trilar in dodal, da naj 
bi Kranj v naslednjem letu 
imel že 27 postaj, povečali 
pa naj bi tudi število koles. 

»Zavedamo se, da mora 
občina poskrbeti tudi za ko-
lesarsko infrastrukturo, zato 
imamo pripravljene vloge 
za evropska sredstva za širi-
tev kolesarskih stez in poti v 
skupni dolžini šestnajst ki-
lometrov. Skupna vrednost 
projekta je okoli tri milijone 

in pol, od tega pričakujemo, 
da bi pridobili dva milijona 
in pol evropskih sredstev. 
Izgradnja bo, zaradi počas-
nosti pri pridobivanju ze-
mljišč, trajala od tri do pet 
let,« je tudi povedal župan 
Trilar in pojasnil, da regi-
stracija za sistem KRsKole-
som letno stane 15 evrov, do 
konca letošnjega leta pa do-
plačilo za uporabo električ-
nih koles ne bo potrebno.

»Elektro Gorenjska je 
močno in pomembno pod-
jetje, ki je vpeto v lokalno 

okolje. Naše temeljno pos-
lanstvo je zanesljiva in kako-
vostna oskrba odjemalcev, 
zavedamo pa se tudi pome-
na trajnostnega razvoja oko-
lja in strategij, ki smo jim 
zavezani. Predvsem želimo 
sodelovati na poti do bre-
zogljične družbe. Velik po-
men dajemo različnim ra-
zvojnim projektom, pri če-
mer sodelujejo tudi z obči-
no. Predvsem skušamo po-
magati pri uresničitvi lokal-
nih energetskih konceptov, 
zato ni bila težka odločitev, 

da pomagamo tudi pri ra-
zvoju sistema KrsKolesom. 
Zelo smo veseli, da imajo se-
daj postajo tudi na parkiri-
šču Elektra Gorenjska, saj se 
bodo ne nazadnje tudi naši 
zaposleni lahko po mestu 
lahko vozili s temi kolesi,« 
je ob novi pridobitvi pouda-
ril predsednik uprave Elek-
tra Gorenjska Ivan Šmon, 
ki se je skupaj z županom 
Trilarjem in ostalimi kole-
sarskimi navdušenci že po-
peljal z novim električnim 
kolesom.

Nove postaje za kolesa
Od tega tedna ima priljubljeni sistem KRsKolesom pet novih postaj, po opravkih pa se je moč peljati 
tudi z električnimi kolesi.

Od tega tedna naprej se lahko uporabniki sistema KRsKolesom po Kranju vozijo tudi z 
električnimi kolesi. Prva sta se z njima zapeljala domači župan Boštjan Trilar in predsednik 
uprave Elektra Gorenjska Ivan Šmon. / Foto: Gorazd Kavčič

Suzana P. Kovačič

Kranj – Delavnico na pros-
tem ob mestnem vodnjaku 
v starem Kranju sta prejšnji 
četrtek vodila dober pozna-
valec zelišč Brane Toplak in 
Vlasta Juršak, zeliščarka in 
vodja projektov v Centru za 
trajnostni razvoj podeželja 
Kranj. Udeleženci so spoz-
nali, kakšne zeliščne pri-
pravke poznamo, kako pra-
vilno pripravimo čaje, kako 
se izdelujejo kreme in mazi-
la, na kaj moramo biti pozor-
ni pri izdelavi tinktur in zeli-
ščnih oljnih izvlečkov, kako 
pripravimo zeliščne siru-
pe, izdelamo zeliščni papir, 
žganje z zelišči, zaupala sta 
tudi nekaj preizkušenih sta-
rih receptov ... V uvodu sta 
poudarila, da je tisto, kar je 
naravno dobro, tudi zdravo. 
»Če znamo rožice prijazno 
nagovoriti, nam lahko zelo 

pomagajo,« je dejala Jurša-
kova in dodala, da lonček ze-
lišč v domači kuhinji, celo v 
pisarni ugodno vpliva na po-
čutje. Za pitje čaja sta pou-
darila, da gre za obred: »Za 
pitje čaja si vzemite čas, pij-
te ga počasi, po požirkih, ob 
tem razmišljajte o njegovih 

zdravilnih učinkovinah. Pri-
poročena je uporaba stekle-
ne ali keramične posode. « 
Poudarila sta, da v čaj kom-
biniramo največ štiri zeli-
šča (nosilno, pomožno, za 
okus), ne kombiniramo pa 
zelišč z nasprotnimi učinki, 
na primer timijan in trpotec. 

Zlato pravilo, ki ga upo-
števa in svetuje Brane Top-
lak pri nabiranju zelišč, je, 
da korenine nabiramo samo 
takrat, ko luna »dol jemlje«, 
ker se takrat sok steka v ko-
renine, zeleni del pa nabi-
ramo takrat, ko je luna zgo-
raj. »Cvet pa se lahko nabira 

kadarkoli oziroma najbolje 
ob čim višji temperaturi zra-
ka, ker ima cvet tedaj največ 
eteričnih olj.« Dve uri dolga 
delavnica z veliko vprašanji 
je ponudila še veliko uporab-
nih napotkov, Toplak je pri 
razlagi mazil in krem pou-
daril, da so najboljša osno-
va za mazila čebelji vosek, 
po možnosti malenkost dre-
vesne smole in hladno sti-
skano olje. Precej zanima-
nja so poželi tudi recepti. 
Zeliščno maslo pripravimo 
tako, da maslo zmehčamo in 
penasto umešamo v mešal-
niku. Dodamo zelišča, limo-
nin sok, sol in poper. Maslo 
ohladimo in damo v kalupe 
ali oblikujemo štruco. Pusti-
mo vsaj tri ure v hladilniku. 
Primerna zelišča so drob-
njak, čebula, rožmarin, timi-
jan, peteršilj, bazilika, maja-
ron, pehtran, žajbelj, citron-
ka, melisa, kreša, kapucin-
ke, krebuljica in meta. 

Kot je še napovedala Vlasta 
Juršak, bodo delavnice na 
različne teme ob četrtkih 
potekale vsak mesec, vsebi-
ne bodo napovedali tudi na 
spletni strani in Facebooku 
Centra za trajnostni razvoj 
podeželja Kranj.

Delavnica o zeliščnih pripravkih
Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj je v sklopu Programa za zdravo in ustvarjalno življenje 
organiziral brezplačno delavnico na temo Zeliščni pripravki in načini priprave. 

Vlasta Juršak in Brane Toplak sta poudarila, da je tisto, kar je naravno dobro, tudi zdravo.
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Vilma Stanovnik

Kranj – V kranjski mestni 
upravi so se odločili za zača-
sno rešitev prometne zagate 
za prebivalce Struževega. Ti 
se predvsem v prometnih ko-
nicah težko vključujejo na dr-
žavno cesto Polica–Kranj. Z 
novo dopolnilno tablo »razen 
za osebna vozila med 6. in 8. 
uro«, je promet odslej omogo-
čen tudi na povezovalni javni 
poti med stanovanjskima so-
seskama Zlato polje in Stru-
ževo. 

»Zavedamo se, da je rešitev 
le začasna, vendar bo kljub 
temu bistveno pripomogla k 

vključevanju vozil na eno iz-
med najbolj prometnih cest 
v Kranju. Ob tem bomo stori-
li vse, da bomo z državo čim 
prej dosegli trajnejšo rešitev. 
Prebivalci soseske Struže-
vo bodo tako lahko ob jutra-
nji konici za vključitev na dr-
žavno cesto uporabili izvoz na 
Zlatem polju, ki bo nekaterim 
omogočil lažje vključevanje 
na regionalno cesto kot dose-
danji,« pojasnjujejo na občini 
in dodajajo, da je to že drugi 
ukrep na tem območju. Lani 
so pred priključkom v Struže-
vo namestili merilnik hitro-
sti, ki je imel namen zmanjša-
ti hitrost na regionalni cesti.

Izvoz na Zlato polje

Štefanja gora – Jutri ob 9. uri 
bo pohod po poti spomina 
in tovarištva v Spominski 
park tovarištva Davovec. Pri 
spomeniku na Brezovici bo 
delegacija položila venec in 
obudila spomin na napad 
na Drugo grupo odredov in 
na padle borce Grupe ter 
Krvavške čete. Zbirno mesto 
za pohodnike je pri lovskem 
domu na Štefanji gori. Ob 11. 
uri pa bo tam tudi spominska 
slovesnost v spomin na 13 
padlih borcev Druge grupe 
odredov ter treh domačinov, 
borcev Krvavške čete.

Pohod in slovesnost

Danica Zavrl Žlebir

Jezersko – Ovčarski bal 
je najstarejša slovenska 
etnografska prireditev, ki jo 
organizirajo vsako drugo ne-
deljo v avgustu ob Planšar-
skem jezeru na Jezerskem. 
Letošnji, jubilejni, šestdese-
ti po vrsti, bo v nedeljo, 12. 
avgusta. V sodelovanju z je-
zerskimi društvi ga priprav-
lja Gostišče ob Planšarskem 
jezeru. 

Dogajanje se v nedeljo 
začne ob 11. uri z nastopom 
folkloristov in harmonikar-
jev, osrednji dogodek pa je 
prigon ovc s planine. Ob tem 
prireditelji pokažejo dela, po-
vezana s predelavo ovčje vol-
ne, od predenja, cvirnanja do 
pletenja nogavic, v etnološki 
igri pa stare običaje življenja 

na planini in ob prihodu z 
nje. Ob tej priložnosti bodo 
lahko obiskovalci pokušali 
domače jedi, med katerimi je 
tudi na odprtem ognju sku-
han masovnjek. Ovčarski bal 
vsakokrat sklenejo z domačo 
glasbo. Na odru ob Planšar-
skem jezeru se je doslej zvr-
stilo že veliko znanih sloven-
skih ansamblov. Letos bodo 
to Modrijani, je že pred ča-
som zadovoljen napovedal 
Milan Milošič iz Gostišča ob 
Planšarskem jezeru. Med or-
ganizatorji ovčarskega bala 
je tudi Društvo rejcev jezer-
sko-solčavske pasme. Ta ovca 
je ena od slovenskih avtohto-
nih pasem in je ime dobila po 
Jezerskem in Solčavi, kjer je 
reja najbolj množična in naj-
bolje organizirana. Jezersko 
ima ovco tudi v svojem grbu. 

Jubilejni Ovčarski bal

Domžale – Občina Domžale 
je v sklopu celostne grafične 
podobe, ki so jo sicer preno-
vili že pred dvema letoma, 
te dni postavila osemnajst 
novih vstopnih tabel na vseh 
občinskih in državnih cestah 
na mejah med občino Dom-
žale in sosednjimi občinami. 
Na tablah je znak Občina 
Domžale s sloganom Prostor 
zadovoljnih ljudi ter slamnik 
kot simbol kraja, ki se je razvil 
zaradi slamnikarstva.

Nove vstopne table
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Maša Likosar

Zbilje – Na igrišču ob 
Zbiljskem jezeru so svetovni 
teden dojenja, ki je potekal od 
prvega do sedmega avgusta, 
obeležili s postavitvijo nove 
klopce za dojenje s previjalno 
mizo. Vodje projekta Tama-
ra Gale Besinsky, ki zastopa 
spletno trgovino Moj svet, ter 
sestri Ana Jelovčan in Petra 
Kalan, ki soustvarjata sestr-
ski blog PetrAna, so poveda-
le, da je bila klopca za dojenje 
nujno potrebna, saj v bližini 
ni mesta, kjer bi matere lahko 
poskrbele za svoje dojenčke. 

Idejo je dala Petra, ki je po-
doben kotiček opazila v Žival-
skem vrtu v Ljubljani. »Klop-
ca se mi je zdela zelo zanimi-
va, zdi se mi kot varno zato-
čišče za matere, saj je dojenje 
na javnih mestih še vedno sti-
gmatizirano. Tovrstnih mest 
za dojenje je v Sloveniji le pet, 
zato smo izredno ponosni, da 
ga imamo tudi v občini Med-
vode.« Klopco je po ugodni 
ceni izdelala spletna trgovi-
na Moj svet, pri urejanju in 
financiranju novega prosto-
ra za mame pa so pomaga-
li Krajevna in Lokalna skup-
nost Zbilje ter Občina Med-
vode. »V previjalni mizi bodo 
tudi ves čas na voljo Tosamini 

čistilni robčki,« so poudarile 
vodje projekta. 

Ob uradnem odprtju klo-
pce je vse zbrane mame obi-
skala tudi pediatrinja Anja 
Radšel, ki je ob tej priložnos-
ti poudarila, da je dojenje po-
sebna vez med mamo in ot-
rokom, da je čisto vsako do-
jenje posebno in edinstve-
no ter je težko med sabo pri-
merjati mame, otroke in nji-
hove navade. Svojo izkušnjo 

so zaupale tudi Petra, Tama-
ra in Ana, vse tri so mame, a 
pravijo, da so dojenje dojema-
le zelo različno in svojstveno. 
Za Petro in Tamaro je bilo do-
jenje zelo lepa izkušnja, doji-
li sta v javnosti in se tega nis-
ta sramovali. Ana pa je mama 
treh otrok, vse tri je dojila do 
enega leta, a se je med hra-
njenjem vedno zatekala v in-
timo. »Če bi tedaj obstajala 
tovrstna klopca, bi verjetno 

lažje dojila v javnosti, ker bi 
se umaknila v zavetje, kjer bi 
se počutila bolj varno.« Kot so 
povedale, se jim zdi zelo po-
membno, da se mati med do-
jenjem počuti sproščeno in 
udobno. »Včasih je bilo ne-
sprejemljivo, da je mama do-
jila v lokalu, danes je to nor-
malno, a dejstvo je, da je do-
jenje naravni proces in doje-
ča mati na javnem mestu ne 
bi smela biti več tabu.«

Dojenje: temelj za življenje
… je bil slogan letošnjega svetovnega tedna dojenja, s katerim so želeli usmeriti pozornost družbe k 
ohranjanju in spodbujanju dojenja, hkrati pa poudariti problematiko trženja industrijsko pripravljene 
hrane za dojenčke in nadomestkov materinega mleka. 

Vodje projekta in matere Petra Kalan, Ana Jelovčan in Tamara Gale Besinsky so dojenje 
dojemale zelo različno. / Foto: Tina Dokl

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Društvo prija-
teljev mladine Škofja Loka, 
ki je lani dobilo koncesije 
za letovanje otrok, je tudi le-
tos pripravilo zdravstvena le-
tovanja za otroke za vse Ob-
močne enote ZZZS na Go-
renjskem; letos sta se na-
mreč pridružili tudi enoti 
Radovljica in Jesenice. Za ot-
roke iz kranjske in škofjelo-
ške enote so vsa mesta zapol-
nili, osem mest jim ostaja še 
za radovljiške in štiri mesta 
za tržiške otroke. Kot je pove-
dala predsednica DPM Ško-
fja Loka Jelka Jelovšek, je še 
najmanjši odziv iz jeseniške 
enote, kjer so imeli na voljo 
87 mest, zapolnili pa so jih 
zgolj enajst. »Gre za poseb-
no situacijo, kajti Jesenice 
imajo svoje letovišče Društva 
prijateljev mladine,« pravi 
sogovornica, ki smo jo v teh 
dneh ujeli na počitnicah na 
Nizozemskem. 

Za zdravstvena letovanja 
so imeli letos na voljo blizu 
šeststo mest (lani blizu štiris-
to). Od 148 škofjeloških ot-
rok jih je z zdravstvenim pre-
dlogom letovalo 117, od 283 
kranjskih 219 z zdravstveno 
indikacijo. Med 115 radovlji-
škimi so jih zdravniki napoti-
li 93 in od 48 tržiških jih zdra-
vstveno letuje 39. Letovanj se 
sicer udeležijo otroci in mla-
dostniki med petim in devet-
najstim letom starosti, taki z 
zdravstveno indikacijo in brez 
nje. Vse sodelujoče občine, ra-
zen kranjske, sofinancirajo le-
tovanja, tako da je cena resnič-
no ugodna. Manj kot sedem-
deset evrov namreč v primeru 
zdravstvene napotitve plačajo 

starši, brez zdravstvenega pre-
dloga cena desetdnevnega le-
tovanja znaša 330 evrov. Do 
zdravstvenega letovanja je si-
cer upravičen otrok ali mlado-
stnik, če je bil v času od pre-
teklega razpisa večkrat bolan 
(ima vsaj dva zapisa v zdra-
vstveni karton) ali če je bil za-
radi bolezni hospitaliziran in 
je to zabeleženo v medicinski 
dokumentaciji. Za pridobitev 
subvencije in s tem občutno 
nižje cene letovanja so starši 
morali pridobiti zdravstveni 
predlog otrokovega zdravnika 
oziroma pediatra. 

Letovanja potekajo v Uma-
gu, Savudriji, Poreču ali Pira-
nu, DPM Škofja Loka pa po-
nuja tudi počitniška doživetja 

v Gorjah in Gozdu - Martulj-
ku. Jelka Jelovšek še doda, da 
razen občinskih virov letova-
nja financirajo tudi v akciji 
Pomežik soncu, namenjeni 
otrokom iz socialno ogrože-
nih družin, FIHO pa prispeva 
za letovanje otrok s posebnimi 
potrebami. »Teh je letos zelo 
veliko,« poudarja Jelovškova. 
»Veseli nas, da tudi oni letuje-
jo skupaj z ostalimi otroki in 
se tako ne počutijo ločeni od 
drugih. Tovrstna letovanja so 
za otroke lepo doživetje, niso 
namreč namenjena le krepitvi 
njihovega zdravja, pač pa tudi 
druženju z vrstniki. Naj starši 
izkoristijo te za otroke prijetne 
in koristne možnosti prežive-
tja počitnic. Mi pa se trudimo, 
da bi se letovanja lahko udele-
žilo čim več otrok, ne glede na 
socialno stanje njihovih dru-
žin.« Letos so razpisana mes-
ta domala stoodstotno zapol-
njena. Kar osemdeset odstot-
kov otrok letuje z zdravstveno 
indikacijo. 

Na letovanjih okoli šeststo otrok
Število otrok, ki jim Društvo prijateljev mladine Škofja Loka v okviru zdravstvenih letovanj omogoči 
dva tedna počitnikovanja na morju, se je od lani močno povečalo. Razpisana mesta za kranjske in 
škofjeloške otroke so v celoti zasedena, največ »rezerve« za jeseniške otroke.   

V drugi polovici avgusta sta še letovanji v Poreču in 
Savudriji. Za kranjske in škofjeloške otroke so mesta 
v celoti zasedena (razen v primeru, da kdo letovanje 
odpove), možnosti so še za otroke iz radovljiške in 
jeseniške enote. 

Danica Zavrl Žlebir

Jezersko – V središču Jezer-
skega, kjer poteka rekon-
strukcija državne ceste, so v 
torek položili asfalt na sko-
raj dokončan cestni odsek. 
»S tem se letošnja največja 
naložba v občini, ki jo sicer 
v glavnem financira držav-
na direkcija za infrastruktu-
ro, bliža koncu. Še nekaj do-
datnih del in javna razsvet-
ljava, pa bomo po štirih me-
secih končali,« pravi župan 
občine Jezersko Jurij Rebolj. 

Čeprav so pričakovali, da 
bo cesta skozi središče kra-
ja dograjena že pozno spo-
mladi, da bi Jezersko pov-
sem urejeno pričakalo slove-
snost ob sprejemu v medna-
rodno mrežo Gorniške vasi, 

se to ni zgodilo. »Dodatna 
dela so podaljšala dokonča-
nje gradbenih del,« dodaja 
Rebolj. Poleg ceste s pločni-
kom na eni strani in avtobu-
snim postajališčem so ure-
jali še parkirišče in kamnito 
zložbo nasproti občine, do-
datna dela so obsegala tudi 
ureditev vhoda v občinsko 
stavbo, ki bo odslej s klanči-
no dostopna tudi invalidom, 
pa razširitev meteorne kana-
lizacije in preplastitev še ne-
katerih dodatnih občinskih 
cest z asfaltom. Župan priča-
kuje, da bodo dela končana v 
naslednjih dveh tednih. Mo-
goče bodo lahko najnovejšo 
pridobitev odprli ob občin-
skem prazniku, ki ga bodo 
letos prvič praznovali po no-
vem, in sicer 10. septembra.

Središče Jezerskega sveže 
asfaltirano
Še zadnja dela pri rekonstrukciji države ceste 
skozi Jezersko

V torek so položili asfalt na obnovljenem odseku državne 
ceste skozi središče Jezerskega.

Gradnja vrtca je velik 
projekt in izvajalca sta za-
gotovila, da ga bodo nare-
dili kvalitetno in v pogod-
benem roku. Mirko Kra-
ševec, direktor jeseniške-
ga Kovinarja, sicer vodilne-
ga partnerja pri gradnji vrt-
ca Kamnitnik, je dejal, da 
bo lesena stavba z betonski-
mi temelji do letošnje zime 
pod streho, prihodnjo po-
mlad pa bodo zgradili še vse 
ostalo. Povedal je tudi, da so 
letos končali dve zahtevni 
gradnji, restavracijo na Šob-
cu in prenovo hotela Coro-
na v Kranjski Gori, njiho-
vo delo pa je tudi adaptacija 
stavbe Domela na Trati. Vr-
tec bo zgrajen po najsodob-
nejših trajnostnih gradbe-
nih in energetskih standar-
dih, s takšnimi imajo v pod-
jetju Riko že izkušnje. Zgra-
dili so ga v domači Ribnici, 
pravkar ga končujejo tudi v 

Šentjerneju, je povedal Bo-
jan Lukšič. Občina Škofja 
Loka je za nizkoenergetski 
vrtec dobila tudi 1,2 milijo-
na evrov nepovratnega de-
narja iz Eko sklada. Za mi-
lijon evrov pa se bodo verje-
tno tudi zadolžili, je dejal žu-
pan Miha Ješe, češ da imajo 
s podpisom včerajšnje po-
godbe tako rekoč že postav-
ljen proračun za prihodnje 
leto, saj gre za največjo ob-
činsko investicijo v tem in 
prihodnjem proračunskem 
letu. V dvoetažnem vrtcu tik 
pod Kamnitnikom bo ureje-
na tudi kuhinja, igralnice pa 
bodo nadstandardnih veli-
kosti, saj po eni strani želijo, 
da imajo otroci dovolj pros-
tora, po drugi pa pričakuje-
jo, da se bodo normativi dr-
žave glede otroškega varstva 
nekoliko sprostili in bodo 
omogočili sprejem večjega 
števila otrok, kot to velja da-
nes. V vrtcu Kamnitnik bo 
tudi razvojni oddelek. 

Podpisali pogodbo 
za gradnjo vrtca
31. stran
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Maja Bertoncelj

Medvode – Deset let je že mi-
nilo, odkar so medvoški ob-
činski svetniki v okviru po-
stopka potrditve urbanistič-
ne rešitve obravnavali grad-
njo na območju Krajevne 
skupnosti Sora pri Rakovni-
ku, na vstopu v Polhograjce. 
Takratni investitor podjetje 
Iskra Prins je želel gradnjo 
stanovanjskega naselja za-
četi čim prej, a leta so tekla. 
Na območju velikosti dobrih 
23 tisoč kvadratnih metrov, 
kjer so bila nekdaj skladišča 
Colorja, se je letos gradnja le 
začela.

V prvi fazi deset hiš

Investitor novega naselja 
Rakovnik je Iskra, d. d. Kot 
je pred časom pojasnil Ma-
tija Šešok, direktor operacij 
v omenjeni družbi, namera-
vajo zgraditi naselje pamet-
nih, energijsko varčnih hiš 
s sodobno arhitekturno za-
snovo. V prvi fazi gradijo de-
set objektov, ki so predvide-
ni za vselitev konec letošnje-
ga leta. Skupaj je predvide-
nih 31 stanovanjskih enot.

Najmanj večjih širitev za 
stanovanjsko gradnjo

Naselje v Rakovniku je 
trenutno največja stano-
vanjska širitev v občini. Se 
obetajo še nove? Medvoški 

občinski svetniki so na ju-
nijski seji sprejeli težko pri-
čakovani Občinski prostor-
ski načrt Občine Medvo-
de, ki pa na območju obči-
ne prav veliko novih obmo-
čij za stanovanjsko grad-
njo ne predvideva. Na sami 
seji je župan Medvod Nejc 
Smole izrazil pomislek, ko-
liko stanovanjskih širitev 
medvoški prostor v prihod-
nje še prenese. »Moje mne-
nje je, da prav dosti ne več. 
Komunalna infrastruktu-
ra temu ni kos,« je bil ja-
sen. V novem Občinskem 

prostorskem načrtu je naj-
manj večjih širitev name-
njenih ravno stanovanjski 
gradnji. »Novo malo več-
je območje je predvideno v 
Zbiljah (Žeje), Sori, Zgor-
njih Pirničah in dve večji v 
Vikrčah in Vašah. Nove raz-
pršene gradnje niso predvi-
dene. V manjši meri se omo-
gočajo le na območju kra-
jinskega parka Polhograj-
ski dolomiti za ohranjanje 
obstoječe poselitve,« je po-
jasnila Nataša Špilak iz Od-
delka za okolje, prostor in 
razvoj na Občini Medvode.

Veliko nepozidanih 
zazidljivih zemljišč

Razlog, da je najmanj več-
jih širitev prav za stanovanj-
sko gradnjo, je v prvi vrsti v 
velikem deležu nepozidanih 
zazidljivih zemljišč, name-
njenih stanovanjski grad-
nji. »Iz elaborata nepozida-
nih stavbnih zemljišč, ki je 
bil narejen leta 2014, izhaja, 
da je bilo takrat teh zemljišč 
na območju občine okrog 15 
hektarjev,« je nekaj besed 
o tej pereči problematiki še 
povedala Špilakova. 

Novo naselje pod Polhograjci
Dolgo načrtovana gradnja stanovanjskega naselja Rakovnik se je letos vendarle začela. V novem 
Občinskem prostorskem načrtu Občine Medvode pa je najmanj večjih širitev namenjenih prav  
za stanovanjsko gradnjo. »Moje mnenje je, da prav dosti stanovanjskih širitev medvoški prostor  
ne prenese več,« pravi župan Medvod Nejc Smole.

Nekdaj so bila med Soro in Rakovnikom skladišča Colorja, sedaj na tem območju gradijo 
sodobno stanovanjsko naselje. 

Maja Bertoncelj

Medvode – Občina Med-
vode je uspešno kandidira-
la za nepovratna sredstva 
na javnem razpisu ministr-
stva za izobraževanje, zna-
nost in šport za sofinancira-
nje investicij v obnovo vgra-
dne športne opreme v telo-
vadnicah in športnih dvora-
nah ter obnovo atletskih te-
kališč v letu 2018. Kandidi-
rali so s projektom obno-
ve atletske steze pri Osnov-
ni šoli Medvode. Upraviče-
ni so do 42.909 evrov nepo-
vratnih sredstev.

Investicija mora biti za-
ključena do konca letoš-
njega leta. Na zemljišču 
ob Osnovni šoli Medvo-
de in Športni dvorani Med-
vode bo tako zgrajeno novo 

športno igrišče, ki bo služilo 
potrebam tako osnovne šole 
in bližnjega Vrtca Medvo-
de. Igrišče bo grajeno fazno. 

»V prvi fazi, ki bo izvedena 
v letu 2018, bo odstranjeno 
obstoječe igrišče, zgradila se 
bo tristezna dvesto metrov 

dolga atletska steza s podla-
go iz tartana. V sklopu steze 
bo dodatno urejena steza za 
tek na šestdeset metrov ter 
skok v daljino. Znotraj teka-
škega kroga bo na novo zgra-
jeno asfaltirano igrišče za 
mali nogomet ter košarko. 
Nameščena bo urbana opre-
ma (klopce in koši za sme-
ti). Celotno igrišče bo ogra-
jeno. V drugi fazi je predvi-
dena izgradnja ločenega ko-
šarkarskega igrišča, naprav 
za ulično vadbo ''street wor-
kout'' ter grbinastega poli-
gona ''pumptrack''. Izved-
ba druge faze bo odvisna 
od razpoložljivih finančnih 
sredstev,« pravijo na Občini 
Medvode. Celoten projekt je 
ocenjen na okrog tristo tisoč 
evrov, od tega prva faza na 
okrog dvesto tisoč evrov.

Dobili bodo tudi atletsko stezo
V neposredni bližini Športne dvorane Medvode bo novo športno igrišče, ki se ga bodo najbolj 
razveselili osnovnošolci iz Osnovne šole Medvode in otroci iz tamkajšnjega vrtca.

Obstoječe igrišče na zemljišču ob Osnovni šoli Medvode 
in Športni dvorani Medvode bo odstranjeno. Zgradili bodo 
novega. 

Maša Likosar

Sv. Ožbolt – Semanji dan 
na Sv. Ožboltu posvetijo 
ljudskemu izročilu, saj se 
tradicionalno že 22 let ob tem 
prazniku srečajo ljudski pev-
ci in godci. Predsednica Pros-
vetnega društva Sotočje Ško-
fja Loka Hiacinta Klemenčič 
pojasni, da semanjega dne-
va ne namenijo domači obr-
ti in stojnični prodaji, tem-
več ohranjanju in prenaša-
nju tradicije starega petja in 
igranja. 

Prireditev se je začela s sv. 
mašo pred cerkvijo sv. Ož-
bolta, opoldne pa je sledila 
predstavitev pevcev in god-
cev. »Pevci so peli večglas-
no predvsem stare ljudske 
pesmi, od Čebelarja, Predi-
ce, Al' me boš kaj rada ime-
la, Ena ptička priletela, Kaj ti 
je deklica, godci pa so igrali 
na ljudska glasbila, kot so na 
primer lončeni in škaf bas, 
perivnik, orglice, citre. Lah-
ko smo jim hvaležni, saj bi 
ljudsko izročilo brez njiho-
vega prizadevanja potonilo v 
pozabo,« pravi Klemenčiče-
va in doda: »Letos so obisko-
valci prišli z vse Gorenjske, 
srečali smo tudi Štajerce in 
goste iz Ljubljane. Vsi pa so 
takoj opazili, da smo letos 
prvič organizirali srečelov, 
za katerega se lahko zahva-
limo lokalnim podjetnikom, 
ki so darovali dobitke.« 

Tokrat je nastopilo osem 
skupin: Loške orglice, Fan-
tovci, citrar Stane Bončina 
in pevka Blažka Pogačnik, 
Francetovi orgličarji, Glasbe-
na skupina Planinca, Valeri-
ja in Jože Dolenec, Ansambel 
Bajtarji ter Jože Reven. Kle-
menčičeva posebej omeni 
ansambel Fantovci, ki so na 
njihovem srečanju premier-
no zapeli pesem o očaku Ble-
gošu, ki je bila napisana pred 
tridesetimi leti za ansambel 
Oglarji. Posebno preseneče-
nje pa sta za Hiacinto Kle-
menčič pripravila Jože in Va-
lerija Dolenec. »Leta 2000 
sem se na soboto, 5. avgusta, 
poročila, ljudska pevca Jože 
in Valerija sta se spomnila, 
da obeležujem 18. obletnico 
poroke, zato sta vsem nazna-
nila, da je ena nevesta posta-
la polnoletna, in v mojo čast 
zaigrala valček,« nam še zau-
pa sogovornica. 

Prvič zapeli pesem 
o Blegošu 
Na Sv. Ožboltu nad Škofjo Loko je na semanji 
dan potekalo že dvaindvajseto srečanje ljudskih 
pevcev in godcev.

Obiskovalci so se zavrteli ob zvokih ansambla Bajtarji,  
ki so prišli iz Selške doline. / Foto: Tina Dokl

Hiacinta Klemenčič 
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Kranjska Gora – Kranjskogorski župan Janez Hrovat je tudi 
letos pred občinskim praznikom, ki ga v Kranjski Gori obele-
žujejo 7. avgusta, na kosilu sprejel občanke in občane, ki so 
letos že ali pa še bodo dopolnili devetdeset let. Obujali so 
spomine na mladost in leta, ko so še hodili v službo, zdaj pa 
vsi ponosno štejejo, koliko imajo vnukov in pravnukov. Sre-
čanja v Radovni se je udeležilo šest od enajstih slavljencev: 
Vida Rožič, Marijan Kavalar, Janez Oman, Delfa Šolaja, Jožef 
Robič in Stanislava Možina. Ostale, ki se srečanja niso mogli 
udeležiti, bo župan obiskal na domu. To so Mihael Avgust 
Oitzl, Andrej Kristjan Robič, Bernarda Zeitlinger, Antonija Je-
reb in Ludovika Zorman. »Tudi jesen življenja je lahko lepa, 
če je srce mlado in če se počutimo mlade. Notranji mir, volja, 
energija in veselje do življenja so tisto, kar šteje in kar nas žene 
naprej,« je po prijetnem druženju sklenil župan Janez Hrovat.

Župan devetdesetletnike povabil na kosilo
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Jasna Paladin

Kamnik – Stavbo na Starem 
gradu, ki je bila zaradi spora 
z nekdanjim najemnikom 
nekaj časa prazna in zato v 
zelo slabem stanju, je Obči-
na Kamnik kot lastnica za-
čela obnavljati že lani, ko so 
prenovili spodnjo (kletno) 
etažo in v njej uredili go-
stinski lokal, to poletje pa 
se obnova nadaljuje. Denar 
zanjo so svetniki že pozimi 
zagotovili z rebalansom pro-
računa.

Letos je na vrsti pritličje 
oziroma srednja etaža objek-
ta, v kateri nameravajo ure-
diti kuhinjo in večnamenski 

prostor za različne dogod-
ke. Delavci imajo te dni tako 
polne roke dela, saj je treba 

poleg obnove kuhinje (brez 
opreme), jedilnice, pred-
prostora in ureditve sanitarij 

zamenjati vso instalacijo, 
odtoke, keramiko, okna in 
lesene stenske obloge, saj je 
vse to v zelo slabem stanju. 
Za obnovo bo občina name-
nila dobrih 176 tisoč evrov, 
dela pa naj bi bila končana 
do sredine septembra.

Pa bodo prenovljene pro-
store oddali najemniku, ki 
skrbi že za gostinski lokal? 
»Da, saj je že v razpisu za 
oddajo poslovnega prosto-
ra v najem zapisano, da bo 
najemnik ob obnovi pritličja 
prevzel tudi ta del,« pravijo 
na občini, kjer bodo v prora-
čunu za prihodnje leto sku-
šali zagotoviti tudi denar za 
opremo kuhinje.

Prenovili bodo celotno pritličje
Občina Kamnik nadaljuje celovito prenovo stavbe na Starem gradu, ki velja za eno bolj pomembnih  
in priljubljenih turističnih točk v mestu.

Kljub gradbenim delom v stavbi na Starem gradu delovanje 
gostinskega lokala ni moteno. / Foto: Tina Dokl

Jasna Paladin

Študa – Skoraj sedemsto bal, 
polnih smeti, ki so že maja 
razburile krajane Štude in 
Male Loke v občini Domža-
le, se te dni še vedno naha-
ja na zemljišču v bližini čis-
tilne naprave in bioplinarne, 
in to kljub dejstvu, da je in-
špektor za okolje in prostor 
lastniku – podjetju Publikus 
– odredil odstranitev in jim 
naložil tudi denarno kazen.

»Podjetje Publikus bi mo-
ralo balirane odpadke s te lo-
kacije odstraniti do 30. julija. 
Inšpekcija za okolje in nara-
vo Inšpektorata RS za okolje 
in prostor je po izteku roka 
opravila kontrolni pregled in 
ugotovila, da bale z odpadki 
niso odstranjene. Začela bo 
izvršbo odločbe, v izvršilnem 
postopku bo določen nov rok 
za izvršitev odločbe. Podjetju 
grozi kazen za prekršek po 
Zakonu o varstvu okolja v vi-
šini 75 tisoč evrov zaradi skla-
diščenja odpadkov brez oko-
ljevarstvenega dovoljenja,« 
so nam potrdili na ministr-
stvu za okolje.

A krajani, ki so bili odločit-
ve inšpektorata sprva zelo ve-
seli, še nekaj časa ne bodo za-
dovoljni. Publikus kljub pri-
zadevanjem namreč še ved-
no ni našel lokacije, kamor bi 
te odpadke lahko prepeljali. 
»Družba Publikus je s ciljem 
zagotovitve ustrezne končne 
oskrbe za skladiščeno lahko 
frakcijo nemudoma vzposta-
vila stike z več potencialnimi 
prevzemniki. Z dvema smo 
se dogovorili in izvedli odvoz 
testnih pošiljk, toda nobeden 

od njiju v kratkoročnem pla-
nu žal ne more zagotoviti na-
daljnjega prevzema. Glavni 
razlog še naprej ostaja v za-
polnjenosti kapacitet termič-
nih objektov v tujini. Nastala 
situacija nam ni ne v ponos, 
še manj v korist, saj vsakršna 
dodatna manipulacija z od-
padki (ovijanje v folijo, na-
kladanje, transport ...) pred-
stavlja samo dodaten stro-
šek, še kako pa se zaveda-
mo tudi resnosti kazenskih 
sankcij, ki jih napoveduje 
inšpektorat. Kot odgovorno 

podjetje se zavezujemo, da 
bomo rešili nastalo situaci-
jo ne glede na finančne po-
sledice, toda v tem trenutku 
rešitve žal ni na vidiku. Radi 
pa bi ponovno poudarili, da 
tovrstno začasno skladišče-
nje odpadkov ne povzro-
ča nikakršnih emisij snovi 
v okolje, kar je potrdil tudi 
Inšpektorat za okolje, ter da 
je to povsem običajna pra-
ksa skladiščenja odpadkov 
tudi drugod po Evropi.  Po-
membno je tudi poudariti, 
da je obstoječa situacija zgolj 

posledica na državnem ni-
voju nevzpostavljenega sis-
tema energetskih objektov, 
kar vodi v odvisnost od prev-
zemnikov iz tujine, katerih 
kapacitete termičnih objek-
tov so že nekaj časa v celoti 
zapolnjene. S podobno situ-
acijo se soočajo tudi vsi ostali 
centri za ravnanje z odpadki 
po Sloveniji, zato menimo, 
da je skrajni čas, da Sloveni-
ja kot država postane samo-
oskrbna za celoten tok od-
padkov – z izgradnjo lastne-
ga termičnega objekta bi re-
šila vseslovenski problem 
končne oskrbe lahke frak-
cije,« nam je razložila Tea 
Ulaga, vodja strokovne služ-
be, in poudarila, da se bodo 
še naprej po najboljših mo-
čeh trudili poiskati potenci-
alnega prevzemnika.

Rešitve (še) ni na vidiku
Čeprav je inšpektor za okolje in prostor družbi Publikus naložil, da mora bale z odpadki iz Štude 
odstraniti do konca julija, te kljub denarni kazni tam ostajajo. Glavni razlog ostaja zapolnjenost 
kapacitet termičnih objektov v tujini, od katerih smo odvisni, pojasnjujejo v Publikusu.

Bale odpadkov naj za okolje ne bi bile škodljive, a Publikus jih iz Štude mora odstraniti.

»Radi pa bi ponovno poudarili, da tovrstno začasno 
skladiščenje odpadkov ne povzroča nikakršnih emisij 
snovi v okolje, kar je potrdil tudi Inšpektorat za okolje, 
ter da je to povsem običajna praksa skladiščenja 
odpadkov tudi drugod po Evropi.«

Volčji Potok, Zbilje – Spletni portal In your Pocket je tudi le-
tos pripravil izbor Zmagovalci poletja 2018 (Best of Summer 
2018). Turisti so za najboljše lokacije, sladoled, taksi službo, 
letalskega prevoznika in še nekaj drugih turističnih ponudni-
kov v Ljubljani in okolici v skupno enajstih kategorijah lahko 
glasovali od konca junija, organizatorjem pa so vrnili 6600 
izpolnjenih vprašalnikov. Med zmagovalci sta tudi dva turi-
stična ponudnika z Gorenjskega, in sicer v kategoriji Najboljši 
turistični cilj v okolici Ljubljane. Na prvo mesto se je uvrstil 
Arboretum Volčji Potok, na drugo pa Zbiljsko jezero.

Arboretum najboljši turistični cilj v okolici 
Ljubljane

Jasna Paladin

Kamnik – Kamničani bodo 
ob morebitni vnovični več-
ji količini dežja kmalu spa-
li mirneje, saj država v 
poplavno varnost Kamniške 
Bistrice, ki je zaradi svoje 
hudourniške narave v pre-
teklosti že povzročila veliko 
škode, zadnja leta vlaga kar 
nekaj denarja.

Sanacijo so razdelili v tri 
faze – eno (tretjo) so izved-
li lani, dve (prva in druga) 
pa sta na vrsti zdaj. Gradbe-
ni stroji te dni tako koplje-
jo na lokaciji med Titanovo 
brvjo in mostom pri Qlandii, 
ukrepi pa – kot so nam po-
jasnili na ministrstvu – za-
jemajo povišanje in zavaro-
vanja temeljev obstoječih zi-
dov, gradnjo novega proti-
poplavnega zidu na mestu 
obstoječe dotrajane vodne 
infrastrukture, obnovo ob-
stoječih talnih pragov in ob-
režnih zavarovanj ter vzpo-
stavitev ustrezne pretočnos-
ti struge Kamniške Bistrice. 
Vrednost investicije po grad-
beni pogodbi znaša dobrih 
970 tisočakov, pri čemer bo 

država prispevala 84 odstot-
kov, Občina Kamnik 12 od-
stotkov, še štiri odstotke pa 
podjetje Centrice Real Esta-
te Ljubljana.

Pogodbeni rok za izved-
bo omenjenih faz je julij pri-
hodnje leto. Pa bo s tem pro-
tipoplavna sanacija Kam-
niške Bistrice v občini Ka-
mnik zaključena? »Nikakor 
ne, saj je treba na hudour-
nik Kamniška Bistrica gleda-
ti kot celoto od izvira do izli-
va, vključno z vsemi pritoki. 
Naslednji skupni cilj občine 
in države je odsek od Šmar-
ce do Radomelj, kjer se tre-
nutno pripravlja projektna 
dokumentacija ter projektni 
pogoji soglasodajalcev in od-
kupi zasebnih zemljišč, šele 
nato bo sledila vloga za prido-
bitev gradbenega dovoljenja. 
Ocenjujemo, da bi do konca 
leta 2019 pridobili gradbe-
no dovoljenje, v letih 2020 in 
2021 pa začeli izvedbo pro-
tipoplavnih ukrepov na tem 
območju,« pojasnjujejo na 
Občini Kamnik, kjer poudar-
jajo, da ta projekt vključuje 
tudi aktivno sodelovanje so-
sednje Občine Domžale.

Za poplavno varnost 
milijon evrov
Struga Kamniške Bistrice v delu občine Kamnik je 
to poletje pravo gradbišče. Država namreč izvaja 
prvo in drugo fazo protipoplavne sanacije reke, ki 
so jo v zgornjem delu toka izvedli že lansko leto.

Protipoplavna sanacija Kamniške Bistrice se nadaljuje  
v južnem delu občine Kamnik.

Kamnik – Občina Kamnik se bo te dni lotila še tretje faze 
temeljite obnove ceste skozi Podgorje. Prvo fazo prenove od 
krožišča do tehničnih pregledov so izvedli pred dvema letoma, 
najdaljši odsek od tehničnih pregledov do gostilne Pri Slavki 
pa lani. Zaradi gradbenih del in izvedbe tretje faze od 9. do 25. 
avgusta na cesti zato velja začasna sprememba prometnega 
režima, in sicer od Kranjske ceste do naslova Podgorje 22. 
Uvedena bo delna zapora, ki bo urejena s semaforjem.

Začenja se obnova dela ceste skozi Podgorje
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Samo Lesjak

Kranj – Pregledna razsta-
va ustvarjalcev v poletnem 
času pod vodstvom men-
torja magistra umetno-
sti Miha Perčiča v kranjski 
knjižnici postaja že tradici-
onalna, njihova dela pa po 
besedah Perčiča vseskozi 
napredujejo, tako v tehnič-
nem kot v idejnem smislu. 
Slikarska dela letošnje raz-
stave so nastala v različnih 
tehnikah, od akvarela, pas-
tela in akrila, poimenova-
li pa so jo Obrazi zemlje – 
ne glede na to, kje živimo, 
kot prebivalci Zemlje smo 
vsi del tega planeta in posle-
dično celotnega ekosiste-
ma, za katerega dobrobit in 
ravnovesje imamo dolžnost 
skrbeti. Tokrat se s svojimi 
deli predstavljajo: Andrej 
Ambrož, Darinka Tršan, 
Hilda Grošelj, Emil Sek-
ne, Ivanka Bečan, Marija 
Lokar, Mija Naglič, Minča 

Komovec, Mojca Sune-
sko, Nada Zaplotnik, Nina 
Hladnik, Stana Rovtar in le-
tošnja nova članica Majda 
Malovrh, ki se je – tako kot 

vsi ostali – odlično izkazala. 
Zanimiv kulturni program 
so pripravili člani Društva 
upokojencev: violina, pe-
smi ter recitacije Slavice 

Štirn. Udeleženci likovne 
skupine pa še vedno ostaja-
jo mladi po srcu in obljub-
ljajo, da bodo z likovnim 
ustvarjanjem nadaljevali.

Obrazi zemlje v kranjski knjižnici
V dvorani kranjske mestne knjižnice je do 15. septembra na ogled pregledna letna razstava udeležencev 
likovne skupine Univerze za tretje življenjsko obdobje Društva upokojencev Kranj.

Aktivna likovna skupina z mentorjem Miho Perčičem / Foto: arhiv razstave

Samo Lesjak

Mojstrana – Eden najbolj 
idiličnih naravnih atelje-
jev na svetu – dolina Vrata 
pod Triglavom – je tudi letos 
predstavljal popolno idejno-
motivno kuliso šestnajstim 
slikarkam ter slikarjem tra-
dicionalne likovne kolonije, 
ki so z različnimi tehnikami 
na platna ujeli podobe doli-
ne, od poti mimo slapa Pe-
ričnik do Aljaževega doma, 
pa do čudovitih razgledov 
na Triglav ter ostale vrho-
ve Julijcev. Na razstavi, ki 
bo v muzeju na ogled do 26. 
septembra, se s svojimi deli 
predstavljajo: Marjan Bur-
ja, Jasminka Ćišić, Feliks 
Frühauf - Sreč, Anton Kav-
čič, Alenka Klemenčič, Ivan 
Kolar, Mojca Kovač, Ana 
Mlekuž Višnar, Janez Mo-
horič - Mokrnk, Edi Sever, 
Draga Soklič, Ljubo Soklič, 
Marija Strnad, Pavle Ščurk, 
Zdenka Vinšek in Erika Že-
leznik.

Na odprtju razstave so si 
vsi zbrani ob nagovoru di-
rektorice muzeja Irene La-
čen Benedičič ogledali še 
povsem svež predstavitve-
ni film o številnih naravnih 
lepotah, ki jih ponuja doli-
na, z mnogimi razstavami, 
predavanji in ostalimi aktiv-
nostmi pa jih povzema prav 
Slovenski planinski muzej, 

kulturni program pa je obo-
gatil tudi ubran nastop zbo-
ra Vox Carniola.

Likovno kolonijo že vsa 
leta marljivo organizira Pla-
ninsko društvo Dovje - Moj-
strana. Predsednik društva 
Gregor Berce je ob želji 
vsem ustvarjalcem, naj s 
svojimi deli še naprej lepša-
jo naš svet, takole poetično 
iskreno strnil misli o letoš-
njem likovnem ustvarjanju: 
»Z očmi umetnika je svet vi-
deti drugačen. Leta lahko 

hodimo drug ob drugem 
po istih poteh, pa vendar so 
zgodbe posameznikov ved-
no različne. Vsi pa smo pred 
triglavsko steno nekoč sta-
li prvič in jo opazovali s spo-
štovanjem. Gore so podob-
ne življenju – včasih nudi-
jo lagodne vzpone in zložne 
spuste, včasih pa se nam na 
pot postavijo strme stene in 
globoka brezna. Spremljajo 
nas v naši minljivosti, ko os-
tajajo na prvi pogled nespre-
menjene, medtem ko mi 

zorimo. Gore se zdijo mo-
gočne in nepremagljive, kot 
mladost. Če je fotografija 
čudovito zrno časa, je slika 
zgodba o času in slikarju, ki 
jo je ustvaril. S sliko čutimo 
svet drugega človeka. Tako 
slike tudi tistim, ki mor-
da nismo domači v likovni 
umetnosti, omogočijo raz-
mislek o poteh, budijo spo-
mine na zgodbe ter vzbujajo 
čustva. Njihovim ustvarjal-
cem pa so pot v osebno za-
dovoljstvo in duhovno rast.«

Čudovite gorske podobe
V Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani je do konca septembra na ogled slikarska razstava 
ustvarjalcev 39. likovne kolonije Vrata.

Nekateri izmed ustvarjalcev letošnje likovne kolonije Vrata v družbi predsednika PD Dovje 
- Mojstrana Gregorja Berceta ter direktorice Slovenskega planinskega muzeja Irene Lačen 
Benedičič / Foto: Tina Dokl

Tržič – Glasbeni večeri na vrtu Tržiškega muzeja se bodo nada-
ljevali v petek, 17. avgusta, ob 20.30 s koncertom priznanega 
Greentown Jazz Banda (GJB). Skupina je bila ustanovljena leta 
1982 in vse do danes neguje značilen in lasten slog izvajanja 
džezovske glasbe. Ljubitelji tradicionalnega džeza po vsem 
svetu lahko prisluhnejo zasedbi na dveh vinilnih ploščah in 
šestnajstih zgoščenkah. V petintridesetih letih delovanja se je 
v zasedbi zvrstilo več kot štirideset domačih in tujih glasbeni-
kov, ki so sloves GJB ponesli v večino evropskih dežel, ZDA 
in Kanado. Člani se ponosno ozirajo na dosedanjo prehoje-
no pot, ki jih je ponesla v širni svet kot ambasadorje kulture 
svoje domovine. GJB je prvi slovenski džezovski ansambel, 
ki je nastopal v ZDA, zibelki džezovske glasbe, in tam požel 
stoječe ovacije.

Koncert Greentown Jazz Banda

Legende džeza prihajajo v Tržič: Greentown Jazz  
Band. / Foto: arhiv skupine

Ljubljana – Kino Bežigrad bo danes, 10. avgusta, ob 17. uri 
pripravil brezplačno projekcijo legendarnega mladinskega 
filma Kekec iz leta 1951. Z njo se bodo poklonili nedavno pre-
minulemu igralcu Matiji Barlu, čigar naslovna vloga Kekca je 
pustila neizbrisen pečat v slovenski kinematografiji in se za 
vedno zasidrala v srca številnih generacij. Vse obiskovalce to-
plo vabijo, da ob ogledu podoživijo svoje otroštvo ali mladost 
ter pogumnega in navihanega Kekca predstavijo tudi svojim 
otrokom ali vnukom.

Kekec v slovo Matiji Barlu

Kekec / Foto: arhiv organizatorja

Srednja vas v Bohinju – Festival Glasbeno poletje v Bohinju se 
nadaljuje s šestim koncertom, ki bo v četrtek, 16. avgusta, ob 
20.30 v cerkvi sv. Martina v Srednji vasi pri Bohinju. Nastopila 
bosta slovaški violinist Karol Daniš ter ukrajinski pianist Anton 
Bashynskyi. Oba glasbena akademika sta prejemnika številnih 
mednarodnih nagrad, nastopala pa sta tako kot solista kot 
tudi s priznanimi orkestri širom Evrope.

Glasbeno poletje v Bohinju

V Srednjo vas pri Bohinju prihaja priznani violinist Karol 
Daniš. / Foto: arhiv organizatorja (im.puls)
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Maja Bertoncelj

Gorenja vas – V občini Go-
renja vas - Poljane bo ta ko-
nec tedna velik mednaro-
dni športni dogodek. Na tra-
si od Todraža proti Lučinam 
bo potekala 17. izvedba Gor-
sko hitrostne dirke (GHD) 
Lučine.

Obeta se zanimiv konec 
tedna, v katerem bodo gle-
dalci uživali ob pogledu na 
vožnjo skoraj sto voznikov. 
Prijavljenih jih je namreč 
kar 96, med njimi tudi tre-
nutno najhitrejša dirkača 
dosedanjih tekem GHD Lu-
čine Vaclav Janik in Federi-
co Liber, ki se bosta skupaj z 
drugimi potegovala za zma-
go in morebiten nov rekord 
proge. Dogajanje se bo za-
čelo že danes s povorko vo-
zil, ki se bo vila od Todraža 
do Gorenje vasi in nazaj. V 
Gorenji vasi pred občinsko 

stavbo bo od 17. ure dalje 
poskrbljeno za dobro razpo-
loženje in druženje z dirka-
či, ki je atraktivna novost na 
dirkah v Sloveniji in so ga 
lani pripravili prvič. Jutri, 11. 
avgusta, bo dan za trening. 
Prvi izmed treh se bo začel 
ob 10.30. V nedeljo, 12. av-
gusta, bo šlo zares. Prvi tek 
bo ob 10. uri, ob 12.30 bo ura-
dno odprtje dirke, drugi tek 
bo ob 13. uri, tretji pa ob 15. 
uri. Sledili bosta razglasi-
tev zmagovalcev in podeli-
tev priznanj. Po progi bosta 
gledalce v nedeljo vozila av-
tobusa. 

Zaradi prireditve bo 11. in 
12. avgusta popolna zapora 
ceste Gorenja vas–Lučine. 
Zapora bo na območju nase-
lij Todraž, Brebovnica in Lu-
čine med 9. in 19. uro v sobo-
to in med 8. in 20. uro v ne-
deljo v intervalih po šestde-
set minut.

Dirkali bodo proti Lučinam
Za Gorsko hitrostno dirko Lučine je prijavljenih 
skoraj sto dirkačev, tudi rekorder proge.

Vilma Stanovnik

Kranj, Bled – Minuli konec 
tedna je vodstvo Hokejske 
zveze sklenilo dogovor, da v 
sezoni 2018/19 z možnostjo 
podaljšanja za eno leto prev-
zame naloge selektorja slo-
venske moške članske izbra-
ne vrste nekdanji reprezen-
tant Jeseničan Ivo Jan.

»Ponudbe, da prevza-
mem vodenje članske re-
prezentance, ki je zagotovo 
mamljiva, sem bil vesel, saj 
predstavlja nov korak v moji 
trenerski karieri. Odločitev 
je bila po eni strani težka, 
saj se zavedam naloge, ki je 
pred mano, po drugi strani 
pa lahka, ker večino igralcev 
dobro poznam še s svetovne-
ga prvenstva na Poljskem, z 

nekaterimi izmed njih pa 
sem v svoji igralski karieri 
tudi igral. Verjamem, da bo 
naše sodelovanje dobro,« je 
dogovor komentiral Ivo Jan, 
ki je bil v sezoni 2015/16, ko 
se je Slovenija na svetovnem 
prvenstvu v poljskih Katovi-
cah ponovno uvrstila med 
hokejsko elito, pomočnik 
takratnega selektorja Nika 
Zupančiča, sedaj pa že dru-
go leto vodi italijanski Vipi-
teno, ki nastopa v Alpski ho-
kejski ligi. 

»Z vodstvom svojega klu-
ba sem se dogovoril, še pre-
den sem generalnemu se-
kretarju Dejanu Kontrecu 
dokončno odgovoril na po-
nudbo za mesto selektor-
ja. V času mojih reprezen-
tančnih obveznosti je pre-
mor tudi v AHL, tako da ne 
bodo sovpadale s klubski-
mi obveznostmi,« je pove-
dal Jan in dodal, da vodstvo 
kluba na odločitev gleda tudi 
skozi prizmo promocije klu-
ba. »Ne nazadnje je prejšnji 
trener Vipitena postal selek-
tor italijanske reprezentan-
ce. Vodstvo kluba gleda po-
zitivno na to, da je klub ne 
le odskočna deska za igral-
ce, temveč tudi za trenerje,« 

pojasnil Ivo Jan, ki bo Rise 
najprej vodil na novem-
brskem EIHC-turnirju v Be-
lorusiji, februarja pa na do-
mačem turnirju.

Slovenska moška članska 
izbrana vrsta se bo za vrnitev 
med svetovno hokejsko elito 
potegovala na svetovnem pr-
venstvu divizije I-A, ki bo od 
29. aprila do 5. maja 2019 v 
Astani (Kazahstan). Sloven-
ci bodo merili moči z repre-
zentancami Belorusije, Juž-
ne Koreje, Litve, Kazahstana 
in Madžarske.

Čeprav nekateri slovenski 
ljubitelji hokeja dvomijo, 

da bi reprezentanci še kdaj 
uspel podvig, kot je igranje 
med svetovno elito in uvr-
stitev na olimpijske igre, pa 
smo minuli teden na Bledu 
lahko pri igranju opazovali 
najmlajše slovenske repre-
zentante, ki so garancija, da 
se za nove uspehe ni bati. Na 
tako imenovanem turnirju 
CCM World Invite 2018 so 
hokejisti letnik 2003 v moč-
ni mednarodni konkurenci 
osvojili zlato medaljo, v fina-
lu pa so nastopili tudi mla-
di hokejisti HK MK Bled le-
tnik 2006 in osvojili drugo 
mesto.

Ivo Jan je selektor hokejistov
Jeseničan Ivo Jan je po novem selektor slovenske hokejske reprezentance, za podmladek pa ni skrbi.

Najmlajši Risi so minuli teden na Bledu dokazovali, da se za 
nove uspehe slovenskega hokeja ni bati. / Foto: Gorazd Kavčič

Ivo Jan / Foto: Gorazd Kavčič

Vilma Stanovnik

Kranj – »Gibljivost, blišč, ure-
jenost, čarobnost, elegan-
ca umetnost – vse to je rit-
mična gimnastika,« pra-
vi Rija Drožđek, ki skrbi, da 
v kranjskem Klubu Rija po-
tekata tako rekreativni šol-
ski kot tekmovalni program. 
»Na začetni ravni je ritmika 
dobra osnova za razvoj ko-
ordinacije, gibljivosti in spo-
znavanje lastnega telesa. Z 
vztrajno vadbo dekleta gradi-
jo moč, gibljivost, izraznost, 

spretnost z rekviziti in dobi-
jo smisel za ritem in glasbo,« 
pojasnjuje Rija, ki je posebno 
ponosna na tekmovalke, za 
katerimi je uspešna sezona.

»V minuli sezoni so naše 
tekmovalke, ki jih je v klubu 
35, nastopale na dvanajstih 
tekmovanjih (Leda Cup Za-
greb, Trophy of Novi Sad, Ga-
zela Cup Pulj, MTM ...). Dve 
tekmovalki sta nastopali po-
samično, osem pa je bilo sku-
pinskih sestav. Rezultati so 
bili več kot odlični. V indivi-
dualnih sestavah smo osvojili 

po štiri srebrne in štiri brona-
ste medalje, zelo uspešne pa 
so bile naše skupinske sesta-
ve. Na vsako tekmovanje smo 
peljali več skupin, dekleta pa 
so osvojila tri zlate, pet srebr-
nih in devet bronastih me-
dalj. Največ medalj je osvojila 
skupina kadetinj. Nastopile 
so na osmih tekmovanjih in 
na šestih osvojila medaljo,« 
pravi Rija Drožđek in doda-
ja, da je najpomembnejši re-
zultat drugo mesto na držav-
nem prvenstvu, dekletom pa 
največ pomeni zmaga na prvi 

prvenstveni tekmi in zmaga 
v Pulju na tekmovanju Gaze-
la Cup, od koder so se vrnile 
s pokalom.

»Prav vsaka naša tekmoval-
ka je v letošnji sezoni osvojila 
medaljo in s tem se je vlože-
ni trud poplačal,« dodaja Rija 
Drožđek in pravi, da je v klubu 
skupaj okoli 220 deklet, treni-
rajo pa v telovadnicah kranj-
skih šol in Dvorani Zlato po-
lje. »Trenutno nas čaka pole-
tni kamp, v septembru pa že 
prvi nastopi na tekmovanjih,« 
še dodaja Rija Drožđek.

Prav vsaka je osvojila medaljo
V kranjskem Klubu Rija so ponosni na dekleta, ki zavzeto trenirajo ritmično gimnastiko in uspešno 
nastopajo na tekmovanjih.

Za tekmovalkami Kluba Rija je uspešna tekmovalna sezona. / Foto: arhiv Kluba Rija

Vilma Stanovnik

Kranj – Peter John Stevens je 
minulo sredo na evropskem 
prvenstvu v Glasgowu os-
vojil tretje mesto v discipli-
ni 50 metrov prsno. Stevens, 
sicer doma iz Spodnjih Pir-
nič pri Medvodah, trenutno 
pa študent univerze Tenne-
ssee, je plaval 27,06 sekun-
de, kar je njegov osebni re-
kord. Zlato medaljo, že tretjo 
na Škotskem, si je s časom 
26,09 sekunde priplaval Bri-
tanec Adam Peaty. Stevenso-
va medalja je prva slovenska 

na letošnjem evropskem pr-
venstvu v Glasgowu, sicer pa 
že stota na velikih tekmova-
njih. »Lepo je biti lastnik ju-
bilejne stote slovenske kolaj-
ne,« je po tekmi povedal Ste-
vens in dodal, da nastop si-
cer ni bil optimalen. »Vem, 
da bi bil lahko še hitrejši, a 
v končnici sem plaval kot v 
transu in naredil tudi nekaj 
napak. Zelo sem vesel,« je 
povedal Stevens, ki je pred 
dvema letoma na evrop-
skem prvenstvu v Londonu 
osvojil srebrno medaljo na 
50 metrov prsno. 

Medalja za Stevensa 
Na evropskem prvenstvu v Glasgowu je član 
Plavalnega kluba Triglav Kranj Peter John Stevens 
osvojil bronasto odličje.

Plavalec Peter John Stevens. / Foto:Gorazd Kavčič

Kranj – Nogometaši v prvi SNL Telekom bodo konec tedna in 
v ponedeljek odigrali tekme četrtega kroga. V nedeljo ob 17.30 
bo Triglav gostil Olimpijo. Nedeljski nogometni dan se bo 
končal s tekmo Domžale – Aluminij, ki se bo na nogometnem 
igrišču ob Kamniški Bistrici začela ob 20.15. Nogometaši v 
drugi SNL pa bodo konec tedna odigrali tekme drugega kro-
ga. Kalcer Radomlje bo jutri ob 17.30 gostil Krko, nogometaši 
Rolteka Dob pa v nedeljo odhajajo na gostovanje k ekipi Brd.

 V Kranju gostuje Olimpija, v Domžalah Aluminij
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Cveto Zaplotnik

Bohinjska Bistrica – V Bohi-
nju so že v preteklosti ime-
li manjše težave z majskim 
hroščem, a tolikšnih, kot 
jih imajo letos, doslej še ni 
bilo. Majski hrošč se je raz-
širil na približno trideset 
hektarjev travnikov v vaseh 
Ravne, Nemški Rovt, Sre-
dnja vas v Bohinju (pred-
vsem na območje Senožet) 
in Studor, skupno je priza-
detih šestnajstih kmetij, v 
kmetijski svetovalni služ-
bi pa dobivajo še nove prija-
ve. Kot je povedal Dušan Jo-
vić, svetovalec iz oddelka za 
kmetijsko svetovanje v Kme-
tijsko gozdarskem zavodu 
Kranj, ogrci majskega hro-
šča povzročajo škodo pred-
vsem na travnikih, ki so slab-
še gnojeni in imajo zaradi 
tega tudi bolj pestro biotsko 
raznovrstnost. »Ogrci poje-
do korenine trav, ruša zač-
ne veneti in rjaveti, posledi-
ca je manjši pridelek krme. 
Prva košnja je bila letos še v 
redu, druge je bilo bistveno 

manj. Če kmetje prizadetih 
travnikov ne bodo sanirali, 
se bo majski hrošč razširil še 
na dobre, s tem pa se bo iz-
pad krme še povečal,« je de-
jal Jović in dodal, da so za za-
tiranje hrošča tri možnosti: 
lahko bi se odločili za kemič-
no zatiranje, a to bi glede va-
rovanja okolja ne bilo spre-
jemljivo, druga možnost je 
vnos glive, ki v zemlji zavre 
razvoj ogrcev, tretja mož-
nost je mehansko zatiranje, 
to je frezanje travne ruše v 
dneh z zelo visoko dnevno 
temperaturo, potlej pa vse-
janje trave in valjanje na 
novo posejane površine. »V 
Bohinju smo se odločili za 

mehansko zatiranje, ukrep 
pa bi morali izvesti do kon-
ca avgusta ali najkasneje v 
prvih dneh septembra.«

Bohinjski kmetje si že-
lijo, da bi jim pri zatiranju 
majskega hrošča pomagala 

občina. Na občini kažejo ra-
zumevanje za njihove teža-
ve in že iščejo možnosti za 
sofinanciranje ukrepa, dol-
goročna rešitev pa je, kot je 
dejal Jović, vsaj minimalno 
gnojenje travnikov.  

Ogrci majskega hrošča na 
bohinjskih travnikih
Ogrci so doslej prizadeli okrog trideset hektarjev travnikov v vaseh Ravne, Nemški Rovt, Srednja vas 
v Bohinju in Studor. Pri zatiranju kmetje računajo na pomoč občine.

Majski hrošči povzročajo škodo tudi na nekaterih travnikih 
v Studorju. Fotografija je simbolična. 

Ogrci (ličinke) majskega 
hrošča se hranijo 
s koreninami trav, 
najbolj požrešni so v 
drugem in tretjem letu 
razvoja, največ škode pa 
povzročajo na slabših, 
manj pogosto košenih in 
gnojenih površinah.

Cveto Zaplotnik

Kranj – Po podatkih geodet-
ske uprave je bilo lani v Slo-
veniji prodanih okoli 25 ti-
soč parcel kmetijskega zem-
ljišča skupne površine 6300 
hektarjev. Število kupopro-
daj je bilo za četrtino večje 
kot leta 2015, površina pro-
danega zemljišča pa je bila 
večja za desetino. Največ 
prodaj je bilo na območjih, 
kjer je tudi največ razpolo-
žljivih kmetijskih zemljišč. 
Povprečna cena kmetijske 
parcele se v zadnjih treh le-
tih ni bistveno spremenila, 
predlani in leto prej je zna-
šala 1,51 evra za kvadratni 
meter, lani pa 1,55 evra. Pri 
cenah je prednjačilo obal-
no-kraško območje s šesti-
mi evri za kvadratni meter, 
sledili so ji gorenjsko obmo-
čje s ceno 3,47 evra za kva-
dratni meter, koroško ob-
močje z okoli 2,8 evra ter go-
riško, osrednjeslovensko in 
savinjsko območje s ceno 

okoli dva evra za kvadratni 
meter. »Stanje trga kmetij-
skih zemljišč je nekoliko ne-
navadno zaradi tega, ker je 
najnižja dosežena povpreč-
na cena na pomurskem ob-
močju (razen notranjske-
ga območja), kjer je kako-
vost kmetijskega zemljišča 

najboljša,« ugotavljajo v ge-
odetski upravi, kjer si takšno 
stanje razlagajo s tem, da 
je ponudba kmetijskih ze-
mljišč na pomurskem ob-
močju največja.

Promet z gozdnimi 
zemljišči se je v zadnjih 
treh letih glede na število 

parcel povečal za 18 odstot-
kov, glede na površino pa kar 
za 78 odstotkov (s 3200 na 
5700 hektarjev). »To naka-
zuje, da interes po gozdnih 
zemljiščih s ciljem izkori-
ščanja lesne mase v Slove-
niji še kako obstaja,« podat-
ke komentirajo v geodetski 
upravi, kjer tudi navajajo, da 
se je cena v zadnjih treh letih 
gibala okrog pol evra za kva-
dratni meter. Lani je znaša-
la 0,51 evra, v prejšnjih dveh 
letih pa 0,49 evra. Tudi pri 
gozdnih zemljiščih je bila, 
podobno kot pri kmetijskih, 
povprečna cena na gorenj-
skem območju višja od dr-
žavnega povprečja in je zna-
šala 0,57 evra (predlani 0,6 
evra in še leto prej 0,65 evra). 
Zemljišča so bila najdraž-
ja na obalnem območju (od 
1,0 do 2,2 evra), kjer je na vi-
soko ceno vplivalo povpraše-
vanje, ne pa kakovost gozda. 
Največ prometa z gozdnimi 
zemljišči pa je bilo lani na 
Dolenjskem.

Cene višje od državnega povprečja
Cene kmetijskih in gozdnih zemljišč se lani niso bistveno spremenile, kaže poročilo geodetske uprave 
o trgu nepremičnin v letu 2017. Kmetijske in gozdne parcele so na Gorenjskem dražje od državnega 
povprečja.

Na Gorenjskem je bilo lani prodanih 211 parcel gozdnega 
zemljišča, povprečno velikega nekaj več kot en hektar, po 
ceni 0,57 evra za kvadratni meter.

Cveto Zaplotnik

Kranj – Po podatkih Zavo-
da za gozdove Slovenije so 
gozdarji v Sloveniji v letoš-
njem prvem poletju ozna-
čili za posek trikrat manj 
od lubadarja napadenega 
drevja kot lani v enakem ob-
dobju, že lani pa je bil po-
sek lubadark znatno nižji 
kot v letu prej. Do konca ju-
nija letos so označili za po-
sek 190.421 kubičnih me-
trov drevja, lastniki gozdov 
pa so do polletja posekali in 
pospravili 218.368 »kubi-
kov« lani in letos odkazanih 
lubadark, od tega 91.993 ku-
bičnih metrov letošnjih. Še 
naprej je največji problem 
z lubadarjem na blejskem 
gozdnogospodarskem ob-
močju, kjer so gozdarji zavo-
da za gozdove letos do polle-
tja odkazali za posek 82.156 
kubičnih metrov drevja, 

lastniki gozdov so poseka-
li že 102.032 kubičnih me-
trov lani in letos odkazanih 
lubadark, med katerimi je 
bilo 34.613 »kubikov« letos 
odkazanih. Na kranjskem 
gozdnogospodarskem ob-
močju je lubadarja manj, v 
prvi polovici leta so označi-
li za posek 11.582 kubičnih 
metrov lubadark, od tega so 
jih lastniki gozdov tri četrti-
ne posekali in pospravili že 
do polletja, skupaj z lani od-
kazanimi pa je letošnji po-
sek lubadark znašal 15.117 
kubičnih metrov.

V Zavodu za gozdove Slo-
venije pričakujejo ponovni 
»napad« lubadarja v nasled-
njem letu; kako obsežen bo, 
pa bo odvisno predvsem od 
poseka drevja, poškodova-
nega v lanskem vetrolomu, 
in od tega, ali bodo letošnje 
vremenske razmere ugodne 
za razvoj lubadarja.

Odkazali štiriindevetdeset 
tisoč »kubikov« lubadark
Gozdarji so v letošnji prvi polovici leta označili 
na Gorenjskem za posek skoraj 94 tisoč kubičnih 
metrov lubadark.

Cveto Zaplotnik

Kranj – Po podatkih Agen-
cije RS za kmetijske trge in 
razvoj podeželja so mlekar-
ne junija letos za mleko, do-
stavljeno v mlekarno ter s 3,7 
odstotka maščobe in 3,15 od-
stotka beljakovin, plačale v 
povprečju 29,30 evra za sto 
kilogramov, kar je bilo za 
67 centov ali za 2,34 odstot-
ka več kot mesec prej. Ker je 
mleko v povprečju vsebovalo 

4,02 odstotka maščobe in 
3,28 odstotka beljakovin, je 
bila povprečna dejanska od-
kupna cena 31,38 evra in je 
bila za 34 centov ali za 1,1 od-
stotka višja kot maja. Odku-
povalci so za mleko s 3,7 od-
stotka maščobe in 3,15 od-
stotka beljakovin plačali 
povprečno 26,74 evra za sto 
kilogramov, cena, izračuna-
na glede na vsebnost ma-
ščob in beljakovin v mleku, 
pa je znašala 29,18 evra.

Odkupne cene mleka

Odkupna cena (v evrih/100 kg) za mleko s 3,7 odstotka  
maščobe in 3,15 odstotka beljakovin (standardna) in glede na 
dejansko vsebnost maščobe in beljakovin (dejanska)

Mesec Cena mlekarn Cena odkupovalcev
 *standardna *dejanska *standardna *dejanska
December 2012 31,00 32,56 26,56 30,71
December 2013 36,23 38,36 31,06 36,12
December 2014 32,64 34,09 27,77 31,72
December 2015 28,88 30,70 24,86 28,33
December 2016 26,84 30,01 24,15 28,18
December 2017 32,87 35,25 28,63 32,97
Januar 2018 31,00 33,88 27,45 31,10
Februar 2018 29,60 32,91 26,28 29,88
Marec 2018 28,82 32,01 25,68 29,22
April 2018 28,16 31,33 25,52 28,58
Maj 2018 28,63 31,04 25,97 28,74
Junij 2018 29,30 31,38 26,74 29,18

Kranj – Društvo kmetijskih inženirjev in tehnikov (DKIT) Go-
renjske bo tudi letos pripravilo gorenjsko tekmovanje v oranju. 
Tekmovanje bo v petek, 31. avgusta, na njivah v bližini Lahovč. 
Orači se bodo pomerili v oranju na strnišču z dvobrazdnimi 
plugi krajniki in z obračalnimi plugi. V društvu sprejemajo 
prijave za tekmovanje pisno na naslov DKIT, Iva Slavca 1, 
4000 Kranj, ali po telefonu na številki 040 530 230, na kateri 
dajejo tudi dodatna pojasnila in informacije o tekmovalnih 
pravilih. Orača, ki bosta na regijskem tekmovanju dosegla 
največ točk, se bosta uvrstila na državno tekmovanje, ki bo 7. 
in 8. septembra v Mariboru.

Zbirajo prijave za tekmovanje oračev
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Cveto Zaplotnik

Kranj – V geodetski upravi, 
kjer na podlagi evidenc sis-
tematično spremljajo trg ne-
premičnin od leta 2007 da-
lje, v poročilu za leto 2017 
ugotavljajo, da je bilo lani na 
slovenskem nepremičnin-
skem trgu rekordno števi-
lo kupoprodaj, sklenjenih je 
bilo namreč kar 36 tisoč ku-
poprodajnih poslov. Vred-
nost prometa se je zaradi 

večjega števila poslov in cen 
stanovanjskih nepremičnin 
izenačila z rekordno vredno-
stjo leta 2007, ko je znašala 
2,3 milijarde evrov. Pri vseh 
nepremičninah, razen pri 
zemljiščih za gradnjo stavb, 
so bile lani po letu 2007 do-
sežene najvišje rasti prome-
ta. Obseg prometa z zemljiš-
či za gradnjo se je tako v zad-
njih treh letih zvišal za 36 
odstotkov in promet s sta-
novanjskimi hišami za 33 

odstotkov. »To nakazuje na 
precejšnje povečanje intere-
sa kupcev po stanovanjskih 
hišah in zemljiščih za grad-
njo, ki so večinoma zunaj 
strnjenih mestnih središč. 
Razlog za to so verjetno viso-
ke cene stanovanj na neka-
terih najbolj aktivnih trgih 
stanovanjskih nepremičnin 
v državi,« ugotavljajo v geo-
detski upravi in dodajajo, da 
večje ponudbe novih stano-
vanj še ni, vendar pa je rast 

cen že spodbudila gradbeno 
dejavnost na območjih, kjer 
je povpraševanje po stano-
vanjih največje, predvsem v 
Ljubljani. 

Pri cenah na vrhu 
Ljubljana in Obala

Obseg prodaje stanovanj 
se je v zadnjih treh letih 
povsod povečal, rast je bila 
v tem obdobju po posame-
znih območjih od šest do šti-
rideset odstotkov, v vzponu 
pa so tudi cene, pri katerih 
so po višini lani prednjačili 
Ljubljana (povprečje 2400 
evrov za kvadratni meter), 
Obala brez Kopra (2300) in 
Koper (2100). V zadnjih treh 
letih se je občutno povečal 
tudi obseg prodaje hiš, tudi 
pri hišah so bile cene naj-
višje v Ljubljani in na Oba-
li. Promet s poslovnimi ne-
premičninami, to je s pisar-
nami in lokali, je v primerja-
vi z drugimi vrstami nepre-
mičnin najmanj porasel, le 
za sedem odstotkov v treh le-
tih, kar je posledica večjega 
zanimanja za najem nepre-
mičnin, obseg teh poslov pa 
se je zvišal za četrtino. Pro-
met z zemljišči za gradnjo 
stavb, predvsem stanovanj-
skih hiš, je najbolj porasel 
v okolici Ljubljane, kjer so 

bile, enako kot v sami Lju-
bljani, tudi najvišje cene.

Cene stanovanj najvišje 
v Kranjski Gori

Na Gorenjskem je v zad-
njih treh letih v primerjavi z 
drugimi regionalnimi obmo-
čji najbolj porasel obseg pro-
meta s stanovanji, število ku-
poprodaj se je v tem obdobju 
povečalo s 778 na 1074, torej 
skoraj za dve petini. Največ-
ji porast, za več kot petdeset 
odstotkov, so v tem obdobju 
zabeležili na območju obči-
ne Jesenice, kjer se cene niso 
spreminjale, in Kranjske 
Gore, kjer pa so cene porasle 
za petino. Povprečne cene so 
bile najvišje v Kranjski Gori, 
povprečno 2400 evrov za 
kvadratni meter, na Bledu 
je bilo povprečje okoli 2000 
evrov, v Kranju okoli 1700 
evrov, podobno tudi v Škofji 
Loki, v Bohinju in Radovljici 

so se gibale okoli 1600 evrov 
za kvadratni meter.

Lastnika zamenjalo 
petsto devet hiš

Pri hišah je bil porast na 
Gorenjskem še večji kot 
pri stanovanjih, 49-odsto-
ten, v letu 2015 je lastnika 
zamenjalo 349 hiš, lani pa 
509. Največji porast, več kot 
50-odstoten, je bil na obmo-
čju občin Kranj, Radovlji-
ca, Bled in Škofja Loka, pov-
prečne cene hiš s pripadajo-
čimi zemljišči pa se v zad-
njih treh letih niso bistveno 
spremenile. Povprečna cena 
zemljišč za gradnjo stavb je 
bila lani na območju Kranja 
112 evrov za kvadratni meter, 
za garažo s 13 kvadratnimi 
metri uporabne površine je 
bilo v povprečju treba odšte-
ti 9700 evrov, za pisarne je 
bilo povprečje 800 evrov za 
»kvadrat«.

Leto rekordnih kupčij
Lani je bilo za slovenski nepremičninski trg leto rekordnih kupčij. Promet z vsemi vrstami nepremičnin 
se je povečal, zvišale pa so se tudi cene. Na Gorenjskem se je obseg prodaje stanovanj v zadnjih treh 
letih povečal skoraj za dve petini, hiš pa domala za polovico.

Obseg prometa s stanovanji se povečuje, v vzponu so tudi cene. Fotografija je simbolična. 

Cene prodanih stanovanj v izbranih občinah  
na širšem gorenjskem območju

Občina
Povprečna cena (v evrih) v letu:

* 2015 * 2016 * 2017

Kranj 1550 1610 1690

Jesenice 1010 1040 1060

Kranjska Gora 2000 2240 2400

Škofja Loka 1550 1620 1660

Tržič 1180 1080 1170

Radovljica 1450 1600 1680

Bohinj 1970 1440 1560

Bled 1580 1730 2020

Domžale 1610 1790 1840

Kamnik 1510 1610 1720

Medvode 1610 1660 1990
(Vir: Geodetska uprava RS)

Cveto Zaplotnik

Kranj – V Zvezi potrošnikov 
Slovenije so v okviru izvaja-
nja javne službe obveščanja 
in izobraževanja potrošni-
kov pripravili knjižico Te-
žave z odplačevanjem kre-
dita. Knjižica je namenje-
na vsem, ki so preobreme-
njeni s krediti in drugimi 
dolgovi in ne vedo, kako jih 
bodo poplačali, zaradi zadol-
ženosti pa nimajo dovolj de-
narja za sprotno življenje in 
so nenehno v stresu. Glavno 
sporočilo knjižice je v tem, 
da je ne glede na vzrok fi-
nančnih težav najpomemb-
nejše, da si potrošnik pred 
njimi ne zatiska oči, ampak 
poišče pomoč in pripravi re-
ševalni načrt. 

Pet korakov za izhod iz 
zadolženosti

V Zvezi potrošnikom sve-
tujejo vsem, ki so se znašli 

v primežu zadolženosti, pet 
korakov. Najprej naj naredi-
jo seznam svojih dolgov in 
jih glede odplačevanja raz-
vrstijo po pomembnosti. 
Najpomembnejši so stano-
vanjski kredit (posledica je 
lahko izguba doma), raču-

ni za tekoče stroške (posle-
dica je odklop vode, elektri-
ke ali ogrevanja) in dolgovi, 
za katere so že izdani predlo-
gi oziroma sklepi za izvršbo. 
Vse ostale dolgove naj razpo-
redijo glede na višino obre-
stne mere, saj je smiselno 
najprej poplačati tiste z višjo 

obrestno mero. V drugem 
koraku naj pregledajo svoje 
finančno stanje: upoštevajo 
vse prihodke in premoženje, 
ki ga imajo sami in njihovi 
družinski člani, pa tudi vse 
stroške na mesečni in letni 
ravni. Če je prodaja premo-
ženja neizogibna za poplači-
lo dolgov, je bolje, da to stori-
jo dolžniki sami kot upniki. 
V tretjem koraku naj izdela-
jo časovni načrt za odplači-
lo dolgov, izračunajo, koliko 
dolga bi lahko odplačali na 
mesec in v kolikšnem času 
bi ga lahko poplačali v celo-
ti, pripravijo gospodinjski 
proračun za naslednje leto, 
spremljajo svoje prihodke 
in izdatke, ... V četrtem ko-
raku naj predlagajo upni-
kom reprogramiranje kre-
dita, moratorij na odplače-
vanje ali konsolidacijo, v pe-
tem koraku pa naj čim prej 
vzpostavijo stik z upniki. V 
zvezi potrošnikov ob tem še 

opozarjajo: kdor je zabredel 
v dolgove, naj za odplačilo ne 
najame novega kredita.

Vsi nakupi niso nujno 
potrebni

»Kredit in drugi dolgo-
vi prinašajo tveganje za po-
sameznika in njegovo dru-
žinsko okolje, zato je po-
membno, da potrošnik pred 
odločitvijo za zadolžitev dob-
ro preuči morebitne nevar-
nosti in premisli, ali je načr-
tovani nakup res potreben,« 
pravi Alina Meško iz Zve-
ze potrošnikov Slovenije. V 
praksi se pogosto izkaže, da 
vsi nakupi, ki pahnejo potro-
šnike v prezadolženost, niso 
nujno potrebni. »Najpogo-
stejši razlog zadolževanja, 
ki se spremeni v prezadol-
ženost, je nakup avtomobila 
na lizing,« ugotavlja Alenka 
Hebar Lavrič iz Preloma, in-
štituta za družinsko terapijo, 
svetovanje in izobraževanje. 

Ne si zatiskati oči pred dolgovi
Kdor se je znašel v finančnih težavah, naj si pred njimi ne zatiska oči, ampak naj poišče pomoč in 
naredi reševalni načrt, je glavno sporočilo knjižice Težave z odplačevanjem kredita, ki so jo izdali v 
Zvezi potrošnikov Slovenije.

V knjižici Težave z 
odplačevanjem kredita 
so navedeni tudi kontakti 
različnih organizacij, 
ki lahko pomagajo 
potrošnikom v finančni 
stiski.
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Cveto Zaplotnik

Kranj – Zavod za zaposlova-
nje je 1. avgusta objavil novo 
javno povabilo, na podlagi ka-
terega bodo delodajalci letos 
in prihodnje leto lahko vklju-
čili v delovni preizkus prib-
ližno dva tisoč brezposelnih. 
Povabilo delodajalcem bo od-
prto do porabe razpoložljive-
ga denarja, na voljo je 1,8 mili-
jona evrov, vendar najdlje do 
23. oktobra prihodnje leto, ko 
bo potekel rok za predložitev 
ponudb. Brezposelni bodo 
med delovnim preizkusom 
ostali prijavljeni na zavodu. 
Preizkus bo praviloma po-
tekal osem ur na dan in naj-
več pet dni na teden, skupno 
pa od sto ur do enega mese-
ca. Delodajalci bodo morali 
brezposelne pred začetkom 
delovnega preizkusa napoti-
ti na zdravniški pregled, jih 
zavarovati za invalidnost in 

smrt, ki je posledica poškod-
be pri delu, ter jim zagotoviti 
mentorja. Zavod za zaposlo-
vanje bo delodajalcem povr-
nil upravičene stroške v zne-
sku 206 evrov na delavca, de-
lodajalci iz javnega sektor-
ja pa bodo upravičeni le do 
povračila dejanskih stroškov 
zdravniškega pregleda. Ude-
leženci delovnega preizkusa 
bodo prejeli dodatek za aktiv-
nost in dodatek za prevoz.

Delodajalci bodo med de-
lovnim preizkusom lahko 
preizkusili in spoznali brez-
poselne v svojem delovnem 
okolju, brezposelni pa bodo 
lahko na konkretnem delov-
nem mestu preizkusili svo-
je znanje, veščine in spret-
nosti. Izkušnje kažejo, da 
se približno sedemdeset od-
stotkov brezposelnih po de-
lovnem preizkusu zaposli 
pri istem ali drugem delo-
dajalcu.

Delovni preizkus za dva 
tisoč brezposelnih
Približno sedemdeset odstotkov brezposelnih 
se po delovnem preizkusu zaposli pri istem ali 
drugem delodajalcu.
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Vilma Stanovnik

Kranj – V soboto je v Cerkljah 
motorist zaradi vožnje na 
prekratki varnostni razdalji 
trčil v osebni avtomobil. Še 
en motorist je padel v Kopač-
nici na škofjeloškem obmo-
čju. Vozil je v manjši skupi-
ni motoristov. Nadzor nad 
motornim kolesom je iz-
gubil pri vožnji skozi oster 
ovinek. Na cesti Pokljuka–
Koprivnik je v nedeljo po-
zno popoldan padel moto-
rist, ki je vozil preblizu des-
nemu robu vozišča. V padcu 
je utrpel hujše poškodbe, za-
radi katerih pa ni življenjsko 
ogrožen. Bolj problematič-
nega motorista so v nedeljo 
sredi popoldneva v rutinski 
kontroli obravnavali kranjs-
kogorski policisti. Motorist 
iz območja Nove Gorice se 

je peljal proti domu, ko so ga 
v Gozdu - Martuljku ustavili 
policisti in mu odredili pre-
izkus alkoholiziranosti, ki je 
pokazal več kot promil in pol 
alkohola (0,74 mg/l). Iz pro-
meta so ga izločili in mu pre-
povedali nadaljnjo vožnjo, 
zaradi hujšega prekrška pa 
bo obravnavan tudi v prekr-
škovnem postopku.

To so policijska poroči-
la o motoristih minulega 
konca tedna, ki k sreči med 
bolj ogroženimi udeleženci 
v cestnem prometu ni terjal 
smrtnih žrtev.

So pa gorenjski policisti 
minule dni izdelali statistiko 
prometnih nesreč z udelež-
bo motoristov od leta 2005 
do lanskega leta. Ugotovili 
so, da je bilo v zadnjih 13 letih 
v prometnih nesrečah ude-
leženih 869 motoristov, kar 

pomeni v povprečju 67 na 
leto. V tem času je umrlo 28 
motoristov oziroma povpreč-
no dva na leto. Kar 186 moto-
ristov je bilo hudo telesno po-
škodovanih, 392 je bilo lažje 
poškodovanih, 263 pa jih je 
nesrečo preživelo brez po-
škodbe.

Letos je bilo nesreč moto-
ristov na Gorenjskem že 32, 
dva motorista sta umrla, štir-
je so bili hudo telesno poško-
dovani, 14 pa lažje. 

Največ nesreč so obravna-
vali kranjski policisti. V zad-
njih 13 letih je bilo v prome-
tnih nesrečah udeleženih 
311 motoristov, umrlo jih je 
devet, hudo telesno poško-
dovanih je bilo 55, lažje pa 
143. V letošnjem letu je bilo 
nesreč motoristov na obmo-
čju Kranja 13, eden je umrl, 
eden je bil huje, še osem pa 
lažje telesno poškodovanih.

Na območju Kranja je med 
bolj problematičnimi cesta 
Preddvor–Jezersko. V zgor-
njem delu regionalne ceste 
na relaciji Zgornje Jezersko–
Spodnje Jezersko (Kanonir) 

se je v zadnjih 13 letih zgodi-
lo deset nesreč motoristov, 
v spodnjem delu Kanonir–
Preddvor pa 17. Dve smrtni 
nesreči motoristov sta se zgo-
dili na zgornjem delu regio-
nalne ceste, ena letos na spo-
dnjem delu. Največ nesreč 

motoristov s telesnimi po-
škodbami se je v zadnjih 13 
letih zgodilo na spodnjem 
delu regionalne ceste, kar 
enajst, bistveno manj pa na 
zgornjem, tri.

Kot tudi ugotavljajo gorenj-
ski policisti, so pri motoristih 

najbolj problematične nepri-
lagojena hitrost vožnje ter 
stran in smer vožnje. »Zato 
jim svetujemo, naj bodo 
predvsem izjemno previdni, 
hitrost svoje vožnje pa naj 
prilagodijo razmeram na 
cesti,« opozarjajo.

Največ nesreč motoristov proti Jezerskemu
Pri pregledu statističnih podatkov gorenjski policisti ugotavljajo, da so med bolj ogroženimi udeleženci v cestnem prometu motoristi, na območju  
Kranja pa je najbolj problematičen odsek ceste med Preddvorom in Jezerskim.

V zadnjih trinajstih letih je v nesrečah na Gorenjskem umrlo 28 motoristov, skoraj šeststo 
pa je bilo poškodovanih. / Foto: Gorazd Kavčič

Na Gorenjskem se je od leta 2005 do 2017 povečalo 
število registriranih motornih koles za več kot pet 
tisoč, kar pomeni skoraj za štiristo odstotkov in je še 
več kot sicer v Sloveniji.

Šenčur – S policijske uprave 
Kranj sporočajo, da svojci 
pogrešajo 51-letnega Zmaga 
Sajevica iz Šenčurja. Nazad-
nje so ga videli minuli pone-
deljek, 6. avgusta, zjutraj. 
Zmago Sajevic ima daljše 
valovite sive lase in kozjo 
bradico, oblečen je v tričetr-
tinske črne hlače in črno ma-
jico s kratkimi rokavi, s seboj 
je imel nahrbtnik črne barve, 
obut je bil v črne športne 
copate znamke Converse All star. Kdor je videl pogrešanega ali 
ima podatke o izginotju, naj to sporoči policiji na interventno 
številko 113 ali anonimni telefon policije 080 1200.

Pogrešajo Zmaga Sajevica

Zmago Sajevic

Vilma Stanovnik

Kranj – Nekdanji kranjski 
prometni policist Igor Bav-
dek, ki zaradi uboja Tineta 
Resnika na Dobu prestaja 14 
let in pol zaporne kazni, na 
pravdnem oddelku okrožne-
ga sodišča v Ljubljani od Re-
publike Slovenije zahteva od-
škodnino zaradi neprimer-
nih razmer v priporu. Bav-
dek očita Republiki Sloveniji 

kršitev Evropske konvencije 
o človekovih pravicah (pre-
poved nečloveškega in poni-
žujočega ravnanja) ter pravi-
ce do učinkovitega pravne-
ga sredstva. Od države ter-
ja 28.440 evrov odškodnine 
zaradi neustreznih razmer 
bivanja v zavodih za prestaja-
nje kazni zapora v Ljubljani 
in Mariboru. 

Ljubljansko okrožno sodiš-
če mu je pritrdilo, da so bile 

razmere na Povšetovi, kjer 
je preživel 474 dni, dejansko 
neprimerne, medtem ko kr-
šitev ni ugotovilo v maribor-
skem zavodu, kamor se je bil 
Bavdek preselil za tri mese-
ce. Tako je Bavdku ljubljan-
sko okrožno sodišče dosodi-
lo odškodnino 4500 evrov z 
zakonitimi zamudnimi obre-
stmi. Odškodnino mu je pri-
sodilo za čas, ko je imel v lju-
bljanskem priporu na voljo tri 

oziroma štiri kvadrate oseb-
nega prostora, kar je manj, 
kot določajo evropski standar-
di, in ob drugih pomanjkljivo-
stih, saj v sobah ni bilo ureje-
nega prezračevanja, v pole-
tnih mesecih leta 2012 pa je 
bilo neznosno vroče.

Sodba še ni pravnomoč-
na, saj jo na višjem sodišču 
s pritožbo izpodbijata tako 
Bavdek kakor državno od-
vetništvo.

Odškodnina zaradi neustreznih razmer

Kranj, Škofja Loka – Na območju Kranja je ukraden skuter 
znamke SYM Orbit rdeče barve z registrsko številko KR 3D-
K7, na območju Škofje Loke pa pogrešajo osebni avtomobil 
znamke Škoda fabia metalno sive barve z registrsko številko 
KR UP-773. Vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešanih vozilih, po-
licisti pozivajo, naj to sporočijo na telefonsko številko 113 ali 
anonimni telefon policije 080 1200.

Ukradli skuter in avto

Vilma Stanovnik

Kranj – Direkcija za infra-
strukturo bo predvidoma 
septembra izvedla pilotni 
projekt #BrezMobilca. Tako 
nameravajo na dveh lokaci-
jah v državi postaviti LED-
-prikazovalnika, namenjena 
obveščanju in opozarjanju 
voznikov o (ne)uporabi mo-
bilnih telefonov med vožnjo.

Direkcija RS za infra-
strukturo se je za postavi-
tev dveh opozorilnih naprav 
odločila z namenom pove-
čanja ozaveščenosti vozni-
kov, da je uporaba mobilne-
ga telefona med vožnjo lah-
ko smrtno nevarna, in po-
sledičnega izboljšanja pro-
metne varnosti.

Napravo za opozarjanje 
voznikov bodo za zdaj posta-
vili na dveh lokacijah v drža-
vi predvidoma septembra, 
lokaciji bosta direkcija in po-
licija določili skupaj.

Pri tem bodo upošteva-
li merila, kot so bližina šole 
oziroma vrtca, prehoda za 
pešce, križišča in podobno. 

Kot pravijo na direkciji, 
številne študije dokazujejo, 
da mobilni telefon na vozni-
ka vpliva negativno. Vozni-
ku, ki uporablja mobilni te-
lefon med vožnjo, se poslab-
ša reakcijski čas, počasneje 
zaznava in reagira na pro-
metno signalizacijo, njegov 
zavorni čas je daljši, zmanj-
šano pa je tudi zaznavanje 
okolice in prometa.

Opozorilna naprava zazna 
poslan signal mobilnega te-
lefona v avtomobilu, nato pa 
se na napravi prikaže sim-
bol prečrtanega telefona, da 

bi voznike opozoril, naj ga ne 
uporabljajo med vožnjo. Na-
prava namreč zaznava radij-
ske signale, ko nekdo v avto-
mobilu telefonira.

Med vožnjo brez telefona

Uporaba mobilnega telefona med vožnjo je lahko smrtno 
nevarna. / Foto: Gorazd Kavčič

Kranj – V sredo popoldne se je kopalka v bohinjskem jezeru 
začela utapljati. Kljub pomoči bližnjih kopalcev in reševalcev, 
ki so jo s helikopterjem odpeljali v UKC, je umrla.

Utapljajoča se kopalka ni preživela

Žirovnica – Na planini nad 
Domom pri izviru Završnice 
so posredovali reševalci NMP 
Jesenice, gorski reševalci GRS 
Radovljica in prvi posredoval-
ci PGD Zabreznica in Smokuč 
zaradi zastoja srca pri obča-
nu. Kljub nudenju prve pomo-
či oživljanje ni bilo uspešno.

Smrt na planini
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Kultura
Narodna galerija obeležuje stoto 
obletnico tudi z razstavo del 
slikarke Ivane Kobilce. Stran 18

Pogovor
Kamničanka Ana Medved je 
na letošnji maturi zbrala vseh 
možnih 34 točk. Stran 19

Obletnice
Sto dvajset let od rojstva Rafaele 
Vurnik, mlajše sestre arhitekta 
Ivana Vurnika ... Stran 20

Suzana P. Kovačič

Najstarejša slika gostišča 
Mangrt, ki jo je našla seda-
nja ekipa, ki je že zaprto gos-
tišče vzela v najem, je iz leta 
1907. Letnica nad obokom 
glavnih vrat 1828 pa pri-
ča o tem, da ima hiša še bo-
gatejšo zgodovino. »Prvega 
marca 2017 smo prvič kot 
podnajemniki prestopi-
li prag gostišča Mangrt in 
smo kljub zastarelim deko-
racijam in ureditvi začuti-
li dušo gostilne. Iskali smo 
namreč gostilno v Posočju. 
Nikjer ni bilo objavljeno, 
da bi se gostilna oddajala v 
najem, smo bolj po naklju-
čju izvedeli, da je gostilna 
že dve leti zaprta in je mor-
da čas, da jo nekdo prevza-
me in zopet spravi na dober 
glas. Prve goste smo spreje-
li maja še istega leta,« je po-
vedal Blaž Krštinc, ki skupaj 
s Tejo Komuškič vodi gos-
tišče. Dva mlada Gorenjca 
torej, ki sta poslovno prilož-
nost našla v Logu pod Man-
gartom; Blaž je iz Cerkelj na 

Gorenjskem, Teja iz Nakle-
ga. Takole ekipo opiše Blaž: 
»Tejo poznam že od mla-
dih nog, je družinska pri-
jateljica. Ko sem pomis-
lil na to, da je najpomemb-
neje ob sebi imeti nekoga, 
ki mu lahko zaupaš, je bila 
idealna za partnerstvo v teh, 
zame novih vodah. Poleg 
tega ima večletne izkušnje 
v gostinstvu, je tudi že vo-
dila kočo na Krvavcu. Sam 
kakšnih posebnih izkušenj 
v gostinstvu pred prihodom 
v Log pod Mangartom ni-
sem imel. Skoraj celo življe-
nje sem preživel po tujini, 
kjer sem se naučil kar ne-
kaj tujih jezikov, ki pridejo 
prav pri vsakodnevnih sre-
čanjih s turisti s celega sve-
ta. Leta 1993 smo se namreč 
s starši preselili v Švico, 
nato leta 1999 na Dansko, 
kjer sem obiskoval medna-
rodno angleško gimnazijo; 
oče je v obeh državah delal 
na slovenski ambasadi. Leta 
2009 smo se vrnili v Slove-
nijo. V ekipi sta še Melita Ba-
gar kot vodja kuhinje, ki ima 

za seboj izkušnje kot vodja 
kuhinje in nekdanja lastni-
ca restavracije na Predelu. 
Rojeno Prekmurko, ki je za 
novimi izkušnjami prišla v 
Log, je očarala dolina Soče. 
Drugi član kuhinje je Ivan 
Baltag, kanadski državljan, 
moj prijatelj, prav tako s ku-
linaričnimi izkušnjami, ki 
jih je tudi že prenesel v Slo-
venijo. Nekaj jedi na jedil-
nem listu so zamenjale nje-
gove specialitete.«

Blaž je poudaril, da so oh-
ranili šarm stare gostilne 
in sestavili moderen jedil-
ni list z nekaj lokalnimi jed-
mi in sestavinami, značil-
nimi za to območje, kot je 
ovčja skuta z ekološke kme-
tije. »Sosedje in domačini so 
nas sprejeli odprtih rok in so 
nam vedno pripravljeni po-
magati tako z nasveti kot z 
drugimi stvarmi. Ohranja-
jo vrednote in povezanost, 
ki jih človek dandanes tež-
ko najde. Malce preseneče-
ni pa so bili, ko smo predsta-
vili jedilni list. Ni bil točno 
to, kar so pričakovali, saj ni 

bilo značilnih jedi za vaško 
gostilno. Naša vizija je ohra-
niti majhen meni, da lahko 
zagotavljamo kakovostne in 
sveže jedi. Vsake toliko izpo-
polnimo novo jed, v prihod-
nje pa bo na meniju še več 
lokalnih specialitet z moder-
nim pridihom.«

Log pod Mangartom je vs-
topna točka za vse, ki priha-
jajo v dolino Soče. Tudi sam 
kraj ponuja nabor aktivnosti 
poleti in pozimi. »Možnos-
ti za aktivnosti je veliko: so-
teskanje, plezanje in zipline 
pod okriljem Zadruge Log 
pod Mangartom, kolesarje-
nje, nogomet, kopanje v na-
ravnem bazenu, tek na smu-
čeh, smučanje, plezanje v 
ledu, predvsem pa sprehod 
v naravi. Največ planincev 
privabi Mangart, nekaj jih 
usvoji tudi ostale vrhove, 
kot so Svinjak, Jerebica in 
Rombon,« je nekaj reklame 
za svoj »drugi dom« naredil 
Blaž. Je pa zaradi raznolikih 
aktivnosti tudi nabor obi-
skovalcev gostišča raznolik, 
od motoristov, planincev, 

pohodnikov, turistov, ki ob-
čudujejo narave lepote ... A 
zakaj se je nekdo, ki v gostin-
stvu še ni delal, odločil za to? 
»Po mnogih letih potovanja 
po svetu, pokušanja raznoli-
ke kulinarike in spoznava-
nja različnih kultur sem ob 
vsaki vrnitvi v Slovenijo za-
čutil, da je povpraševanje 
po modernih kulinaričnih 

trendih veliko večje, kot je 
ponudba, zato sem se tega 
lotil, a ob izkušnjah ostalih 
članov ekipe,« je še pojasnil 
Blaž Krštinc, ki bi rad pole-
tno sezono v Logu pod Man-
gartom podaljšal še v zim-
sko, saj se zimski turizem 
tudi s ponovnim odprtjem 
smučišča Kanin spet vrača v 
Posočje.

Postregla vas bosta Gorenjca
Gostišče Mangrt v Logu pod Mangartom je bilo že dve leti zaprto, ko je njegov šarm začutila mlada ekipa in ponovno odprla vrata. Vodji gostišča sta 
Gorenjca Blaž Krštinc in Teja Komuškič, ki cenita to, da so ju domačini tako lepo sprejeli. Da nista originalno iz teh krajev, ju »izda« le njuna gorenjščina.

Razglednica gostišča Mangrt približno iz leta 1907 ... ... in »razglednica« izpred nekaj dni. / Foto: osebni arhiv

Ekipa danes: od leve Ivan Baltag, Blaž Krštinc, Teja 
Komuškič in Melita Bagar / Foto: osebni arhiv

Na jedilnem listu / Foto: osebni arhiv
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Od petka do petka

Jasna Paladin

Obtoženi delavci v 
zdravstvu naj bi prejemali 
podkupnine

Na Specializiranem dr-
žavnem tožilstvu so vloži-
li obtožnico zoper petnajst 
fizičnih in eno pravno ose-
bo. Gre za osem zdravnikov, 
njihova družinska člana, far-
macevtki in tri komercialis-
te, ki jih tožilstvo sumi, da so 
prejemali podkupnine v po-
vezavi z dobavo medicinske-
ga materiala in zdravil bolni-
šnicam, nekateri izmed njih 
naj bi bili obtoženi tudi pra-
nja denarja in uničenja po-
slovnih listin. 

Obtožnica je rezultat zelo 
obsežne kriminalistične 
preiskave, ki se je začela ko-
nec decembra 2013 s hišni-
mi preiskavami. Po poroča-
nju portala 24ur.com naj bi 
dobavitelji zdravstvene opre-
me in pripomočkov zdravni-
kom  in zaposlenim v zdra-
vstvenih ustanovah ponudi-
li nagrade v zameno, da bi 
bili izbrani oziroma bi zdra-
vstveni zavod kupil ravno 
njihove izdelke. Podkupni-
ne naj bi se gibale od pet do 
dvajset odstotkov vrednosti 
naročil oziroma med 10 do 
101 tisoč evrov, pri čemer naj 
bi bila javna sredstva oško-
dovana za 1,8 milijona evrov. 
Nagrade so vpletenim naka-
zovali na tekoče račune, ki so 

bili prav v ta namen odprti v 
Avstriji, Nemčiji in na Hrva-
škem. Med preiskavo so kri-
minalisti našli tudi gotovino 
in zlate palice.

Huda prometna nesreča 
pri Ptuju

V torek zvečer je na glav-
ni cesti Slovenska Bistrica–
Ptuj prišlo do hude prome-
tne nesreče dveh osebnih vo-
zil, v kateri so zaradi neprila-
gojene hitrosti umrle tri ose-
be, še dve pa sta bili poškodo-
vani. V enem od avtomobi-
lov so bile štiri osebe, od ka-
terih sta dve umrli na kraju 
nesreče, in sicer potnika na 
zadnjih sedežih, čeprav sta 
bila pravilno pripeta z varno-
stnim pasom. Voznika in so-
potnico, ki je sedela na spre-
dnjem sedežu, pa so z reše-
valnimi vozili odpeljali v bol-
nišnico. V drugem avtomo-
bilu je bila le voznica, ki je 
prav tako umrla.

Državno nadomestilo za 
slovenske ribiče

Vlada je na dopisni seji v 
sredo ministrstvu za kmetij-
stvo, gozdarstvo in prehrano 
razporedila sredstva v višini 
255 tisoč evrov za izplačilo na-
domestila ribičem zaradi ovi-
ranega gospodarskega ribolo-
va na morju, ki je pod suvere-
nostjo Slovenije, v skladu z in-
terventnim zakonom, spreje-
tim v okviru implementacije 

arbitražne razsodbe o meji 
s Hrvaško. V lani sprejetem 
interventnem zakonu, ki ga 
je vlada oblikovala v okviru 
arbitražne razsodbe, je na-
mreč zapisano, da je imetnik 
dovoljenja za gospodarski ri-
bolov upravičen do nadome-
stila zaradi izpada dohodka 
zaradi oviranega gospodar-
skega ribolova v morju. Na-
domestilo se uveljavlja za ob-
dobje šestih mesecev.

Število brezdomnih mačk 
raste

V sredo, 8. avgusta, smo 
praznovali svetovni dan 
mačk, ob tem pa so v sloven-
skih zavetiščih za živali opo-
zorili, da so njihovi prosto-
ri prenapolnjeni in da je za-
puščenih živali, predvsem 
mačk, vedno več. Sploh pole-
ti nov dom in lastnike najde 
precej manj živali, in čeprav 
morajo za oskrbo zapušče-
nih živali skupaj z izbrani-
mi zavetišči skrbeti občine, 
v praksi najpogosteje ni tako 
preprosto. Včasih najdite-
lji ostanejo z najdeno živa-
ljo čisto sami, ker so razme-
re trenutno tako težke. Šte-
vilo najdenih mačk trenutno 
presega vse običajne in ob-
vladujoče okoliščine, pravijo 
v zavetiščih, kjer lastnike po-
zivajo, da je treba pri prosto-
živečih mačkah zagotoviti 
sterilizacijo in kastracijo, da 
se zajezi razmnoževanje.

Vročina segrela tudi 
kopalne vode

V tednu, ko je Slovenijo 
zajel vročinski val, so viso-
ke temperature okoli 35 sto-
pinj Celzija močno ogrele 
tudi morje, jezera in reke 
ter tako razveselile številne 
kopalce. Temperatura v Ja-
dranskem morju je sredi te-
dna popoldne tako narasla 
do skoraj 30 stopinj Celzija, 
Blejsko jezero ima 26 sto-
pinj, le pol stopinje manj pa 
Sava Bohinjka.

Napad na novinarsko 
ekipo nacionalne 
televizije

Na novogoriškem Trgu 
Evrope je v sredo voznik 
osebnega vozila večkrat pe-
ljal mimo novinarske eki-
pe Televizije Slovenija, ki je 
z ruskim turistom tam sne-
mala prispevek o sožitju 
Nove Gorice in italijanske 
Gorice, in nanjo kričal, nato 
se je proti članu ekipe tudi 
zapeljal in se zaletel v stoja-
lo s kamero. Razen opreme 
ni bil nihče poškodovan, vo-
znik pa je po dejanju preko 
Solkana pobegnil v Italijo. V 
Društvu novinarjev Sloveni-
je so dejanje ostro obsodili, 
ob tem pa z zaskrbljenostjo 
ugotavljajo, da je v zadnjem 
času vse več primerov, ko 
so slovenski novinarji tarča 
groženj ter verbalnih in fi-
zičnih napadov.

Nova afera v zdravstvu
Specializirano državno tožilstvo je na Okrožno sodišče v Ljubljani vložilo obtožnico zoper petnajst 
oseb, med njimi osem zdravnikov, ki naj bi prejemali podkupnine v povezavi z dobavo medicinskega 
materiala in zdravil bolnišnicam.

Tožilstvo več zdravnikov in drugih zdravstvenih delavcev v 
slovenskih bolnišnicah sumi, da so prejemali podkupnine. 

Ribiči bodo zaradi oviranega gospodarskega ribolova na 
morju prejeli državno nadomestilo. / Foto: Tina Dokl

Visoke temperature zraka so ta teden ogrele tudi morje, 
jezera in kopalne reke, kjer ima voda več kot 25 stopinj. 

Slovenci v zamejstvu (624)

Na Hrvaškem zanimanje za slovenščino
Pravnik in zgodovinar dr. 

Dejan Valentinčič je v ne-
deljskem predavanju na Vi-
šarjah o Slovencih in vredno-
tah, ki nas združujejo, pose-
bej celovito govoril o Sloven-
cih na Hrvaškem. Zato, je de-
jal, ker je slovenska skupnost 
na Hrvaškem pogosto spre-
gledana in tudi najmanj po-
znana. Na Hrvaškem, kjer 
ne ločujejo statusa avtohto-
nih in priseljenih manjšin 
– razlogi so v hrvaški politi-
ki, ki ne želi dati številni srb-
ski manjšini posebnega po-
ložaja, kar vpliva tudi na Slo-
vence –, živi tako avtohtona 
slovenska manjšina na seve-
ru Istre, v reškem zaledju, v 
Gorskem Kotarju in v Med-
murju ter ob rekah Kolpa in 
Sotla kot tudi Slovenci, ki so 
prišli na Hrvaško zaradi naj-
različnejših poklicnih in dru-
gih razlogov. Posebnost naše 

manjšine na Hrvaškem je 
tudi ta, da za razliko od manj-
šin v drugih sosednjih drža-
vah v preteklosti ni prihajalo 
do nasprotij med večinskim 
in manjšinskim prebival-
stvom. Na nekaterih obmo-
čjih se jezika celo prelivata, 
najpogosteje žal v škodo slo-
venščine, saj nekateri skuša-
jo s tem dokazati pripadnost 
hrvaški državi. So pa tudi za-
molčane izjeme kot ustaška 
okupacija dela Slovenije in 
hrvaško državno in cerkveno 
nasilje na območju Razkriž-
ja in Štrigove. Tudi najnovej-
ši arbitražni sporazum je ne-
katere Slovence, ki želijo ži-
veti v Sloveniji, postavil na 
hrvaško stran.

Politične napetosti med 
obema državama v zadnjem 
četrt stoletja so vse prej kot 
blagodejno vplivali na slo-
vensko manjšino, ugotavlja 

dr. Dejan Valentinčič. Na po-
pisu prebivalstva leta 1991 se 
je za Slovence izreklo 22.396 
oseb, leta 2001 13.173 oseb 
in leta 2011 znova manj, le 
10.517 oseb. Slovenci so bili 
leta 1990 omenjeni v hrva-
ški ustavi, iz katere so bili 
sedem let kasneje izbrisani, 
leta 2010 pa znova vrnjeni.

Delovanje Slovencev na 
Hrvaškem je povezano 
predvsem z delovanjem kul-
turnih društev. Trenutno jih 
je 16 in so povezana v Zvezo 
slovenskih društev na Hrva-
škem. Najstarejši sta društvi 
v Zagrebu in na Reki. Obe 
mesti sta bili v preteklosti 
zelo »slovenski«. Leta 1890 
je bilo med prebivalci Zagre-
ba kar 15 odstotkov Sloven-
cev, na Reki, kjer je sedem 
ulic še vedno poimenovanih 
po Slovencih, pa so imeli 
celo slovensko šolo. Dobro-
došla pa je najnovejša orga-
niziranost Slovencev na Hr-
vaškem na drugih področ-
jih. Lani sta bili ustanovlje-
ni vzorčna kmetija in Kmeč-
ka izobraževalna skupnost v 
Gorskem Kotarju ter EU ko-
rak na Reki. Posebej v pode-
želska društva se vključuje 
vedno več mladih, kar pa za 

mesta ni običaj. Po mnenju 
dr. Valentinčiča posebej ve-
selita dva pojava: naraščajo-
če zanimanje za učenje slo-
venščine in za študij ter delo 
v Ljubljani. Zaradi boljših 
prometnih povezav je Slo-
venija bližja, krepi pa se tudi 
slovenska identiteta. 

Dr. Dejan Valentinčič 
ugotavlja, da se slovenska 
manjšina na Hrvaškem 
uspešno povezuje s 
Slovenijo.

Zoran Ožbolt iz Prezida pri 
Čabru v Gorskem Kotarju 
z vzorčno kmetijo in 
izobraževalno skupnostjo 
uspešno povezuje kotorske 
in slovenske kmete.

Jože Košnjek
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Miha Naglič

Učinki dopusta

Da ne bo nesporazuma, 
poglejmo najprej, kaj dopust 
sploh je. »Dopust je defini-
ran kot obdobje brez dela, ki 
traja od nekaj dni do nekaj te-
dnov. Za večino ljudi dopust 
pomeni prenehanje dela, čas, 
ko oseba ni aktivno prisotna 
na delovnem mestu. To je čas, 
ko delovna situacija izgubi ne-
kaj pomena in se oseba posveti 
drugim aktivnostim, osebnim 
interesom, kot je na primer 
družina in preživljanje proste-
ga časa.« Tako dopust oprede-
li Wikipedija. V isti je tudi pog-
lavje Učinki dopusta, ki vsebu-
je izkušnje iz različnih delov 
sveta. »Glede na Effort-Reco-
very Theory (teorija napor-ob-
novitev) Meijmana in Mulder-
ja (1998) imajo napori na de-
lovnem mestu določene psi-
hofizične obremenitve, kot je 
na primer utrujenost. Ko so 
te obremenitve intenzivne, na 
primer ko so delavci redno iz-
postavljeni zahtevnim in stre-
snim situacijam na delovnem 
mestu in se vmes med delov-
nimi časi ne spočijejo popol-
noma, sta ogrožena njihovo 
zdravje in blagostanje. Posle-
dično so ponavljajoča in po-
polna okrevanja ključna, da 
oseba prepreči nezaželene 
učinke na zdravje in blagos-
tanje. Nekatere kulture dajejo 

večjo težo na prosti čas kot dru-
ge, ampak tudi Japonci, ki so 
znani po svoji rigorozni de-
lovni etiki, začenjajo razumeti 
pomembnost dopusta. Veliko 
japonskih zaposlovalcev je za-
čelo siliti delavce, da si vzame-
jo dopust. Raziskovalci predvi-
devajo, da dolga obdobja pro-
stega časa omogočajo delav-
cem, da obnovijo izgubljene 
vire, ki jih lahko uporabijo po 
tem, ko znova začnejo z de-
lom. Na Švedskem in v Nem-
čiji so ugotovili, da delavci, ki 
se po dopustu počutijo psihič-
no in fizično sveže, doživlja-
jo zjutraj svoje delo brez po-
sebnega napora, lahkotno in 
so pripravljeni pomagati ko-
legom. Po vzetem dopustu za-
posleni ocenjujejo višje tudi 
svojo delovno uspešnost. Do-
pust (vsaj začasno) zviša bla-
gostanje in zdravje posame-
znika. Pomembno je, da op-
timalno izkoristimo ta prosti 
čas. Ni tako pomembno, kam 
iti na dopust, kako dolgo in kaj 
tam početi, pomembneje se je 
osredotočiti na druge stvari, 
kot so recimo gladko in umir-
jeno začeti dopust, umakni-
ti se od vsakodnevnih skrbi, 
pomembneje je tudi, da po-
sameznik med dopustom ob-
čuti zadovoljstvo, užitek in av-
tonomijo, ima nepozaben ko-
nec počitnic ter postopen pre-
hod in vrnitev nazaj na de-
lovno mesto. Pri preživlja-
nju dopusta je pomembno, 

da si vzamemo oddih od vsa-
kodnevnega dela in delovnih 
obremenitev. Rezultati sodob-
nih raziskav kažejo, da samo 
sprostitev ob koncu tedna ne 
zadostuje.« Z navedenim se 
lahko strinjamo. Zanima nas 
tudi, v katerih državah EU 
imajo največ dopusta. V eni 
od raziskav so zajeli zaposle-
ne iz Španije, Švedske, Avstri-
je, Finske, Francije, Danske, 
Italije, Grčije, Norveške, Bel-
gije, Nemčije, Irske, Portugal-
ske, Nizozemske, Velike Bri-
tanije in Švice. Med naštetimi 
državami imajo, ob predpo-
stavki petdnevnega tedenske-
ga delovnika, največ prostih 
dni Švedi. Doma so kar 36 
dni na leto: pripada jim naj-
manj 25 dni plačanega letne-
ga dopusta, obenem pa ima-
jo še 11 praznikov. Sledijo jim 
Španci, ki jim pripada naj-
manj 22 dni plačanega letne-
ga dopusta in so doma tudi 14 
prazničnih dni. Na dnu lestvi-
ce so Švicarji z dvajsetimi dne-
vi plačanega dopusta in zgolj 
štirimi dela prostimi prazni-
ki. Za primerjavo: če prav 
vem, imamo pri nas najmanj 
dvajset delovnih dni dopusta 
in 13 dni dela prostih prazni-
kov, skupaj kar 33 dni.

»Oluja« buri duhove

Hrvati so na veliki prosla-
vi v Kninu tudi letos slavili 
obletnico vojaške operacije 

»Oluja« (Nevihta), s katero so 
avgusta 1995 zavzeli ozemlja, 
ki jih je po osamosvojitvi Hr-
vaške srbska večina razglasi-
la za neodvisne. Takrat je bilo 
z ozemlja samozvane »Srb-
ske Krajine« pregnanih (Hr-
vati trdijo, da so sami zbeža-
li) okrog 250.000 Srbov, oko-
li dva tisoč pa naj bi jih umr-
lo. »Krajišniki« so zborova-
li v Bački Palanki, kjer jim je 
srbski predsednik Aleksan-
dar Vučić zatrdil: »Hitler je 
hotel svet brez Judov, Hrva-
ška, njena politika, pa je ho-
tela Hrvaško brez Srbov, ker 
so, kot so dejali, ogrožali hr-
vaško nacionalno bit.« Ope-
racijo Nevihta je primerjal 
s holokavstom in označil za 
največje etnično čiščenje na 
območju nekdanje Jugosla-
vije in zločin brez primere …

Trump in mediji

»Povedal sem mu, da je 
fraza 'lažne novice' nere-
snična in škodljiva, še bolj 
pa sem zaskrbljen, ker no-
vinarje označuje za 'sovraž-
nike ljudstva'. Opozoril sem 
ga, da tovrstne podžigajoče 
besede krepijo grožnje novi-
narjem in bodo vodile v na-
silje.« S temi besedami je la-
stnik New York Timesa A. G. 
Sulzberger ameriškega pred-
sednika Trumpa opozoril, da 
so njegovi napadi na medije 
nevarni in škodljivi za državo.

Vsi na dopust!
V razvitem svetu je pravica do letnega dopusta že dolgo samoumevna. Na Japonskem so zaposleni 
dokazovali svojo pripadnost firmi tako, da so se dopustovanju prostovoljno odrekali. Zdaj jih silijo, naj 
si ga privoščijo …

Švedi so naklonjeni dopustovanju in praznovanju. Takole 
slavijo svoj glavni državni praznik »Sveriges nationaldag«, 
6. junija. / Foto: Wikipedija

Hrvaška zastava na kninski trdnjavi. Njeno zavzetje 5. 
avgusta 1995 je bilo za hrvaško državo simbolnega pomena. 

Sedež redakcije časnika The New York Times (NYT) na 
newyorški osmi aveniji (620 Eighth Avenue) / Foto: Wikipedija

Mag. Barbara Kalan
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Petinšestdeset let Gorenjskega muzeja (28)

Prešerniana v knjižnici Gorenjskega muzeja
Prešerniana je ena izmed 

najpomembnejših zbirk v 
knjižnici Gorenjskega mu-
zeja. Zbirka si prizadeva na 
enem mestu zbrati vse knji-
žne izdaje Prešernovih pe-
smi in literaturo, ki govori o 
njegovem življenju in delu. 

Gradivo v zbirki se siste-
matično zbira od leta 1963, 
ko se je začel urejati Prešer-
nov spominski muzej v Kra-
nju. Prvi, ki je začel zbira-
ti omenjeno gradivo, je bil 
Črtomir Zorec. V šestdese-
tih letih dvajsetega stoletja 
se je Gorenjski muzej od-
ločil – ob finančni pomoči 
Kulturne skupnosti Slove-
nije in kranjske občine – da 
bo od zasebnega zbiralca od-
kupil celotno zbirko okrog 
130 knjig, predvsem starej-
še izvode, ki jih muzej takrat 
še ni imel. Sistematično in 
poglobljeno zbiranje gradiva 

se je začelo z dolgoletno ku-
stosinjo za kulturno zgodo-
vino v Gorenjskem muzeju 
in odlično poznavalko Pre-
šernovega življenja in dela 
Bebo Jenčič v sedemdesetih 
letih dvajsetega stoletja. 

Prešerniano sestavlja zelo 
različno gradivo. V njej naj-
demo monografije, poezi-
jo, slikanice, razstavne ka-
taloge, notno gradivo, časo-
pise, zloženke in avdiovizu-
alno gradivo. Zbirko skuša-
mo vseskozi sproti dopol-
njevati, predvsem z naku-
pi. Med najbolj zanimivimi 
deli, ki so del Prešerniane in 
so morda najbolj znana tudi 
širši javnosti, posebej ome-
njamo naslednja:
– prvo izdajo Prešernovih 
Poezij, ki jih je natisnil zna-
ni ljubljanski tiskar Jožef 
Blaznik in so izšle decem-
bra 1846 z letnico 1847;

– partizansko izdajo Zdra-
vljice iz leta 1944, ki jo je na-
tisnila tiskarna Trilof iz Dav-
če in je opremljena z lesore-
zi Janeza Vidica in vinjetami 
Marjana Šorlija;
– knjižico iz zbirke Klasje z 
domačega polja, v okviru ka-
tere so bile leta 1866 izdane 
tudi Pesmi Franceta Prešer-
na oziroma kot je navede-
no na naslovnici – Franceta 
Preširna. Posebnost te knji-
žice je, da je naslovnica obar-
vana v barve kranjske dežel-
ne zastave: v belo, rdečo in 
modro barvo. Septembra 
1848 so na Dunaju namreč 
določili, da so bela, modra in 
rdeča barve dežele Kranjske 
in s tem tudi slovenske naro-
dne zastave;
– zbirko Prešernova pot v 
svet, ki jo sestavljajo prevo-
di Prešernovih Poezij v an-
gleški, nemški, italijanski, 

francoski, španski, slovaški, 
ruski in hrvaški jezik. Zbir-
ko sta skupaj izdajali Me-
stna občina Kranj in celov-
ška Mohorjeva družba, ure-
jala pa sta jo France Pibernik 
in Franc Drolc.

Velik del knjižničnega 
gradiva iz zbirke Prešerni-
ana pa si je mogoče ogleda-
ti tudi na stalni razstavi Dr. 
France Prešeren: Življenje 
in delo v Prešernovem spo-
minskem muzeju.

Sonetni venec, 3. in 4. sonet iz prevoda izbranih pesmi 
Franceta Prešerena v bengalski jezik, ki je izšel leta 1957 v 
Kalkuti. Prevajalec Tripti Chatterjee ga je prevedel zaradi 
poznanstva s slovenskim literarnim zgodovinarjem in znanim 
prevajalcem Jankom Lavrinom in mu prevod tudi posvetil. 
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Igor Kavčič

Seveda je razlogov za ob-
sežno razstavo, ki so jo v 
Narodni galeriji odprli sre-
di junija in bo na ogled do 
10. februarja prihodnjega 
leta, še več. Ivana Kobilca 
(1861–1926) nedvomno ve-
lja za najbolj znano sloven-
sko umetnico slikarko, ki je 
uspela tako doma kot na tu-
jem. Skupaj s prijateljicami 
in znankami spada med prve 
ženske moderne dobe, ki se 
jim je uspelo uveljaviti v tra-
dicionalno moškem pokli-
cu. Od zadnje večje razstave 
njenih del je minilo že sko-
raj štirideset let, v tem času 
pa so različni strokovnjaki, 
raziskovalci njenega življe-
nja in dela, zbrali precej no-
vih spoznanj in nekatera so 
na različne načine predsta-
vljena tudi na razstavi. Ko-
nec koncev je bila Ivana Ko-
bilca neposredno povezana 
z zgodovino Narodne galeri-
je, saj je bila od leta 1920 do 
svoje smrti članica Društva 
Narodna galerija. 

Na ogled tudi manj 
znana dela

Večino svojega odrasle-
ga življenja je Ivana Kobil-
ca preživela v tujih velemes-
tih, študirala je na Dunaju 
in kasneje v Münchnu, ži-
vela in delovala je v Parizu, 
Sarajevu in Berlinu in se je 
šele ob izbruhu prve sve-
tovne vojne vrnila v Ljublja-
no, kjer je bivala in ustvar-
jala do svoje smrti. V Naro-
dni galeriji so med priprava-
mi na razstavo evidentirali 
več kot 350 del, ki so nastala 
v različnih obdobjih njenega 
ustvarjanja, popisali so nove 
lastnike njenih slik, kar ne-
kaj so jih ti posodili tudi za to 
postavitev, na umetninah in 
okvirjih so izvedli potrebne 
konservatorsko-restavrator-
ske posege in pregledali šte-
vilne dokumente, nova dog-
nanja pa so črpali tudi iz za-
sebnih pisem, ki jih je Ivana 

Kobilca pošiljala domačim 
in so jih v galerijo pridobili 
šele pred kratkim.

Na razstavi v Novem kri-
lu Narodne galerije je tako 
na ogled kar okrog 140 del iz 
vseh slogovnih obdobij in ža-
nrov, od portretov do tihoži-
tij, od olj na platnu do skic, 
fotografij … Ob njenih naj-
bolj prepoznavnih in med 
ljudmi priljubljenih delih, 
kot sta Poletje in Kofetari-
ca, so na ogled umetnine, 
ki so širši javnosti tako re-
koč neznane, a v svoji pred-
stavnosti izžarevajo slikarki-
no ustvarjalno moč, ki jo je 
vodila pri njenem umetni-
škem delu, hkrati pa kažejo 
tudi na različne vplive evrop-
skih umetnostnih središč, v 
katerih je živela. Na razstavi 
Ivano Kobilca spoznamo kot 
eno največjih mojstric por-
treta pri nas, na ogled so slike 
iz let, ko se je naslanjala na te-
men ateljejski realizem in za 
kontrast so tu dela iz njenega 
svetlega pariškega obdobja. 
V Parizu in Sarajevu je slika-
la tudi na prostem, medtem 
ko so za Berlinsko in posebej 
ljubljansko obdobje zelo po-
gosta cvetlična tihožitja.

Mojstrica portreta

Čez poletje v narodni ga-
leriji vsako nedeljo ob 11. uri 
pripravljajo javna vodstva po 
razstavi. Ker je zanje kar pre-
cej zanimanja, se velja nanj 
predhodno prijaviti. Eden 
vodnikov po razstavi je tudi 
Michel Mohor, med drugim 
soavtor besedila v katalogu k 
razstavi, ki se razprostira v 
devetih prostorih in obsega 
dvanajst tematskih sklopov. 

Ivana Kobilca se je kot 
druga od štirih otrok rodila 
mami Mariji, ki je bila doma 
iz Podbrezij, in očetu Jako-
bu, ki je izhajal iz Kamni-
ka. V Ljubljani, kjer je druži-
na zaživela, sta svoje otroke 
vzgojila v meščane. Mohor 
je izpostavil predvsem sli-
karkino nenavadnost in po-
gum, ko je pri devetnajstih 

sama odšla iz takrat nekaj 
deset tisoč prebivalcev veli-
ke Ljubljane na skoraj mili-
jonski Dunaj, z njeno mla-
dostno željo, da bi se uči-
la slikarstva. Kobilca se na 
Dunaju ni počutila najbolje, 
tudi zato, ker se kot ženska 
ni mogla vpisati na akademi-
jo, zato je odšla v München. 

Sprva je uspešno kopira-
la nekatere stare mojstre, v 
Münchnu pa se je izmojstri-
la v portretu. Ta prevladuje v 
prvi sobi. Med drugim je iz-
postavljen njen zadnji avto-
portret, ki ga je naslikala leta 
1914 v Berlinu. V »portret-
ni sobi« so tako poleg nje-
ne najbolj znane Kofetari-
ce (1888) na ogled tudi upo-
dobitvi Kobilčinih matere 
in očeta, zanimivi so portre-
ti oziroma študije z naslovi 
Holandka, Orientalec, Gla-
va Indijca ... »Odlično je ob-
vladala senčenje in je pri sli-
kanju zelo natančna. Portre-
tirancem se vidijo gube, pri 
Holandki preboden ušesni 
mešiček, celo umazanija za 
nohti …« pojasni vodič po 
razstavi. 

Prirezani akti zaradi 
konservativnosti Kranjske

V Münchnu se je Kobilca 
družila in si pogosto z njimi 
delila tudi atelje s slikarkami 
Roso Pfäffinger, Mario Sla-
vono in Käthe Kollwitz. Ko-
nec devetdesetih let 19. stole-
tja se je v Kobilčinem slikar-
stvu marsikaj spremenilo, v 
njene slike prihaja svetloba, 
menjala je žanr, pogost mo-
tiv so postali otroci.

Portretiranje mladih je 
bila zanjo možnost, da se 
spozna z vso družino, in 
zato je večkrat v takšni hiši 
nekaj časa tudi živela in ot-
roke učila slikati. V tehniki 
pastela je bila njena poteza 
hitra, a nežna in ljubka, kar 
je bilo pri otrocih dobro.

V naslednji od sob sledi-
jo žanrske slike. Ivana Ko-
bilca se je z Bavarske med 
počitnicami redno vračala 

domov in s prijateljema sli-
karjem Ferdom Veselom in 
zbiralcem umetnin, zgodo-
vinskih in etnoloških pre-
metov Josipom Nikolajem 
Sadnikarjem hodila po Go-
renjskem in je pogosto v ski-
cirko ali na manjše platno 
ujela kakšen preprost ali iz-
viren kmečki lik v domačij-
skem okolju. Ob platnu Li-
karice (pred 1891) so pred-
stavljene tudi študije za sli-
ko in fotografija, ki je avtori-
ci služila pri slikanju. 

Na razstavo so vključena 
tudi ključna dela drugih slo-
venskih realistov, kot so sli-
ke Pred lovom Jurija Šubi-
ca, Zamorka Antona Ažbe-
ta ter dela Jožefa Petkovška 
in Ferda Vesela. Šubičeva 
Pred lovom je razstavljena 
poleg Kobilčinega Poletja, 
saj so avtorji razstave pred-
vsem želeli podati primerja-
ve na slikah zaradi moči raz-
pršene svetlobe, ki na sliki 
pada pod določenim kotom 
in s tem ustvarja posebno di-
namiko. Z Likaricami in Po-
letjem je leta 1891 sodelova-
la na Salonu du Champ-de-
-Mars v Parizu, vse do za-
četka dvajsetega stoletja pa 
tudi v Berlinu, Trstu, Za-
grebu, na Dunaju, v Pragi, 

Budimpešti, poleg Vesela 
kot prva Slovenka tudi na be-
neškem bienalu.

Obdobje konec 19. stoletja 
je zanjo pomenil umik med 
tako imenovane naturaliste 
– v likovno smer med starej-
šimi realisti in mlado gardo 
impresionistov. Z nekaj deli 
je predstavljeno tudi njeno 
zelo živahno, tako osebno kot 
ustvarjalno obdobje v Parizu.

Pomenljiv je oddelek z 
akti. V 19. stoletju je bilo 
ženskam zaradi (ne)morale 
prepovedano upodabljanje 
aktov. Slikarke so akt lahko 
študirale le pri liberalnih za-
sebnih učiteljih, Kobilca pa 
si je pomagala tudi s foto-
grafijami. Kako naj bi torej 
ženske slikale človeško telo? 

»Predstavljajte si, da piše-
te pesmi samo s 15 črkami,« 
prispodobo poda Michel 
Mohor: »Kobilca je potem, 
ko se je vračala na Kranjsko, 
sama cenzurirala svoje slike 
aktov s tem, da jih je prireza-
la in je na sliki ostala samo 
glava z rameni.« 

V eni od sob so na ogled sli-
ke, večinoma meščanski por-
treti članov premožnejših 
družin. Taka naročila so bila 
za Kobilco tudi najbolj zanes-
ljiv vir dohodkov. Nenaroče-
ne pa je za različne razstave 
slikala člane svoje družine. 
Sestra Fani je bila njen naj-
ljubši model, sestra Marija, 
poročena Pintar, pa je, zlas-
ti kadar je Ivana živela v tuji-
ni, skrbela za njene upravne 
zadeve, naokrog je pošiljala 

njene slike … Pomembno je 
bilo tudi naročilo ljubljan-
skega župana Ivana Hribar-
ja za sliko Slovenija se kla-
nja Ljubljani. Ivana Kobilca 
je takrat živela v Sarajevu, v 
alegorijo Ljubljani pa je vlo-
žila tudi večletni trud. Dobro 
je predstavljeno tudi njeno 
sarajevsko obdobje, ko je sli-
kala tudi slike za tamkajšnje 
cerkvene naročnike.

Sledila je svojim sanjam

Med letoma 1906 in 1914 
je svoje novo slikarsko življe-
nje postavljala v Berlinu, a jo 
je pri snovanju prekinila prva 
svetovna vojna, na umetniški 
sceni pa se je že začela uve-
ljavljati avantgarda. Ko se je 

vrnila v Ljubljano, se je v glav-
nem posvetila tihožitjem. 

Ivana Kobilca je 46 let 
ustvarjala in delovala v sve-
tovnih umetnostnih sre-
diščih, kjer se je zgledovala 
po največjih evropskih natu-
ralistih in simbolistih. Bila 
je pridružena članica Salo-
na francoskega nacionalne-
ga društva za umetnost (So-
ciété Nationale des Beaux-
-Arts) in trikrat uvrščena na 
njegovo razstavo. Kot moj-
strici socialnih stikov ji je 
uspelo portretirati ljudi vseh 
slojev in starosti: od milijo-
narjev, politikov, meščank 
in otrok do gorenjskih va-
ških posebnežev. Kobilca je 
zapustila več kot tristo slik 
in izjemen zgled, kako sle-
diti svojim sanjam.

Slikarija je vendar nekaj lepega ...
Narodna galerija stoto obletnico svoje ustanovitve letos obeležuje tudi z veliko pregledno razstavo del slikarke Ivane Kobilca. Tudi zato, ker njeni najbolj 
znani sliki Poletje in Kofetarica sodita med najbolj priljubljene umetnine po izboru obiskovalcev Narodne galerije. 

Med vodenjem Michela Mohorja po razstavi, tokrat ob Kofetarici / Foto: Igor Kavčič

Kobilca se je skrbno pripravila za slike, ki jih je namenila 
za pomembne razstave. Srebrno želatinasti fotografiji po 
originalnih steklenih negativih – študiji za sliko Poletje. 

Ob razstavi je na ogled tudi nekaj slikarkinih osebnih 
predmetov, med drugim tudi sončnik, ki ga je izdelal njen 
oče Jakob, ki je bil dežnikar. 

Ob neki priložnosti je Ivana Kobilca o svoji življenjski 
poti povedala: »Vse sem hotela videti na svetu in 
pogledati za vsako zaveso, vedno me je gnalo naprej. 
In danes mi ni žal. Videla sem svet in življenje; bilo je 
lepo in polno solnca. Ni mi žal.«



petek, 10. avgusta 2018

Pogovor

19

Aleš Senožetnik

Ste nestrpno pričakovali re-
zultate mature?

»Nekaj nervoze je seveda 
bilo. Zbudila sem se že zgo-
daj zjutraj in čakala, da bo 
ura sedem, ko so bili obja-
vljeni rezultati. Takoj nato 
pa sva se s kolegico tudi pri-
javili v sistem in pogledali, 
kako uspešni sva bili.«

Maturo ste opravili z odliko, 
zbrali ste vse možne točke. 
Vas je rezultat presenetil ali 
ste ga pričakovali?

»Pravzaprav o samem re-
zultatu nisem kaj dosti raz-
mišljala. Želela sem si le od-
pisati vse pole in se nato ve-
seliti počitnic. Matura je na-
mreč razpotegnjena čez cel 
mesec, pa tudi prej smo že 
občutili nekaj pritiska, tako 
da mi je odleglo že, ko je bilo 
vsega konec.«

Ste ena od le desetih dia-
mantnih maturantov v drža-
vi. Kaj vam to pomeni?

»Mene je rezultat pred-
vsem presenetil, saj ga ni-
sem pričakovala. Pravza-
prav se mi skoraj ne zdi real-
no, da nas je v vsej Sloveni-
ji le deset, ki nam je uspelo 
zbrati vse točke. Seveda sem 
zelo ponosna in tudi doma 
so bili veseli. Še zdaj ne mo-
rem povsem dojeti, da mi je 
to uspelo.«

Kako težke so se vam zdele 
maturitetne pole?

»Mislim, da so bile kon-
trolne naloge, ki smo jih v 
šoli pisali skozi vsa štiri leta, 
težje kot pa sama matura. 
Veliko k maturi doda pri-
tisk, ki ga občutiš, in priča-
kovanja vsakega posame-
znika. Na srečo na fakulte-
ti, kjer bom nadaljevala štu-
dij, ni omejitve vpisa, tako da 
sem bila v tem pogledu de-
ležna manj pritiska kot mor-
da kdo drug.«

 
Katere izbirne predmete ste 
si izbrali?

»Fiziko in kemijo. Bolj 
sem namreč usmerjena v 
naravoslovje, čeprav skoraj 
ni predmeta, ki me ne bi za-
nimal.«

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

»Največ skrbi mi je povzro-
čala slovenščina. Predvsem 

me je skrbela slovnica. V je-
ziku je namreč toliko izjem, 
da se težko pripraviš stood-
stotno. Prejšnje leto je bila 
namreč maturitetna pola iz 
slovnice zelo težka, dijaki 
so se pritoževali, da so ime-
li premalo časa. Letos so bile 
naloge nekoliko lažje, a vse-
eno je bilo prisotnega nekaj 
strahu pred tem, kaj bo.«

 
Književnost pa vam ni 
povzročala težav?

»Književnost sem ime-
la od nekdaj raje kot slovni-
co. Tudi berem rada, zato ni-
sem imela težav z obravna-
vo obeh knjig, ki sem ju z ve-
seljem prebrala. Pomladni 
dan me je že takoj pritegnil, 
Ubežni delci pa sprva neko-
liko manj, saj se mi je zde-
la knjiga zelo težka in na-
porna, ko pa smo jo obrav-
navali v šoli in se pogovarja-
li o njej, je bilo drugo branje 
veliko lažje.«

Se vam zdi matura primeren 
način preizkusa znanja ali bi 
kaj spremenili? 

»Mislim, da večina dija-
kov maturo dojema kot nuj-
no zlo, preizkus, ki ga mo-
raš opraviti. Na neki na-
čin je znanje treba preveri-
ti, gotovo pa bi se dalo kaj 
izboljšati. Veliko pa je bilo 
tudi v šoli slišati kritik, da se 
kakšni odgovori ne prizna-
jo, če niso napisani striktno 
po navodilih.«

Ste Kamničanka in ste se šo-
lali na kamniški gimnaziji. 
Ste pred vpisom tehtali še 
med kakšnimi drugimi mo-
žnostmi?

»Odločena sem bila, da 
grem na gimnazijo, vpraša-
nje je bilo le še, katero. Gle-
de na to, da živim zelo bli-
zu in je tja hodil moj starejši 
brat, sem se odločila za kam-
niško.«

Kako bi ocenil kvaliteto šola-
nja na kamniški gimnaziji? 
Bi se ponovno odločil zanjo?

»Mislim, da je bila odlo-
čitev dobra. Preživela sem 
lepa štiri leta in sklenila ve-
liko novih prijateljstev, tudi 
veliko izkušenj sem pridobi-
la. Predvsem po zaslugi šol-
skih ekskurzij pa sem spo-
znala tudi nekaj tujih držav 
in kultur. Sicer pa kamniška 
gimnazija gotovo lahko po-
nudi dobro osnovo, koliko 
znanja bo nekdo pridobil v 
štirih gimnazijskih letih, pa 

je na koncu odvisno pred-
vsem od tega, koliko časa in 
volje je pripravljen vložiti za 
dosego nekega cilja.«

Kaj vam bo iz gimnazijskih 
let ostalo najbolj v spominu?

»Zagotovo šolske ekskur-
zije v Rim, London in Firen-
ce. To je bila posebna izkuš-
nja, saj smo spoznavali nove 
kulture in tudi sošolci smo 
se na ta način bolj zbližali.«

Odločili ste se za študij ma-
tematike, ki spada med naj-
težje. Kaj je pripeljalo do od-
ločitve? 

»Od nekdaj sem vedela, da 
se marsikaj da naučiti in ra-
zumeti, če temu posvetiš do-
volj časa. Matematika pa mi 
je še posebno všeč, ker ne gre 
za učenje na pamet, temveč 
lahko v večji meri uporab-
ljaš logično sklepanje. Veli-
ko vlogo pa pri tem, da mi je 
matematika všeč, igrajo tudi 
profesorji. Že v osnovni šoli 
smo imeli profesorja, ki je 
znal spodbuditi zanimanje 
za matematiko med učen-
ci, prav tako tudi profesorica 
matematike na gimnaziji.«

Ste kolebali tudi med drugi-
mi fakultetami?

»Že na začetku gimna-
zije sem razmišljala, da bi 
študij lahko nadaljevala na 

fakulteti za matematiko, do-
končno pa sem se odločila 
v četrtem letniku. Sprva ni-
sem bila povsem prepriča-
na, ali je to res študij zame, 
ker je zelo ozko usmerjen, 
sama pa sem vedno delova-
la na več različnih področjih. 
Razmišljala sem tudi o študi-
ju kemije ali medicine, toda 
po informativnih dnevih so 
me prav vzdušje in izkušnje 
študentov fakultete za mate-
matiko najbolj prepričali.«

Kje si po zaključenem študi-
ju želite nadaljevati poklic-
no pot?

»Za zdaj še ne vem. 
Najprej se bom gotovo osre-
dotočila na sam študij in 
upam, da se bo v naslednjih 
letih izoblikovala kakšna 
ideja, v kateri smeri nada-
ljevati. Do sedaj pa o tem še 
nisem razmišljala.«

Glede na izbiro študija kaže, 
da vam je bližje naravoslov-
je. Katera področja pa vas še 
zanimajo?

»Zelo me zanima književ-
nost, saj rada berem vse, kar 
mi pride pod roke, od klasi-
ke do fantazije in znanstve-
ne fantastike. Uživam v dob-
rih knjigah. Med prijatelji in 
znanci imam takšne, ki veli-
ko berejo, in tudi takšne, ki 
sploh ne berejo. Med njimi 

opažam razlike, da so stra-
stni bralci bolj razgledani 
in drugače dojemajo svet od 
tistih, ki ne berejo. Na sploš-
no pa se mi zdi, da je stere-
otip, da mladi danes ne be-
rejo, preveč razširjen in ne 
drži.«

 
Katere pa so vaše priljublje-
ne knjige?

»Poleg fantazije in znan-
stvene fantastike zadnje 
čase posegam po klasikah. 
Trenutno veliko berem Jane 
Austen. Piše o višji angle-
ški družbi, njenem slogu 
in načinu življenja. Poleg 
tega da je to izjemen doku-
ment časa, me prepriča njen 
nepričakovan in unikaten 
pogled na romantiko.«

S čim se sicer še ukvarjate v 
prostem času? 

»Enajst let že igram preč-
no flavto, sicer pa doma tudi 
sintisajzer. Ljubiteljsko se 
ukvarjam s tenisom in sem 
tudi nasploh precej športno 
aktivna.«

Kako preživljate letošnje po-
letje?

»Ravno sem se vrnila s po-
tovanja po Ameriki. Z dru-
žino smo obiskali sorodni-
ke, ki živijo v Chicagu, nato 
pa smo z avtom potovali do 
Kalifornije in si ogledali ne-
katere znane naravne parke, 
ki jih moraš videti, da lahko 
zares začutiš njihovo veliči-
no in spektakularnost. Poleg 
tega pa se mi je zdel zanimiv 
njihov način življenja, pred-
vsem pa karakter in odprtost 
Američanov. 

V nadaljevanju počitnic si 
želim poiskati tudi kakšno 
počitniško delo in si nabrati 
nekaj delovnih izkušenj tudi 
na ta način.«

Kakšno se vam zdi življe-
nje v Sloveniji? Obstaja per-
spektiva za mlade?

»Mislim, da v primeru, 
da si dovolj iznajdljiv, lah-
ko marsikaj dosežeš tudi pri 
nas. Seveda pa me mika, da 
bi vsaj del študentskih let 
preživela v tujini. Morda je 
naš pogled na domovino res 
preveč črn in bi lahko bil bolj 
optimističen. Ravno pred 
kratkim sem prebrala Slove-
nologijo, v kateri nas Noah 
Charney opominja, kakšne 
privilegije in danosti imamo 
v Sloveniji, a se jih niti ne za-
vedamo oziroma jih imamo 
za samoumevne.«

Mislim, da stereotip, da mladi 
danes ne berejo, ne drži

Kamničanka Ana Medved je bodoča študentka matematike, ki je na letošnji maturi kot ena izmed desetih maturantov iz vse 
Slovenije zbrala vseh možnih 34 točk. Z njo smo se pogovarjali o gimnazijskih letih, njenih zanimanjih in pogledih na svet.

Ana Medved, ena od dveh diamantnih maturantov 
kamniške gimnazije, bo študij nadaljevala na fakulteti za 
matematiko.

Ana 
Medved

»Kamniška 
gimnazija 
gotovo lahko 
ponudi dobro 
osnovo, koliko 
znanja bo nekdo 
pridobil v štirih 
gimnazijskih 
letih, pa je na 
koncu odvisno 
predvsem od 
tega, koliko 
časa in volje 
je pripravljen 
vložiti za dosego 
nekega cilja.«
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Marjana Ahačič

»Sestro Rafaelo sem prvič 
srečala jeseni leta 1969, ko 
sem prišla na pogovor glede 
svoje poklicanosti in spreje-
ma k uršulinkam v Ljubljani. 
Ko sem se iz študentskega na-
selja preselila k sestram, sem 
se z njo pogosto srečevala, če 
je le bila doma in ne v kakšni 
drugi skupnosti ali na Hr-
vaškem, kamor je hodila po 
službeni dolžnosti,« je svo-
je poznanstvo z Marijo Hele-
no Vurnik, mlajšo sestro ar-
hitekta Ivana Vurnika, opi-
sala sestra Mihaela Bizjak. 
V pogovoru, ki ga je v okvi-
ru letošnjega srečanja mest 
na Venerini poti v Radovljici 
zadnjo julijsko nedeljo vodi-
la Alenka Bole Vrabec, je sli-
kovito opisala življenjsko pot 
in poslanstvo te (pre)malo 
znane Radovljičanke, izje-
mno sposobne in spoštova-
ne ženske, ki je s svojim ne-
verjetnim znanjem – govori-
la naj bi kar 16 jezikov – oseb-
nostno močjo in predanostjo 
v sredini prejšnjega stoletja 
pomembno vplivala pred-
vsem na izobraževanje mla-
dih na daljnem Vzhodu, v 
Evropi in tudi doma. 

Mlajša sestra arhitekta 
Vurnika

Sestra Rafaela – njeno 
krstno ime je Marija Hele-
na – je bila rojena 31. janu-
arja 1898 v družini Janeza 
in Terezije Vurnik v Rado-
vljici. V družini se je rodilo 
osem otrok, a sta samo dva 

preživela najzgodnejše otro-
štvo, najstarejši Ivan in 14 
let mlajša Helena. Osnovno 
šolo je obiskovala v Radovlji-
ci, kasneje pa se je njen oče, 
podobar in rezbar, ki je leta 
1910 izdeloval oltar v škofje-
loški uršulinski cerkvi, od-
ločil, da bo Heleno poslal v 
tamkajšnjo uršulinsko šolo. 
Tam je bila v internatu, kjer 
so imeli pouk v nemškem 
jeziku zato se je zelo zgodaj 
dobro naučila nemško. »Ker 
je bila silno nadarjena, se je 
lahko že čez dve leti vpisa-
la na uršulinsko učiteljišče, 
kjer je preživela štiri leta, do 
mature. V tem času jo je ved-
no bolj pritegovalo redovno 
življenje,« je v pogovoru po-
jasnila Mihaela Bizjak.

V Heleni Vurnik se je vso 
mladost prebujal čut za delo 
v misijonu, pravi Bizjakova. 
Leta 1918 je po maturi na-
redila prve zaobljube in še 
naprej študirala, pedagoške 
vede, leta 1921 je naredila 
večne zaobljube in bila nato 
poslana na Pedagoško aka-
demijo v Zagreb. Leta 1923, 
ko se je vrnila, je začela po-
učevati na učiteljišču v Ško-
fji Loki, a zraven ves čas raz-
mišljala o tem, da bi se poda-
la v svet. Njeno navdušenje je 
delila vrstnica sestra Ksaveri-
ja Pirc iz Ljubljane, še navede 
Mihaela Bizjak.

Na pot, v Bangkok

Najprej sta razmišljali o 
Aljaski, sestra Rafaela je sa-
njala tudi o Kitajski, a sta 
na koncu odšli na Tajsko 

»Takrat so v misijonih zelo 
potrebovali učiteljsko moč; 
na Tajskem sploh, saj tam 
šolanje vse do leta 1919 ni 
bilo obvezno. Ko pa je mi-
nistrstvo izdalo zakon o ob-
veznem šolanju otrok, so še 
kako potrebovali učiteljski 
kader. Škof Rene Perros, ki 
je bil pristojen za območje te-
danjega Siama – država se je 
šele leta 1939 preimenova-
la v Tajsko – je vabil uršulin-
ke, naj pridejo tja, in tedanja 
vrhovna predstojnica sestra 
Angela Lorenzutti, tudi Slo-
venka po materi Ani Božič, je 
pritrdilno odgovorila na ško-
fovo prošnjo.« Sestra Rafae-
la in sestra Ksaverija sta se s 
še dvema vrstnicama na pot 
odpravili iz Marseilla, 23. ok-
tobra 1924. V Bangkoku so se 
najprej naučile siamskega je-
zika, pomagale v bolnišnici, 
ki so jo vodile sestre sv. Pavla, 
in iskale prostor za življenje.

Obiskal jih je tajski kralj

Uršulinkam v Siamu se 
je pridružilo več sester in za 
božič leta 1927 so se vseli-
le v novo hišo na kolih; ena 
stavba je bila samostan, dru-
ga pa srednja šola. Sestra Ra-
faela je napravila izpit iz si-
amskega jezika in bila ime-
novana za direktorico šole. 
Sedem let je bila predstojni-
ca samostana in ravnateljica 
šole, ki je imela leta 1938 že 
štiristo učenk.

Na Tajskem je od leta 1938 
vladal mladi, 13-letni kralj 
Ananda Mahidola, ki je sku-
paj z materjo in sestro nekaj 

časa živel v Švici, kjer je tudi 
študiral. Novembra 1938 je 
obiskal uršulinsko šolo, ki 
jo je tudi sam obiskoval kar 
dve leti. Sestra Ksaverija je 
dogodek opisala v Sloven-
cu: »Med kraljem in kralje-
vo materjo je imela v poseb-
ni vrsti svoj prostor mati Ra-
faela kot predstojnica hiše in 
torej kot kraljeva gostiteljica. 
Tako se je v odmorih mogla 
pogovarjati z visokimi gosti, 
ki so kazali veliko zanimanje 
za našo šolo. Tako dovršeno 
je igrala svojo vlogo, kot bi 
bila zrasla na dvoru.« Nekaj 
dni po kraljevem odhodu so 
sestre iz kraljeve pisarne do-
bile nakaznico za petsto pi-
kalov. 

Predstojnica samostana

V času druge svetovne voj-
ne je imela kot predstojnica 
samostana velike odgovor-
nosti, zlasti glede varnos-
ti sester. »Ko je Japonska 
ZDA in Veliki Britaniji na-
povedala vojno, ji je Tajska 
dovolila prehod čet čez svo-
je ozemlje. Japonski vojaki 
so zasedli vse, kar so mogli, 
tudi hišo uršulink. A Rafae-
la, pokončna in odločna, kot 
je bila, se je spet lahko opr-
la na svoje odlično znanje 
nemščine; hitro se je odpra-
vila na štab japonskih oficir-
jev, ki so kot nemški zavez-
niki govorili tudi nemško. 
Prepričala jih je, da sestre 
hišo potrebujejo za življenje 
in poučevanje, pa so se stri-
njali z njo, hišo izpraznili in 
odšli.«

Vrhovna svetovalka 

Kmalu po vojni je bila ime-
novana za vrhovno svetoval-
ko tedanji predstojnici uršu-
link in odšla je v Rim. »Za-
njo je bila to velika žrtev. Sli-
šala sem, da je še v Rimu 
kdaj pojokala ob misli na 
Bangkok. A bila je žena vere 
in je odločno odšla po poti, 
ki ji je bila namenjena. V 
Rimu je ostala 18 let, do leta 
1966. V tem času je obisko-
vala province na vseh kon-
tinentih, kjer smo navzoče. 
Najbolj pa je bila odgovor-
na za slovanske dežele; na 
obiske je hodila v civilni ob-
leki, da je lahko prodrla do 
vseh sester, tudi do tistih, ki 
so delale v tovarnah in so ži-
vele po raznih stanovanjih 

ali pa v koncentracijskih sa-
mostanih, kamor so strpa-
li sestre vseh mogočih re-
dov. V Rimu je bila v zelo 
pomembnih trenutkih živ-
ljenja vesoljne Cerkve, saj je 
v tem času zasedal in izdal 
svoje dokumente za preno-
vo Cerkve Drugi vatikanski 
koncil. Študirala je koncil-
ske odloke in se poglabljala v 
študij Svetega pisma. Kljub 
globokemu duhovnemu živ-
ljenju je stala trdno na tleh. 
Dobro je poznala svet, v ka-
terem so živele sestre v spre-
menjenih okoliščinah zara-
di nacionalizacije samosta-
nov in šol. Spodbujala jih je 
k študiju in uporabi sodob-
nih sredstev pri katehezi.«

Pomembna sogovornica

Kot nekdanja misijonar-
ka je bila imenovana tudi za 
tajnico misijonov v genera-
latu. Bila je odgovorna za so-
delovanje z mednarodno or-
ganizacijo Unesco, poučeva-
la je verouk v župniji vrhov-
ne hiše in pomagala pri ver-
skem, kulturnem in družab-
nem življenju Slovencev v 
Rimu. Dr. Maksimilijan Je-
zernik se spominja: »Sestra 
Rafaela je imela pozicijo in 
vpliv. Kadar so prišli azijski 
škofje v Rim, so prišli najprej 
k njej na pogovor in šele nato 
v Vatikan … Vsi so vedeli, da 
je Slovenka. Bila je vljudna in 
je poznala družbene in poli-
tične razmere v svetu. Stala je 
na svojih nogah.«

Nazaj v Jugoslavijo

Leta 1966 je bila imenova-
na za provincialko jugoslo-
vanske province in se prese-
lila v Ljubljano. »Prizadeva-
la si je, da bi se sestre vrnile v 
samostane in prenehale dela-
ti v državnih službah. Redov-
nice ter katehistinje je spod-
bujala k izobraževanju na te-
ološki fakulteti in k branju 

tuje literature. Zavedala se je 
vloge žene pri vzgoji otrok in 
mladine,« poudarja Mihaela 
Bizjak. Bila je neutrudna, ko 
je šlo za spoštovanje in dvig 
dostojanstva žene v družbi in 
v Cerkvi. »Vedno me je zani-
malo žensko vprašanje. Bole-
le so me krivice, ki že od dav-
nine bičajo ženo, posebno me 
boli njeno globoko ponižanje 
prav v srčiki, v njeni žensko-
sti, v njeni moralni sredini. 
Žena je omadeževana, v blato 
jo tiščijo, v tla teptajo. Najbolj 
žalostno pa je, da ona sama 
pri tem sodeluje in se morda 
celo dobro počuti v tem mo-
čvirju …« je med drugim za-
pisala v predavanju ob med-
narodnem letu žene leta 1975.

Življenje v Ljubljani

Zadnje obdobje svojega 
življenja je Rafaela prežive-
la v skupnosti v Ljubljani. »V 
letih od 1976 do 1983 sem z 
njo živela v isti skupnosti; 
takrat je že odložila odgo-
vorne službe, bila pa je dra-
gocen svetilnik s svojo pri-
jaznostjo, s človeško toplino 
in poznavanjem naše med-
narodne ustanove,« je pogo-
vor zaključila sestra Mihae-
la Bizjak, po rodu s Koroške 
Bele, katere življenjska in re-
dovniška pot je v mnogočem 
podobna poti sestre Rafaele. 
Mihaela (Eli) Bizjak je doš-
tudirala angleščino in fran-
coščino. Kot redovnica je s 
presledkom skupaj deset 
let živela v Rimu, od koder 
je po službeni dolžnosti obi-
skovala sestre po vseh konti-
nentih. Na svojih potovanjih 
na Tajsko je srečevala ljudi, 
ki poznali in globoko spoš-
tovali sestro Rafaelo Vur-
nik. Leta 2012 se je tudi Mi-
haela Bizjak vrnila v Ljublja-
no, kjer je od lani opravljala 
službo provincialne tajnice. 
Zdaj pa, kot pravi, še vedno 
prevaja in po svojih močeh 
pomaga skupnosti.

S svojim poslanstvom 
je spreminjala svet
Marija Helena, kasneje sestra Rafaela Vurnik, je bila mlajša sestra znanega arhitekta Ivana Vurnika.  
Kot mlada uršulinka je pred drugo svetovno vojno odšla v Bangkok, kjer je ustanovila in vodila veliko 
javno šolo ter samostan, po vrnitvi v Evropo pa je skoraj dvajset let iz Rima koordinirala delo uršulink 
po vsem svetu.

Sestra Rafaela Vurnik (1898–1983)

Sestra Mihaela (Eli) Bizjak in Mirjana Žumer Pregelj, vnukinja arhitekta Ivana Vurnika, ki 
je prav tako z zanimanjem poslušala pogovor o življenju in poslanstvu manj znane, a prav 
tako izjemne sestre svojega starega očeta.
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Na Gorenjskem v deželi Kranjski

Karel Mauser, najplodovitejši 
pisatelj v emigraciji

Minilo je sto let od takrat, 
ko se je 11. avgusta 1918 na 
Bledu rodil pesnik in pisa-
telj Karel Mauser. Kot član 
protikomunistične milice se 
je kot bolničar udeležil bo-
jev na Turjaku. Preživel je 
obleganje Turjaka in koče-
vski partizanski zapor, po-
tem pa so ga z duhovniki od-
peljali v stiški samostan. Od 
tam je po veliki nemški ofen-
zivi novembra 1943 pobeg-
nil v Ljubljano in delal kot 
sourednik  Slovenčeve knji-
žnice. Dosegljivi viri pravi-
jo, da je bil dvakrat izgnan iz 
domovine, konec leta 1945 
in v začetku leta 1946, ko 
je prek  koroških  begunj-
skih taborišč leta 1950 odšel 
v ZDA in tam do leta 1976 
delal kot delavec v tovarni 

svedrov v Clevelandu, kjer je 
umrl 21. januarja 1977.

Rodil se je očetu Francu in 
materi Heleni, hčerki zna-
nega obrtnika ključavničar-
ja. Družina je najprej živela 
pri ženinih starših na Bledu, 
kasneje pa se je zaradi očeto-
ve službe odselila v Gorje in 
potem v Podbrezje, kjer se 
je Karel počutil doma in je 
preživel najlepši del svojega 
otroštva. Tega se je spominjal 
v svojem literarnem delu Po-
mlad v Črepinjeku. Takrat je 
v Podbrezjah živela tudi nje-
gova pol leta mlajša sošolka 
Mimi Malenšek (takrat Ko-
nič), ki je sošolcem rada pri-
povedovala nenavadne zgod-
be. Skupaj sta prebrala vse 
knjige iz podbreške knjižni-
ce. Leta 1931 se je družina 

Mauser spet selila in Karel 
je odnesel podobe Podbre-
zij s Taborom za vedno s se-
boj, saj jih je kasneje velikok-
rat v svojih pripovednih delih 
opisal kot praznična dožive-
tja. Preselili so se bliže Kra-
nju, kjer je Mauser z brato-
ma obiskoval gimnazijo, kjer 
ga je za pisanje poezije spod-
budil gimnazijski profesor 
dr. France Tomšič. Prvo pro-
zo in pesmi je začel objavlja-
ti leta 1938 v  listih Dom in 
svet, Mentor, Mlada setev in 
Vrtec. 

Po izgnanstvu iz Jugosla-
vije (Slovenije) je objavljal 
največ pri Mohorjevi druž-
bi v Celovcu in Slovenski 
kulturni akciji v Buenos Ai-
resu in tudi v zdomskem in 
izseljeniškem tisku v ZDA 

in Kanadi. Veljal je za najplo-
dovitejšega slovenskega pi-
satelja v emigraciji. Napisal 
je dvajset povesti, nekaj gle-
daliških iger in več kot dves-
to pesmi. Mauserjevi najbolj-
ši deli sta novela Sin mrtve-
ga  in  roman  Ljudje pod bi-
čem. Obe deli se ukvarja-
ta s tematiko  druge sve-
tovne vojne  in prvih let po 
njej. Ob zgodovinski podo-
bi časa prikazujeta predvsem 

moralne in čustvene pretre-
se, ki spremljajo usode pripo-
vednih oseb. Na tradicional-
no slovensko prozo se Mau-
ser navezuje tudi s temo du-
hovniškega poklica, ki se je je 
dotaknil v drami Kaplan Kle-
men, ter z nedokončanim ži-
vljenjepisom o škofu  Irene-
ju Frideriku Baragi  Le eno 
je potrebno. Mauserjeva pro-
za je prevedena v francošči-
no, nemščino in španščino.

Zanimivi Gorenjci tedna iz dežele Kranjske:
  V Kamniku se je 7. 8. 1894 rodil vrtnar Anton Lap. 

Z Jožetom Plečnikom je sodeloval pri urejanju 
ljubljanskega Tivolija, Rožnika, Golovca, Grajske 
planote, parkov, pri zasajanju mestnih drevoredov 
in nasadov pri urejanju ljubljanskih parkov. 

  V Pivki pri Naklem se je 8. 8. 1759 rodil zdravnik 
Lovro Lackner. 

  V Ljubljani je 9. 8. 1834 umrl slikar Janez Potočnik, 
ki se je rodil pred letom 1750 v Kropi. Velja za 
začetnika našega meščanskega portretizma. Rodil 
se je kot prvorojenec fužinarja Gregorja Potočnika 
in njegove druge žene Marijane, rojene Toman, iz 
Kamne Gorice. 

  V Tržiču se je 9. 8. 1826 rodil kolar in ljudski  
pesnik Vojteh Kurnik.

Peter Colnar

Milena Miklavčič

»Ko sem se ponovno zbu-
dila iz narkoze, je bila noč. 
Nisem vedela, ne kje sem ne 
zakaj. Ob meni je bila medi-
cinska sestra, ki mi je nara-
hlo močila razpokane ustni-
ce z vodo. Bila je prva, ki je 
postala pozorna tudi na ne-
katere druge poškodbe, s ka-
terimi je bilo zaznamovano 
moje telo. Bilo je več vreznin, 
brazgotin od vrele vode, 
podplutb. ''Kdo ti je to nare-
dil, otrok moj?'' me je prego-
varjala, naj ji povem. A ji ni-
sem. Preveč sem se bala …«

Milka se je domov vrnila na 
vozičku. Očitno je bila mama 
edina, ki se je njene neboglje-
nosti razveselila. Morda zato, 
ker je vedela, da poslej ne bo 
mogla več iti nikamor? Proti 
pričakovanjem je za hčerko 
lepo skrbela. Nič več je ni tep-
la. To je bilo najpomembneje. 

»Leta so tekla, spomin na 

Blaža je že zdavnaj zbledel. 
Pogosto sem se poskušala 
spomniti njegovih potez, gla-
su, a mi ni uspelo. Misel nanj 
sem zaklenila v srce, ker sem 
se bala, da bi mi ga mama lah-
ko umazala. Nekoč je prišel 
na obisk župnik. Spovednice 
sem se izogibala, ker sem se 
bala, da bo tisto, kar bo slišal 
od mene, povedal mami. Ker 
se mu je zdelo, da ni prav, da 
živim v grehu, se je potrudil 
in prišel kar na dom. Misli-
la sem, da se bom v tla vdrla, 
ko je predlagal mami, da se 
odstrani iz hiše. Bila je precej 
nejevoljna. ''Ne bo nič naro-
be, če slišim njene grehe!'' je 
zamomljala, a je potem vsee-
no zaprla vrata za seboj. Če-
tudi bi imela na vesti kakšen 
greh, mu ga ne bi povedala. 
Kljub temu da je mamo dob-
ro poznal, ji je takrat vseeno 
izročil Blaževo pismo. Tega 
mu nisem želela odpusti-
ti! Če bi imel poštene name-
ne, bi ga zanimalo, kako to, 
da sem pristala na vozičku. 
Pa ga ni. Pleteničil je nekaj 
o ''čistosti'', ki je pomembna 
za vsako dekle, četudi je na 
invalidskem vozičku. Obr-
nila sem se stran, da ni opa-
zil izraza na mojem obrazu. 
Potem pa ga je le premaga-
la radovednost in me je vpra-
šal, zakaj so mi ''pokvarjeni'' 
fantje pisali na njegov naslov. 
V nadaljevanju sem potem 
izvedela, kako ga je takrat 
zaskrbelo za ''čistost'' moje 
duše. Tedaj pa je planilo iz 

mene: ''Potem ste tudi vi kri-
vi, da bom do konca življenja 
ostala kripl.'' Nič več ni rekel, 
le čudno me je pogledal in 
v očeh se mu je videlo, da je 
spoznal, kaj se je zgodilo tak-
rat, ko je pismo izročil mami. 
Pa še nisem odnehala:''Če bi 
bila na vašem mestu, bi me 
skrbelo, ker vem, da se boste 
cvrli v peklu.'' 

Odkrito povem, nisem ve-
dela, od kod sem zbrala moč, 
da sem spravila iz sebe, kar 
mi je ležalo na duši. A pos-
lej sem imela mir pred njim. 
Morda ga je res pekla vest, saj 
je mamo pregovoril, da sem 
lahko šla za tri tedne v Laško. 
Denar so zbrale ženske, ki so 
čistile in okraševale cerkev, 
nekaj pa je menda primaknil 
tudi sam župnik.

V Laškem se nisem dolgo-
časila. Moje zdravstveno sta-
nje se je izboljševalo iz dne-
va v dan. Po kakšnih desetih 
dneh sem že lahko stopila 
na noge in se s pomočjo ber-
gel sprehodila po sobi. A hit-
ro sem se utrudila. Žal. Neke-
ga jutra, ko sem se zelo dobro 
počutila, sem sedla za mizo 
in Blažu napisala pismo. Vse 
sem mu povedala. Čez dva 
dni me je prišel obiskat. A ne 
sam. Medtem se je poročil in 
njegova žena je pod srcem no-
sila otroka. Četudi me je vse 
bolelo, tako me je prizadelo, 
ker me je pozabil, pa sem bila 
po drugi strani presrečna, ker 
sta mi oba z ženo obljubila, da 
bomo ostali prijatelji. Res se 

je to zgodilo! Še danes se obi-
skujemo in se veselimo vsa-
kega trenutka, ki ga preživi-
mo skupaj.

Pomagala sta mi tudi, da 
sem se odselila od doma. Kaj 
vse se je takrat dogajalo, papir 
ne bi prenesel. Pome sta priš-
la s še nekaj prijatelji. Mama 
je stala sredi veže in kričala, 
da se bo zaklala, če me odpe-
ljejo. Vedela sem, da se to ne 
bo zgodilo, preveč rada se je 
imela. Bala se je le, da bo os-
tala sama, da ne bo imela ni-
kogar, ki bi ga maltretirala 
in mučila. Tudi meni ni bilo 
vseeno. Navsezadnje je bila 
moja mama. A strah pred njo 
je bil močnejši. 

Za skoraj 15 let sem se tako 
preselila na Dolenjsko, in to 
k zelo dobrim ljudem. Poma-
gali so mi, da sem se priučila 
poklica. Bili so dnevi, ko sem 
z lahkoto vstala z invalidske-
ga vozička, se gibala tudi brez 
opore. Potem pa se je zgodi-
lo, da zjutraj nisem mogla 
niti vstati. Pa vse me je bole-
lo. Počasi sem začela spozna-
vati svoje telo, razpoloženje. 
Ugotovila sem, da se bolje 
počutim, če ne jem mesa. Za 
nekaj časa sem postala tudi 
vegetarijanka. 

Potem pa sem na novole-
tnem srečanju spoznala Bo-
risa. Tudi on je bil invalid, le 
da je bil zelo naglušen. Ko je 
Blaž izvedel, v koga sem se 
zagledala, ni bil zadovoljen. 
Oba z ženo sta me obiskala 
in mi o Borisu pripovedovala 

grozne stvari. Nisem ju pos-
lušala. Tako zelo sem si žele-
la bližine, da sem bila slepa za 
vse dobronamerne nasvete. 

Boris se je preselil v mojo 
skromno sobico. Tudi druži-
na, pri katerih sem živela, no-
vega stanovalca ni bila vese-
la. Če bosta dva, boš za sobi-
co plačevala, so mi rekli. Bila 
sem malo užaljena. Zdelo se 
mi je krivično, saj so vede-
li, da za štiri ure dela na dan 
zelo malo zaslužim. Boris se 
je kmalu ''razkomotil''. Za-
čel se je lastiti vsega, kar sem 
imela. Ko me je prvič udaril, 
sem spoznala, da sem naš-
la točno takšnega, kakršna 
je bila mama: na zunaj med, 
znotraj led. Odšel je šele po-
tem, ko so moji dobrotniki 
večkrat klicali policijo. Pa še 
takrat mi je zagrozil, da bom 
že videla! 

Tako mi je bilo nerodno, 
da ne morem povedati. Sra-
movala sem se svoje šibkos-
ti. Ravno v tistem času so v 
kraju, kamor sem se vozila 
v službo, naredili nekaj sta-
novanj, ki so bila namenje-
na invalidom. Brez razmisle-
ka sem napisala prošnjo. Niti 
pomislila nisem, da bom s 
tem prizadela družino, ki 
me je, ko sem bila v največ-
ji stiski, brez razmisleka vze-
la k sebi. A bila sem trmasta 
kot osel. Raje sem se umak-
nila, kot da bi svoje dobrotni-
ke prosila odpuščanja. Tak-
rat sem padla v zelo hudo fi-
nančno krizo. Za položnice 

za elektriko, televizijo, odvoz 
smeti mi ni bilo nikoli treba 
skrbeti. Bilo je kar samo po 
sebi umevno, da so to poče-
li drugi. Jaz sem bila vendar 
invalid! Kakšen dan nisem 
imela niti toliko, da bi kupila 
kruh. O Laškem sem lahko le 
sanjala! Pa tako so mi tamkaj-
šnje terme pomagale pri bolj-
šem počutju. Blaž in njegova 
žena sta me pregovarjala, naj 
se vrnem k svojim dobrotni-
kom, a me je bilo sram. V tre-
nutkih največje stiske sem 
napisala pismo mami. Tola-
žila sem se, da sva morda že 
obe pozabili, kaj se je dogaja-
lo, ko sva živeli skupaj. Dolgo 
časa mi ni odpisala. Potem pa 
nekoč pozvoni na vratih so-
sed in mi pove, da je mama 
poslala pome. Imetja sem 
imela le za eno manjšo poto-
valko. Neplačane položnice 
sem pustila na mizi. Kasneje 
jih je vzel Blaž in stroške po-
ravnal iz svojega žepa.

Vrnitev v pekel je bil tla-
kovana z najboljšimi name-
ni. Mama je obljubila, da me 
ne bo tepla, jaz pa sem ver-
jela njenim besedam. Nekaj 
časa sva kar dobro vozili. Po-
tem pa je v neki knjigi odkri-
la pismo – edino, ki mi ga je 
nekoč napisal Boris. Bilo je 
res malo spotakljivo, saj je 
opisoval, kaj sva počela, ko 
me je obiskal. Mamo je sko-
raj kap. Doživela je takšen na-
pad besa in agresije kot še ni-
koli. Že misel, da je njena hči 
moškemu dovolila, da ji vdira 
v mednožje, ji je bila grozlji-
va. Zagrabila je berglo in za-
čela tolči po meni. Nekaj časa 
sem se ji umikala, a je spo-
dnji rob bergle vsakič znova 
dosegel kolena. Obe pogačici 
mi je popolnoma zdrobila …

(Konec prihodnjič)

Hudič v človeški podobi, 2. del

Nekaj odtenkov mračne sivine

usode
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Razgledi

Vaš razgled

Takšnole spokojno poležavanje v senci bi v teh zares vročih dneh živini, ki je našla 
osvežitev pod krošnjami dreves, marsikdo zavidal. Ob pogledu na popoldansko idilo v 
senci bi se skoraj lahko strinjali s fotografinjo, ki je kot otrok prepričevala starše, da krave 
ne mahajo z repom zato, da bi prepodile mrčes, ampak – ker so srečne ... M.A. / Foto: Tina Dokl

Samo da se vrti, si je najbrž mislil Patrik Jamnik iz Poljan, ko je na Dnevu oglarjev na 
Starem vrhu preizkušal 68 let star brusilnik nožev. Na Stari vrh ga je pripeljal Silvester 
Čemažar iz Novakov. Iz odsluženega posnemalnika, s katerim so včasih z mleka pobirali 
smetano, ga je naredil njegov oče – in še vedno služi svojemu namenu. M.A. / Foto: Tina Dokl

Alenka Bole Vrabec

Oče svetovno znan. O 
mami ni ne duha ne slu-
ha. Zaroda, vsaj legalnega, 
nima. Po uradnih zaznam-
kih o življenjski dobi dolo-
čene živalske vrste bi moral 
biti že vsaj enkrat v mačjih 
nebesih – čeprav bi zaradi 
lenobe, predrznosti in ne-
sramnosti sodil tudi v mačje 
vice, morda celo v pekel. Je 
rejen, rdečkasto oranžne 
barve in bi bil zaradi črnih 
črt na kožuhu rad tiger … in 
še marsikaj veličastnega … 
a je za povzpetneža preveč 
len in filozofski. Strašno si 
želi, da bi se jutro začelo po-
zneje. Prezgodnja bujenja 

mu gredo na živce. Rojstvo: 
19 julij 1978, v 41 časopi-
sih hkrati. Letos je bil star 
štirideset let, pa za to nima 
travm. Njegov oče, Jim Da-
vis, slavni ameriški risar, av-
tor stripov in risank, ki ga je 
poškropil z eliksirjem mla-
dosti, mu je dal ime po sta-
rem očetu Jamesu Garfiel-
du Davisu. 

Mali Jim je bolehal za ast-
mo in se je držal bolj doma. 
Njegova mama Betty je ime-
la 25 mačk in z njihovim živ-
ljenjem in početjem je bil 
deček več kot seznanjen. 
Enolično življenje v hiši si 
je preganjal z risanjem … 
Nastali so celi kupi risb … Z 
njimi je pozneje tudi zaslo-
vel – po vsem svetu. Garfi-
eld s svojo družbo je postal 
ljubljenec vseh generacij … 
in ima strašno rad lazanjo. 
Tudi pesmi prepeva o njej … 
Najdemo ga v stripih, knji-
gah in filmih … tega simpa-
tično zavaljenega muca, ki 
tako rad počiva, gleda televi-
zijo in je znan tudi po svojih 
rekih: Če se ničesar nisi na-
učil, tudi pozabiti ne moreš 
ničesar. Statistiki so izraču-
nali, da bere in gleda Garfiel-
da 263 milijonov ljudi, pre-
veden je v 27 jezikov … Nje-
gov slavni oče, ki ima na po-
licah precej velikih nagrad, 
je še vedno neutruden, Gar-
field pa ostaja prijeten zna-
nec, ki nas nasmeje …

Lazanja po Garfieldovo

Za 4–6 oseb potrebuje-
mo: 500 g testenih plošč za 
lazanjo, ki jih ni treba kuha-
ti, 500 g mletega mešanega 

mesa, 1 čebulo, 2 stroka 
česna, 1 korenček, 1 steblo 
stebelne zelene, 600 g mes-
natih paradižnikov, 120 g 
naribanega sira Grana Pa-
dano, 6 srednje velikih jajc, 
375 g mocarele, 250 ml suhe-
ga črnega vina, 6 žlic paradi-
žnikove omake, 1 list papir-
ja za peko. 

Čebulo in česen prepraži-
mo na olju in dodamo nari-
ban korenček ter drobno na-
rezano steblo zelene. Doda-
mo mleto meso, prepraži-
mo, da spremeni barvo, in 
nato zalijemo z vinom. Me-
šamo, dokler tekočina ne iz-
pari, dodamo paradižnik, 
narezan na kockice, in še ne-
kaj časa mešamo. Polovico 
sira Grana Padano zmeša-
mo z enim surovim jajcem 
in dodamo k mesu, drugih 
pet jajc skuhamo. Mocare-
lo narežemo na kockice. Ku-
hana jajca ohladimo in prav 
tako narežemo na kockice.

Štirioglato nepregorno 
posodo segrejemo, obloži-
mo s papirjem za peko, ki 
smo ga premazali z mas-
lom in plastjo paradižniko-
ve omake ter razporedimo 
nanj testene plošče. Potre-
semo jih z mletim mesom, 
z jajci in mocarelo, na to 
pa spet razporedimo teste-
ne plošče in nadev. Zgornja 
plast mora biti iz testenih 
plošč in tenke plasti paradi-
žnikove omake, posute s si-
rom Grana Padano.

Lazanjo pečemo v pečici, 
ogreti na 200 °C, približno 
50 minut. Če zgornja plast 
začne prehitro rjaveti, jo 
prekrijemo z alu folijo. 

Pa dober tek!

Lenivček

Miha Naglič

»Naš planet se ponaša z 
obilico veličastnih krajev, 
tako naravnih kot zgrajenih, 
nekateri pa so mešanica obo-
jega. Od vrtoglavih pečin Ve-
likega kanjona v Arizoni do 
marmornatega sijaja indij-
skega Tadž Mahala ali od ne-
zemeljske Kristalne jame v 
Mehiki do čarobnih bene-
ških kanalov – čudes res ni 
težko naštevati. Toda kako 
ob tolikšnem številu in pe-
strosti krajev, ki obiskoval-
cu vzamejo dih in pospeši-
jo srčni utrip, izbrati sto naj-
lepših, najosupljivejših, naj-
boljših od najboljših na svetu 
– sto lokacij, ki zasenčijo vse 
druge? Kaj mora imeti kraj, 
da ga lahko upravičeno ima-
mo za najboljšega? Katera je 
najlepša s palmami obdana 

plaža med vsemi? Katera je 
najbolj pusta, bela, v led vkle-
njena arktična ali antarktič-
na pokrajina? Kje boste naš-
li srednjeveško gotsko arhi-
tekturo v njeni najbolj zgoš-
čeni pristnosti? Kateri je naj-
večji od največjih muzejev 
sveta? Vsa ta vprašanja smo 
si zastavili in nanje odgovori-
li in, mimogrede, za najboljši 
muzej izbrali pariški Louvre, 
ne pa Metropolitanskega mu-
zeja v New Yorku, Britanske-
ga muzeja v Londonu ali ma-
dridskega Prada. Smo se prav 
odločili? Se strinjate? Tu vam 
ponujamo vse informacije, ki 
jih potrebujete, da si obliku-
jete mnenje. To je knjiga, ki 
vam (skoraj dobesedno) odpi-
ra obzorja. Menimo, da zgrad-
ba knjige dodaja pestrost in 
globino potovanju, na katere-
ga vas peljemo. Dobesedno, 

začnemo namreč v Abu Sim-
blu v Egiptu in končamo z iz-
razito modernističnimi stav-
bami, ki nesorazmerno kra-
sijo premogovniški indu-
strijski kompleks Zollverein 
v Porurju v Nemčiji. Toda za-
poredje krajev v knjigi vsebu-
je tudi prijetno naključnost – 
neustavljivo vas vodi od ene-
ga opisa do naslednjega. Sta-
rodavni templji v Abu Sim-
blu se umaknejo Partenonu 
(in drugim čudesom atenske 
Akropole), ta vas izroči strah 
vzbujajoči Afarski depresiji 
v Etiopiji, iz katere nenado-
ma vstopite v mavrske dvo-
rane, dvorišča in vodomete 
Alhambre v Granadi na jugu 

Španije ... in tako naprej v po-
vorki, ki prinaša nova in nova 
presenečenja.« (Str. 6)

Izvirnik te monografije 
(The Best of the Best Places 
in the World) so pripravili v 
redakciji revije Reader's Di-
gest, kjer se na te reči spozna-
jo. Tudi sam sem ga z vese-
ljem prelistal. Brž sem opa-
zil, da med stotimi izbran-
ci ni nobenega slovenskega 
(Škocjanske jame so le ome-
njene), in se hkrati vprašal, 
koliko teh krajev mi je uspe-
lo doslej tudi osebno obiska-
ti. Komaj trinajst od sto! Kaj 
mi je torej storiti? Listati po 
tej knjigi ali dejansko še kam 
odpotovati …

Nove knjige (446)

Najlepši kraji na svetu

Najlepši kraji na svetu, 100 najbolj navdihujočih krajev 
na Zemlji, prevedel Niki Neubauer, Mladinska knjiga, 
Ljubljana, 2018, 320 strani

mizica,
pogrni se



Alenka Brun

K
metija je letos dobi-
la res moderno 
podobo in tekmo-
valci ne bodo žive-
li v pomanjkanju. 

Ampak … to se lahko že čez 
noč spremeni. Poleg Cope-
kovega mlina je zraslo nekaj 
novih stavb, nekatere stare so 
prenovljene. Na kmetiji tek-
movalce čakajo traktor, celo 
viseče mreže, izjemno meh-
ke postelje, tudi stranišče in 
kopalna kad sta našla svoj pro-
stor. Kuhinja je sicer na odpr-
tem, a izjemno okusno opre-
mljena. Ne manjka kuhinj-
skih pripomočkov, hladilnik 
je ogromen. Če bo tekmo-
valcem vroče, so jim ustvar-
jalci šova naredili pravi lesen 
podest in (že kar romantično) 
leseno brv za sončenje. Kdor 
bo želel, se bo lahko kopal. 
Tekmovalce bo pričakala nji-
va z zelenjavo in poljščina-
mi, tudi vrtički začimbnic. 
Tokrat bo gospodarico oziro-
ma vlogo mentorice odigra-
la Nada Zorec, šestdesetletna 

upokojenka z Dolenjskega, ki 
se je sicer sama najprej pri-
javila v šov kot tekmovalka, a 
so ji ponudili vlogo mentori-
ce. Sprejela jo je. Pravi, da ne 
bo popuščala. Če kdo ni na 
kmetiji še nikoli delal, je tu 

pratika – se bo pa naučil. Zra-
sla je na kmetiji in tudi sedaj 
doma skrbi za lepo število 
kokoši, goji pšenico, ukvarja 
se z vinogradom. Čila in kle-
na gospa, ki pravi, da ima rada 
red in ne prenaša izrazov, kot 

so: ne, ne morem, ne da se. 
Nada si je ogledala prav vse 
sezone Kmetij in najbolj jo je 
navdušil znameniti Franc iz 
Trbovelj.

Letošnja nagrada v šovu je 
petdeset tisoč evrov, rdeča nit 
Kmetije pa, da je pol akterjev 
znanih obrazov iz preteklih 
resničnostnih šovov. Tako 
se lahko zgodi, da bomo med 
tekmovalci prepoznali obra-
ze iz slovenskega Master-
Chefa, Bara, celo Survivor-
ja. Morda bo namesto vrtela 
kuhalnico tokrat kmetovala 
Tia Anna Paynich. Bo name-
sto da bi stregel, vozil traktor 
nekdanji barovec Joel Srbu? 
Gostovali naj bi tudi slavni ...

Voditeljici Nataliji Bratko-
vič je všeč, da so šov zapelja-
li v drugo smer. »A ne misli-
te, da bo zato kaj lažje,« smeje 
opozori in nadaljuje, da gledal-
ci verjetno ne pričakujejo, da 
bo kmetija videti tako, kot je. 
Tudi sama je najprej mislila, 
da bo šlo vse samo malce bolj v 
sodobno smer. Izvršni produ-
cent Miloš Ratković jo dopol-
ni, da so spojili tradicionalno 
z modernim. 

PRIHAJAJO SODOBNI KMETJE
Jeseni bomo na Pop TV spet lahko spremljali resničnostni šov Kmetija. Ponovno bosta gostitelja 
Kmetije Natalija Bratkovič in Prekmurje, le da so ustvarjalci šova poskrbeli za precej sodobnejšo 
različico od tiste, ki smo je vajeni.

Letošnja kmetija je precej sodobnejša od vseh v preteklosti. Glavna hiša je obnovljena, manjši del je dodan na novo, 
tekmovalce pa na njenem dvorišču čaka čisto pravi traktor. 

Letos naj bi se tekmovalci lahko kopali.

Tokratna kmetija ima čisto pravo kopalnico oziroma že kar 
kopalnico z luksuznim pridihom.

Postelje bodo letos mehke in čiste.

Miloš Ratković

Natalija Bratkovič in Nada Zorec

O nalogah nam ni uspe-
lo veliko izvedeti. Menda bo 
ena od njih opravljanje izpita 
za traktor, ujeli pa smo še, da 
če tekmovalci nalog ne bodo 
opravili, se bodo te kopičile. 
O »skrivnostni hiši« nismo 
izvedeli nič, a drugače pač ne 
bi bila skrivnostna ... Domne-
vamo, da brez preobratov ne 

bo šlo. Ena od novosti je tudi 
spovednica, tržnica bo tokrat 
mobilna, kajža in arena osta-
jata, bo pa več bojev na pros-
tem. Ko smo se sprehajali po 
glavni hiši, smo ugotovili, da 
manjkata samo še televizija 
in brezžični internet, nekdo 
pa je v šali pripomnil, da kli-
mo ima pa traktor.
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HUMOR, HOROSKOP

HOROSKOP
TANJA

TA JE DOBRA

TEŽJI  
SUDOKU

Rešitev:

sudoku_LAZJI_18_64
NALOGA

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

9 7 1 2
5 1 9

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

8 7 2 4

sudoku_LAZJI_18_64

REŠITEV

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

sudoku_LAZJI_18_64
NALOGA

2958
5486
1734

9712
519

4826
1675
4836

8724

sudoku_LAZJI_18_64

REŠITEV

264195738
593478261
178362549
639587412
725614983
481239657
312946875
947853126
856721394

sudoku_TEZJI_18_64
NALOGA

2 8 7 3
6

5 1 9
6 5 1

4 1 9 2
3 2 7

1 5 3
2
7 8 5 6

sudoku_TEZJI_18_64

REŠITEV

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

sudoku_TEZJI_18_64
NALOGA

2873
6

519
651

4192
327

153
2
7856

sudoku_TEZJI_18_64

REŠITEV

298735164
174962835
536481927
869247351
417853692
325619478
781596243
653124789
942378516

Rešitev:

LAŽJI 
SUDOKU

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. Pripravil B. F.                        

Duhovniki v jezeru 
Trije duhovniki so šli na popotovanje. V gorskem jezercu 
so zaplavali v Adamovem kostumu, ko jih je presenetila 
skupina žensk, ki so se sprehajale ob jezeru.
Planili so iz vode, pograbili obleko – dva duhovnika sta 
si z obleko pokrila mednožje, eden pa obraz. Ko so pri-
tekli na varno razdaljo v bližnje grmovje, je prvi vpra-
šal tretjega: »Zakaj si si pa ti z obleko pokril obraz?« 
»No, ne vem, kako je v vajinih farah, toda v moji fari me 
ljudje prepoznajo po obrazu!«

Ne, ni oporoka
V starih dobrih časih, ko še ni bilo cepiva proti steklini, je 
pes ugriznil drobno, prijazno gospo.
Gospa v roke vzame papir in pero, potem pa piše in piše.
»Gospa, tako se pa spet ne mudi. Bom raje poklical notarja, 
da vam pomaga napisati oporoko,« ji svetuje bližnji sosed.
»Kakšna oporoka neki. Pišem seznam, da ne bi pozabila, 
koga vse moram ugrizniti!«

Razlike v dimu 
Janez vpraša Marjana, ki obupuje nad sitno taščo: »A veš, 
kakšna je razlika med taščo in cigaro?«
»Ah, pojma nimam.«
»Pri cigari je najslajši prvi dim, pri tašči pa zadnji.«

Je že gor 
Mož pokoplje ženo in po pogrebu pride domov. Komaj 
stopi v hišo, se z vso silo ulije dež, kot bi se utrgal oblak, 
grmi, vse povsod švigajo strele ...
Mož pogleda v nebo in reče: »Evo, je že gor!« 

Oven (21. 3.–21. 4.) 
Na splošno se vam bo začelo veliko dogajati. Še dobro, saj 
ste se že skoraj začeli zavijati v meglo dolgočasja in brez-
brižnosti. Poslovnih sprememb se boste sprva ustrašili, a 
ko spoznate, da za to ni vzroka, boste pohiteli z akcijo.

Bik (22. 4.–20. 5.)
Še ne dolgo nazaj ste se dolgočasili in se zato jezili, sedaj 
je vsega preveč in se vam počasi že zapleta, pa vam zopet 
ne bo všeč. Nikoli ne smete biti odvisni od dobre volje 
drugih, ampak samo od sebe. Obeta se vam lepa pot.

Dvojčka (21. 5.–21. 6.)
Uživali boste z zavestjo, da je življenje prekratko, da bi se 
obremenjevali z nepomembnimi zadevami. V celem tednu 
boste skušali čim več storiti zase, tako na duhovni ravni kot 
tudi drugače. Zakasnelo darilo vas bo presenetilo.

Rak (22. 6.–22. 7.)
Če hočete biti še naprej uspešni in nadaljevati po ravni 
poti, je edini način, da poravnate stare račune. V tem pri-
meru pa ne gre samo za finance. Pred vami so nenadne 
spremembe in nikar se jih ne branite. Sreča nikogar ne 
čaka.

Lev (23. 7.–23. 8.)
Dobre novice se vam odpirajo v pošti, ki jo že kar nekaj 
časa pričakujete. Samo premišljevanje vam ne bo rešilo 
težave, ampak morate za to tudi kaj narediti. V poslovnem 
krogu se raje izognite prepirom, saj za to ni primeren čas.

Devica (24. 8.–23. 9.)
Obdobje, ko ste mislili, da vam sreča ni naklonjena, bo 
končno le za vami. V teh dneh se boste predajali prijetnim 
občutkom in se veselili zmag. O vaših uspehih nikar pre-
več ne govorite okrog, saj manj ljudi to ve, bolje bo za vas.

Tehtnica (24. 9.–23. 10.) 
Novi začetki, ki ste jih sprožili pred kratkim, se vam bodo 
obrestovali. Uživali boste v svojih uspehih in se veselili 
lastnega zadovoljstva. Vsak prosti trenutek boste izkori-
stili tako, da se boste posvetili sebi in svojim najbližjim.

Škorpijon (24. 10.–22. 11.)
Včasih se je potrebno bolj potruditi za svoje najbližje. 
Občutek, ki ga boste dobili, vas sprva ne bo prizadel, a 
spoznali boste, da je opravičen. Imeli boste dovolj energi-
je in našli boste pravo rešitev, ki bo ugodna za vse. Veseli 
boste denarja.

Strelec (23. 11.–21. 12.)
Okoli sebe si naredite tišino in bodite malo sami s seboj. 
S tem si boste ustvarili nov pogled in prihodnost se vam 
bo zdela veliko bolj prijetna in svetla. Izogibajte se zuna-
njih vplivov, saj vam to zgolj škoduje. Ponosni boste nase.

Kozorog (22. 12.–20. 1.)
Zaradi nesoglasja se vam bo vse postavilo na glavo. Obre-
menjevali se boste zaradi dogodkov in vendar na koncu 
prišli do rešitve. Prihajate v obdobje, ko vam bo ljubezen 
pomenila vse več in ne boste zadovoljni s trenutnim sta-
njem. 

Vodnar (21. 1.–19. 2.) 
Sprostili se boste in ugotovili, da ste v bistvu lahko hitro 
zadovoljni in da ni potrebno veliko za dobro razpoloženje. 
V tem tednu se boste veliko ukvarjali z domačo okolico 
in tudi s samim seboj. Naučili se boste vzeti svojih pet 
minut. 

Ribi (20. 2.–20. 3.)
Obremenjevali se boste zaradi denarja. Vse se bo rešilo 
dobro in v pravem času. Določeni ljudje vam bodo šli na 
živce in vedeli boste, zakaj. Umaknite se, saj ni treba, da 
morate čisto vse prenašati. Te dni vas čaka več presene-
čenj.

Alenka Brun

B
rasil Bahia Show 
je plesna skupi-
na, ki se bo gledal-
cem v dvorani Tea-
ter igralniško-za-

baviščnega centra Korona v 
Kranjski Gori vtisnila v spo-
min zaradi živopisnih kos-
tumov, energičnih plesalk 
in seveda vročih ritmov. 

Tokrat je imela glavno 
besedo samba, kot nam je 
razložil Giuseppe Cito, usta-
novitelj in menedžer skupi-
ne, v kateri se je predstavilo 
osem umetnikov: šest žensk 
in dva moška. Cito nadalju-
je, da s šovom želijo ljudem 
pokazati avtentično in realno 
brazilsko folkloro, ki je izje-
mno raznovrstna. Omeni pa 
še drugo svojo plesno skupi-
no, katere predstave vsebuje-
jo več akrobacij, pustijo bolj 
cirkuški vtis. 

Cito s svojimi plesalkami 
in plesalci ni bil prvič v Slo-
veniji, pa tudi sicer veliko 
potuje – praktično po vsem 
svetu, saj ogromno nastopa-
jo. Je Italijan, ki je kot mlad 
fant odšel v Brazilijo; leta 
1962. Spominja se, da so se 
takrat ljudje odločali med 
odhodom v Avstralijo ali 
Brazilijo. Njemu je bila Bra-
zilija bližje. Najprej je delal 

z avtomobili, kasneje celo 
doštudiral mehaniko, nakar 
se je lotil popolnoma druge-
ga posla – trgovin z oblačili, a 
je v nekem določenem obdo-
bju skoraj vse izgubil, potem 
pa se je lotil plesne dejavno-
sti. V plesno-zabaviščnemu 
poslu je tako od osemde-
setih let prejšnjega stoletja. 
Njegovi plesalci so stari od 15 
do štirideset let. V energični 
predstavi, ki smo jo videli v 
Teatru, nastopajoči zamen-
jajo lepo število kostumov, 

med katerimi so tudi taki, ki 
so vse prej kot lahki. 

Najprej je Cito trideset 
let živel v San Paulu, potem 
deset v Santosu, ki leži v bli-
žini San Paula; sledila sta 
še Manaus (Amazonija) in 
pa Salvador (Bahia). Danes 
živi v Italiji, v Braziliji pa 
ima partnerja, ki tam skrbi 
za njegove oziroma njune 
umetnike. Njegova sopro-
ga je Brazilka, je umetniška 
vodja skupine in tudi sama 
pleše. V Kranjsko Goro Cito 

z veseljem pripelje svoj bra-
zilski plesni spektakel, ker 
so ljudje, s katerimi dela, 
profesionalni, bi pa kraj 
enkrat rad obiskal kot turist, 
ampak mu kar ne uspe. Ima 
pa zanimivo mnenje o Slo-
veniji. Pozna jo namreč še iz 
časov Tita in meni, da se je 
vse zelo spremenilo na bol-
je. »Vsaj kakor so videti hiše, 
kako ljudje nakupujejo.« Pa 
ne le na bolje glede na prej, 
ima občutek, da tudi v pri-
merjavi z Italijo.

BRAZILSKI SPEKTAKEL

Brhke brazilske plesalke v zapeljivih kostumih ter spretni capoeristi so v kranjskogorski 
dvorani Teater ustvarili pravo karnevalsko vzdušje.

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

w
w

w
.g

or
en

js
ki

gl
as

.s
i



25

NAGRADNA KRIŽANKA
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1.  nagrada: 3 buteljke vina + 
10 litrov točenega vina

2.  nagrada: 2 buteljki vina +  
5 litrov točenega vina

3.  nagrada: 1 buteljka vina + 
3 litri točenega vina

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav
lje no iz črk z ošte vil če nih polj in 
vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po
š  lji te do petka, 24. avgusta 2018, 
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.Okusno kosilo po trgatvi

CENA JE 16 EUR. 

     Cena vključuje: avtobusni prevoz, malico, 

    kosilo, nezgodno zavarovanje. 

PONEDELJEK, 10. SEPTEMBRA 2018

Pokličite 

041 935 586
MITJA – od 13. do 17. ure

 

031 228 766
PETRA – od 17. ure dalje
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TRGATEV V VITOVLJAH
Turistična kmetija Ipavec organizira trgatev v Vitovljah. Na avtobusni postaji pred 
Mercator centrom na Primskovem vas bo čakal avtobus ob 7.30. Pot vas bo vodila 
naravnost v Vitovlje, naselje nad Šempasom pri Novi Gorici. Tam vas bo gospodar 
Mitja pričakal z narezkom, sledila bo razlaga o pravilnem obiranju grozdja, nato pa 
se boste nekaj uric preizkušali ob obiranju in polnjenju košaric z grozdjem. Po trga
tvi vas bo čakalo okusno domače kosilo, med katerim bo za dobro voljo poskrbel 
harmonikar, ki bo tudi po kosilu poskrbel za dobro zabavo in ples. Če boste hoteli, 
se boste lahko peš odpravili do bližnje vrtnarije ali do romarske cerkvice, od koder 
pogled seže vse do morja. Domače dobrote lahko tudi kupite. Odhod proti domu 
je načrtovan okoli 18. ure. Ne pozabite na udob no obutev in veliko dobre volje! 
Vsak trgač prejme sodček vina (5 litrov).

Ugoden nakup domačih,  
na zraku sušenih mesnin

Dobra   domača  malica   

pred delom
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Konec avgusta bo Richard Gere praz-
noval devetinšestdeseti rojstni dan. Po 
poročanju tujih medijev ima igralec poleg 
tega še en razlog za praznovanje. Skupaj 
s petintridesetletno soprogo Alejandro 
Silvo Gere naj bi pričakovala prvega sku-
pnega otroka. To bo za igralca, ki ima iz 

prejšnjega zakona odraslo hčerko, drugi otrok, medtem 
ko ima Alejandra Silva petletnega sina. Par se je spoznal 
že pred dvajsetimi leti, ko si je Richard od njenega očeta 
sposodil čoln za snemanje nekega oglasa.

Pri devetinšestdesetih spet očka

Petindvajsetletna pevka Ariana Grande 
si je v The Late Late Showu poškodovala 
roko. Kaj točno se je zgodilo, ni znano, 
pevka je namignila, da se ji je zgodila 
neumna nesreča. Po poročanju tujih 
medijev gre za manjšo poškodbo, ki so jo 
oskrbeli z blažilnimi povoji. “Tako neum-

no je, toda pogrešala bom prikupne povoje. Smo se pa 
zelo zabavali,” je povedala pevka.

Ariana Grande se je poškodovala

Matthew Perry (48), znan po vlogi Chan-
dlerja iz priljubljene serije Prijatelji, okre-
va po operaciji črevesja. Igralec, ki se 
je dvakrat zdravil zaradi alkoholizma in 
zlorabe tablet, je trpel zaradi razpok na 
črevesju. Bolezensko stanje je značilno 
za ljudi, ki zlorabljajo alkohol. “Hvaležen 

je za vso skrb in prosi za zasebnost, dokler ne ozdravi,” 
je povedal njegov predstavnik. Igralec je zaigral v mnogih 
serijah, med drugimi v Dober boj, Nenavaden par in Ken-
nedyjevi: Vzpon in padec.

Matthew Perry prestal operacijo želodca

Po šestdesetih letih se je upokojil eden 
izmed najbolj slavnih hollywoodskih 
igralcev Robert Redford (81). “Nikoli ne 
reci nikoli, toda mislim, da sem zaključil z 
igranjem. To počnem že od svojega ena-
indvajsetega leta,” je pojasnil oskarjevec. 
Preden bo obesil kariero na klin, bo zai-

gral še v komediji Starec in puška, ki bo v kinematografe 
prišla septembra letos. Zaenkrat se še ni odločil, ali se bo 
poslovil tudi od režiserskega stolčka.

Robert Redford se poslavlja od igranja

VRTIMO GLOBUS

Alenka Brun

P
rva avgustovska so
bota je v Termah 
Snovik namenje
na najmlajšim in 
njihovim staršem. 

Tradicionalno organizirajo 
Snovičkov festival, na kate
rem je gostitelj dneva palček 
Snoviček, pridružijo se mu 
še druge maskote, dan obo
gatijo družabne igre, ustvar
jalne in plesne delavnice, za 
glasbene ritme pa je tokrat 
skrbel didžej Anže Knavs, ki 
je tudi velik ljubitelj karaok. 
Za dodatno prijetno vzdušje 
so na vročo soboto poskrbe
li osvežitev in igre v bazenu, 

navdušila so napihljiva igra
la. Snoviček je za otroke pri
pravil tudi nagradno igro z 
zbiranjem žigov na petih 
različnih delavnicah, kdor 
je želel, se je lahko z masko
tami udeležil tudi bosono
gega pohoda. So se pa tudi 
drugi obiskovalci podali na 
bosonogo pot ter prisluh
nili predstavitvi petih steb
rov za zdravje telesa in duha 
po Kneippu. Starši (in seve
da tudi drugi obiskovalci) pa 
so se verjetno še najbolj raz
veselili masaž in zanimive 
ideje: na stojnici v recepci
ji so namreč lahko brezpla
čno izbrali zelenjavo, ki jo v 
Termah Snovik pridelajo na 
svojem vrtu. 

V okviru dobrodelnega 
projekta Pričarajmo nas
meh bo tudi letos slovenski 
trgovec Tuš v sodelovanju 
s partnerji na morje odpe
ljal petsto otrok iz socialno 
ogroženih družin. Na Debe
lem rtiču pa so nedavno tre
tji skupini stotih otrok pole
pšali dan s svojim obiskom 
slovenski alpski smučar
ji. Obiskali so jih Tina Rob
nik, Klemen Kosi in Miha 
Hrobat. Popeljali so jih na 
smučarsko obarvane Igre 
brez meja, kjer so tekmova
li na veliki smučki, se pome
rili v »pancar tancu«, metu 
snežne kepe in slepem sla
lomu, za konec pa še v igri 
ledene kocke. Ob zaključku 

zabavnih aktivnosti so smu
čarji razglasili rezultate in 
ugotovili, da so zmagovalci 
prav vsi sodelujoči, saj je bil 
cilj Iger brez meja »sodelo
vati, se razgibati, se spozna
vati in se lepo imeti«. 

V kranjskem Cineplexxu 
sta se v okviru Družinskega 
dne v soboto oglasila turis
ta iz Hotela Transilvanija, ki 
ponovno prideta na obisk v 
Kranj 18. avgusta – masko
ti Manca in Tonči sta s svo
jim obiskom poskrbela še za 
dodatno veselje otrok. Naj
novejši del animirane film
ske uspešnice Hotel Transil
vanija 3: Vsi na morje! si na 
velikem platnu lahko ogle
date že od 2. avgusta.

OTROŠKA PUSTOLOVŠČINA
Terme Snovik so ponovno gostile simpatični Snovičkov festival, slovenski alpski smučarji so obiskali 
otroke na Debelem rtiču, Manca in Tonči pa se bosta v Kranju še enkrat ustavila naslednji konec tedna. 

... ki so se potem v nadaljevanju zabavnega dne udeležile 
tudi bosonogega pohoda. 

Palčku Snovičku so se na njegovem festivalu pridružile tudi 
druge maskote ...

DJ Anže Manca in Tonči / Foto: arhiv Cineplexxa (Mediaspeed)

Slovenski alpski smučarji so ta teden obiskali otroke na 
Debelem rtiču. / Foto: arhiv organizatorja

Skupaj z otroki so se smučarji udeležili Iger brez meja, kjer 
so se vsi neizmerno zabavali. / Foto: arhiv organizatorja

Tina Kregar šteje 26 let in prihaja iz okolice Kamnika. 
Fizioterapevtka iz Term Snovik je na letošnjem 
Snovičkovem festivalu v masažnem kotičku imela kar 
lepo število obiskovalcev. / Foto: A. B.
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KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sobota, 11. 8.
14.50, 18.45, 20.50 MAMMA MIA!  
SPET ZAČENJA SE
13.00, 17.00 HOTEL TRANSILVANIJA 3: 
VSI NA MORJE!, sinhro.

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sobota, 11. 8.
17.30 MARVIN
14.00, 16.00, 18.15, 20.30, 21.15, 
22.10 MAMMA MIA! SPET ZAČENJA SE
19.40 HOTEL TRANSILVANIJA 3: VSI NA 
MORJE!
14.40, 16.40, 18.40 HOTEL 
TRANSILVANIJA 3: VSI NA MORJE!, sinhro.
13.40, 15.40, 17.40 HOTEL TRANSILVANIJA 

3: VSI NA MORJE!, 3D, sinhro.
18.50 SICARIO 2: VOJNA BREZ PRAVIL
20.00 NEBOTIČNIK
15.30, 20.40 IZGUBLJENA MED VALOVI
21.40 TI LOVIŠ!
16.20 NEVERJETNI 2, sinhro.

KINO NAD MESTOM, ŠKOFJA LOKA

(vstop prost)
Petek, 10. 8.
21.00 POPOLNI TUJCI

Sobota, 11. 8.
21.00 KOŠARKAR NAJ BO 

Nedelja, 12. 8.
21.00 DRUŽINA

Ponedeljek, 13. 8.
21.00 THE BEATLES: OSEM DNI NA TEDEN

KINOSPORED

Organizatorji filmskih predstav si pridržujejo pravico do spremembe programa.

  NOVA KNJIGA

                                         Jelena Justin 

POZDRAVLJENE,  
GORE 4

7 poglavij7 gorskih skupin70 planinskih tur

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. Za dostavo po pošti se poštnina  

zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.
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Jelena Justin je ob 70-letnici Gorenjskega glasa izbrala 

70 najlepših planinskih tur iz sedmih gorskih skupin: 

Dolomiti, Karnijske Alpe, Zahodne Julijske Alpe, Vzhodne 

Julijske Alpe, Karavanke, Kamniško-Savinjske Alpe in 

Alpsko predgorje. Vodnik je prava planinska poslastica.

20
EUR

Urša Peternel

Završnica – Kot pravi vodja 
Rekreacijskega parka Zavr-
šnica Anton Koselj, je ob le-
pem koncu tedna v parku 
tudi po več sto obiskovalcev, 
ki iščejo hlad, sprostitev ob 
vodi, mir, pridejo na piknik 
ali igrat odbojko na mivki, 
nogomet, mnogi pa samo 
posedet na prijetno hladno 
teraso tamkajšnjega bara.

V dolini Završnice so 
se ljudje vedno radi zbira-
li, zlasti poleti, pripovedu-
je Koselj. Pred slabimi de-
setimi leti pa so se v Občini 
Žirovnica in Zavodu za tu-
rizem in kulturo (ZTK) Ži-
rovnica odločili, da bodo do-
lino začeli celovito urejati 
in razvijati ponudbo, a pos-
topoma in z občutkom, da 
bi čim bolj ohranili nedo-
taknjenost tega čudovitega 
naravnega prostora. Pripra-
vili so projekte in pridobi-
li nekaj evropskih in držav-
nih sredstev, nekaj denarja 
je prispevala Občina Žirov-
nica, nekaj lokalna podjetja 
in lastniki parcel z brezplač-
no oddajo parcel v najem. In 
tako se je začelo. Leta 2011 
so najprej uredili parkirišče, 
zatem zgradili otroško igri-
šče, kasneje igrišče za odboj-
ko na mivki. Da bi prepreči-
li »divje« piknike v naravi, 
so uredili tri piknik prostore 
(dva sta pokrita), ena zadnjih 
pridobitev je večji prireditve-
ni šotor, ki omogoča sreča-
nja, obletnice, piknike tudi 
za dvesto udeležencev. Ure-
dili so igrišče za mali nogo-
met s travo, zgradili trim ste-
zo z dvanajstimi postajami, 
leta 2013 je nad malo hidro-
elektrarno zrasel tudi prije-
ten gostinski lokal. 

»V dolino Završnice pri-
hajajo športniki in rekreativ-
ci, veliko je kolesarjev, pla-
nincev, konjenikov. Zlasti 

ob dopoldnevih je ogrom-
no sprehajalcev. Završnica 
je tudi čudovito izhodišče za 
planinske pohode proti Ze-
lenici, Stolu, Vajnežu, Po-
toški, Zabreški in Žirovniški 
planini. Zelo obiskana sta 
Valvazorjev dom in Dom pri 

izviru Završnice ...« našteva 
Koselj. Kot pravi, v ponudbo 
doline Završnice vsako leto 
dodajo nekaj novega, načr-
tov pa imajo še ogromno. 
Tako si v prihodnje ob aku-
mulacijskem jezeru želijo 
zgraditi sodobno počivališče 

za avtodome, radi bi posta-
vili manjše družinsko smu-
čišče z vlečnico. Že zdaj po-
zimi urejajo proge za tek na 
smučeh in sankaške proge 
proti Valvazorju in Domu 
pri izviru Završnice. Želi-
jo postaviti tudi umetno dr-
sališče (zdaj ledeno ploskev 
uredijo kar na prostoru od-
bojkarskega igrišča). Razmi-
šljajo o ureditvi manjšega zi-
plina in adrenalinskega par-
ka, dodatno želijo urediti bli-
žnjo plezalno skalo. 

Kot ob tem poudarja Ko-
selj, si prizadevajo, da bi de-
javnosti in objekti čim manj 
obremenjevali naravo. Zato 
si v Završnico tudi ne želi-
jo privabljati množic, tem-
več skrbeti za uravnotežen 
razvoj. Posebej pomembno 
ob tem pa je, dodaja Koselj, 
da pri razvoju doline delajo 
z roko v roki, sodelujejo tako 
TVD Partizan, ki je sedaj po-
godbeni upravljavec parka, 
Občina Žirovnica, ZTK Ži-
rovnica, lastniki parcel, pla-
ninci, konjeniki ... Dobro pa 
je tudi sodelovanje s Savski-
mi elektrarnami, ki uprav-
ljajo akumulacijsko jezero. 
Jezero sicer ni primerno za 
kopanje, saj je premrzlo, a v 
prihodnje vidijo priložnost v 
razvoju obvodnih in vodnih 
rekreacijskih in športnih de-
javnosti. 

Ob tem velja omeniti, da 
je obisk doline Završnica 
brezplačen, za zdaj tudi ne 
pobirajo parkirnine. A kot 
pravi Koselj, si želijo, da bi 
sčasoma z občinskim odlo-
kom vzpostavili sprejemljiv 
red, s prihodki pa poplače-
vali vse stroške; teh je veli-
ko zlasti s čiščenjem, ureja-
njem in vzdrževanjem oko-
lice. Obenem bi presežek 
prihodkov lahko namenja-
li nadaljnjemu razvoju po-
nudbe v dolini.

Kam v hlad? V Završnico!
V vročih poletnih dneh, ko vsi iščemo ohladitev in osvežitev, je prava oaza dolina Završnice. V zadnjih 
letih je tam nastal lepo urejen Rekreacijski park Završnica, ki ga vsak dan, tudi med tednom, obišče 
veliko sprehajalcev, planincev, kolesarjev, ljubiteljev športa, konjenikov ... 

Anton Koselj, vodja Rekreacijskega parka Završnica: »V dolini Završnice je, kot so govorili 
starejši domačini, vedno za 'en reklc' bolj mraz ... V vročih poletnih dneh je tukaj vsaj pet 
stopinj Celzija hladneje kot drugod.« / Foto: Gorazd Kavčič

Akumulacijsko jezero za kopanje sicer ni primerno, saj ima med dvanajst in petnajst stopinj 
Celzija, a ob njegovi obali je vselej veliko obiskovalcev. Na »polotoku« ob jezeru so postale 
zelo priljubljene tudi poroke.

V parku so urejena otroška igrala, športni navdušenci 
lahko najamejo igrišče za odbojko na mivki, na voljo jim je 
nogometno igrišče ...

Jože Košnjek

Železna Kapla – Najjužnejša 
koroška občina Železna Kapla 
- Bela in edina koroška občina, 
ki ima že drugi mandat slo-
venskega župana, izvoljene-
ga na slovenski listi, občinska 
oblast pa skrbi za dvojezičnost 
na vseh področjih, bo jutri, 11. 
avgusta, sklenila praznovanje 
750-letnice trških pravic. Te 
pravice je kraj, ki se lahko po-
hvali z najmanjšim številom 
meglenih dni na Koroškem, 
dobil leta 1267. Jutrišnje pra-
znovanje bo ljudsko druženje 
in rajanje, v katerem bo vsak 
lahko nekaj našel zase, saj se 
bo na Glavnem trgu in v bliž-
nji Farni dvorani pelo, igralo, 
kupovalo, prodajalo.

Praznovanje se bo začelo 
ob 14. uri z nagovorom župa-
na Franca Jožefa Smrtnika in 
s predstavitvijo številnih dru-
štev in skupin, ki delujejo v ob-
čini, pod skupnim naslovom 
Mi smo Kapelčani. Vrstile se 
bodo modne revije z značil-
nimi kapelskimi oblačili, igre 
za otroke, posebne prireditve 
za starejše in zvečer glasbeni 
koncerti za vse okuse. Občina 
se bo posebej zahvalila posa-
meznikom in društvom, ki so 
veliko naredili za razvoj kraja. 
Udeležbo na praznovanju je 
napovedal tudi koroški dežel-
ni glavar dr. Peter Kaiser. Pro-
gram bosta povezovala Moni-
ka Novak Sabotnik in Helmut 
Lechthaler, ki imata družinske 
korenine v Železni Kapli. 

Železna Kapla praznuje
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Alenka Brun

Idrija – Gre za značilno ob-
likovano narodno jed, prip-
ravljeno iz s krompirjevim 
nadevom polnjenega testa. 
Idrijske žlikrofe uvrščajo v 
krovno kategorijo polnjenih 
testenin – je pa res, da se od 
drugih testenin zelo razliku-
jejo po obliki, specifičnem 
nadevu in načinu izdelave. 
So glavna kulinarična speci-
aliteta na Idrijsko-Cerkljan-
skem; izdelava žlikrofov, ki 
si prislužijo uradni certifikat 
Zaščitena tradicionalna po-
sebnost, pa ni prav nič pre-
prosta, saj poteka v kar deve-
tih skrbno definiranih sto-
pnjah.

Leta 2002 so idrijski 
žlikrofi kot poseben kmetij-
sko-živilski proizvod dobi-
li status Zajamčena tradici-
onalna posebnost, od janu-
arja 2010 pa so kot zaščite-
ni proizvod vpisani tudi v re-
gister pri Evropski komisiji. 

Idrijske žlikrofe lahko iz-
delujejo le izdelovalci, ki 
upoštevajo določila iz elabo-
rata o označbi tradicionalne-
ga ugleda za idrijske žlikro-
fe in določila evropske ured-
be, s katero so idrijski žlikro-
fi postali zaščiteni na nivoju 
Evropske unije. Vsi certifici-
rani izdelovalci so podvrženi 
notranji in zunanji kontroli, 
pri kateri morajo izkazovati 
ustrezno kakovost idrijskih 

žlikrofov in ustrezno izde-
lavo v skladu s specifikacijo.

Letos želijo organizator-
ji v okviru Praznika idrijskih 
žlikrofov predstaviti tudi po-
vezanost žlikrofov z alpskim 
prostorom. V ta namen bodo 
prvič v okviru festivala prip-
ravili Alpski otok, kjer bodo 
predstavili nekaj »bratran-
cev« idrijskih žlikrofov. Tako 
želijo izpostaviti, da so jedi na 
Idrijskem – kot v preostalem 
alpskem območju – nasta-
jale skorajda izključno iz lo-
kalnih sestavin in v skladu s 
trajnostnim razvojem. Tilen 
Božič iz Mladinskega centra 
Idrija: »Že lani smo se prek 
projekta Alpsko mesto leta 
povezali s Tolmezzom, ki je 

na prazniku predstavil ''cjar-
sonse'', žlikrofom sorodno 
jed z različnimi polnili. Le-
tos pa bodo obiskovalci lah-
ko poskusili še bovške krafe, 
polnjene s suhimi hruškami 
tepkami; kvoceve (ali kvoče-
ve) nudle polnjene s suhimi 
hruškami tepkami, nudle z 
jabolčnim ''štrudljem'' ali z 
govedino mojstra Škrubija 
iz Črne na Koroškem; ''Kär-
ntner Kasnudeln'' iz zamej-
skega Beljaka. Predstavniki 
Tolmezza bodo pripravlja-
li tudi njihovo tradicionalno 

friko, ter posebno sladico, ki 
naj za zdaj ostane še skriv-
nost.« Božič nadaljuje, da so 
idrijski žlikrofi v osnovi tradi-
cionalna jed, ki se mora za pri-
dobitev certifikata natančno 
držati recepture, dopušča pa 
nato različne sodobne izpe-
ljave v povezavi s prilogami 
ali pripravo same jedi. Lani 
je recimo kuharski mojster 
Dušan Veršec pripravil oma-
ko svežega paradižnika s sta-
rano gavdo, omako piščanca 
z dodanim svežim porom in 
hruško, omako iz rezancev, 

prekajenega jezika in jurčk-
ov. Tudi letos zagotovo ino-
vativnosti s tega področja ne 
bo manjkalo.

Predstavili pa bodo tudi 
čokoladni žlikrof – sladico, 
ki se je je domislil Matjaž 
Jelovčan iz Gostišča Barba-
ra, pri izpeljavi pa so mu po-
magali v Rajski ptici. Matjaž 
nam je z veseljem razložil, 
da je sladki žlikrof narejen 
iz bele in temne čokolade – 
ročno, polnjen s posebnim 
sladkim polnilom in po mo-
tivu žlikrofa iz Idrije.

Zgodba o idrijskih 
žlikrofih
Pred šestdesetimi leti je Karel Bezeg, raziskovalec idrijskih šeg in običajev, 
zapisal napotek, ki zelo dobro opiše ljubezen do te imenitne hranljive 
poslastice, ki je nekoč poganjala cele generacije idrijskih knapov: »Enega  
se ima v ustih, drugega se drži pred nosom na vilicah in tretjega se gleda še 
v skledi kot prihodnjega izbranega!«

Idrijski okusi bodo osvajali brbončice 25. avgusta na tradicionalnem Prazniku idrijskih 
žlikrofov. / Foto: Samo Trebižan
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Foto Lailan Jaklič

Prijazno vabljeni na ogled arheološke razstave

NAKIT OSTANE
DEDIŠČINA,  

NAŠ NAJDRAGOCENEJŠI  
NAKIT

v Stebriščni dvorani Mestne hiše v Kranju, Glavni trg 4. 

Razstava bo na ogled do 30. avgusta 2018. 
Vabi Vas Gorenjski muzej. 

Medijski pokrovitelj
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Rezultati 63. kroga  
– 8. avgusta 2018

2, 9, 14, 16, 18, 22, 
38 in 19

Loto PLUS:
3, 11, 15, 17, 18, 22, 

39 in 21
Lotko:

0 1 2 2 0 1

Sklad 64. kroga za 
Sedmico:  

3.910.000 EUR
Sklad 64. kroga za 

PLUS: 210.000 EUR
Sklad 64. kroga za 

Lotka: 810.000 EUR

LOTO

HALO-HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 201 42 00

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

ROZMAN BUS, T: 04/531 52 49, 041/855 630 
KOPALNI IZOLA: 15. 8., 16. 8., 17. 8.; TERME TUHELJ: 18.–21. 10.;  
BANJA VRUĆICA S PIRAMIDAMI: 23.–25. 11.; MEDŽUGORJE Z 
MANDARINAMI: 5.–7. 10., 27.–29. 10.; MANDARINE: 5.–7. 10., 12.–14. 
10., 14.–16. 10.; MADŽARSKE TOPLICE: 4.–8. 11.. www.rozmanbus.si

Obvestila o dogodkih objavljamo v rubriki Kažipot brez-
plačno samo enkrat, pošljete jih lahko na e-poštni naslov  
kazipot@g-glas.si.

PRIREDITVE
Medgeneracijska prireditev
Kranj – V Medgeneracijskem centru Kranj bo danes, v petek, 
10. avgusta, ob 18. uri uvodno informativno predavanje o uče-
nju Bruna Gröninga – Pomoči in izcelitve po duhovni poti s 
pomočjo učenja Bruna Gröninga. Obvezna je prijava na tele-
fon 041 724 134 ali na e-naslov mck-prijava@luniverza.si.

IZLETI

Na Veliki Hafner
Kranj – Planinsko društvo Iskra Kranj vabi v soboto, 18. av-
gusta, na Veliki Hafner (Grosser Hafner, 3076 n. m.), ki je 
eden od lažje dostopnih tritisočakov v Visokih Turah. Pot 
je ponekod zahtevna oz. zelo zahtevna in zahteva zanesljiv 
korak ter precej pohodne kondicije (1270 viš. metrov; skupaj 
okrog deset ur hoje). Odhod s posebnim avtobusom izpred 
Mercatorjevega Centra Primskovo bo ob 3. uri. Prijave in in-
formacije: v pisarni društva ob sredah med 17. in 18. uro ali z 
nakazilom na TRR društva ali pri Žigi Hočevarju (ziga.hoce-
var@gmail.com ali 031 30 40 40).

PREDAVANJA

Proučevanje Svetega pisma
Kranj – Krščanska adventistična cerkev Kranj vabi jutri, v 
soboto, 11. avgusta, v Dom krajanov Primskovo na prouče-
vanje Svetega pisma s temo Petrova služba ob 9. uri ter pre-
davanje Tečem ali blodim? ob 10.30.

KONCERTI

Glasbeno poletje v Bohinju 
Srednja vas v Bohinju – V okviru Glasbenega poletja v Bohi-
nju lahko v četrtek, 16. avgusta, ob 20. uri v cerkvi sv. Mar-
tina v Srednji vasi pri Bohinju prisluhnete šestemu koncertu 
iz omenjenega cikla. Nastopila bosta Karol Daniš, violina 
(Slovaška), in Anton Bashynskyi, klavir (Ukrajina).

RAZSTAVE

Stari prti v novi preobleki in praznični pogrinjki
Bled – Društvo upokojencev Bled, Sekcija vezenja Vide 
blejske, vabijo v preddverje Festivalne dvorane Bled na 
ogled razstave unikatnih ročno izdelanih vezenin z nas-
lovom Stari prti v novi preobleki in praznični pogrinjki. S 
svojimi izdelki se bodo predstavile: Sekcija vezenja Vide 
blejske, članice Kulturnega društva Zasip Katarine in čla-
nice Zlatke nitke iz Trsta. Odprtje razstave bo v torek, 14. 
avgusta, ob 17. uri. Razstava bo odprta od 15. do 19. avgu-
sta od 10. do 20. ure.

PREDSTAVE

Torkova kinoteka Poletje na Stari Savi
Jesenice – V okviru Poletja na stari Savi si v Torkovi kinoteki 
14. avgusta ob 20. uri lahko ogledate večkrat nagrajen ma-
džarski film, romantično dramo O telesu in duši.

Maja Bertoncelj

Zbilje – Wild West Fest in 
Slovenian BBQ Society va-
bita na zanimiv dogodek v 
pravem ameriškem duhu, 
ki bo od danes, 10. avgusta, 
do nedelje, 12. avgusta, po-
tekal na prireditvenem pro-
storu ob Zbiljskem jezeru. 
Sočasno se bosta odvila kan-
tri festival in mednarodno 
BBQ-tekmovanje po pravi-
lih KCBS. 

Za udeležence, predvsem 
pa obiskovalce, so v treh 
dneh pripravili pester pro-
gram, ki vsebuje delavnice 
kantri plesov v vrstah in v 
parih, ki jih bodo vodili pri-
znani domači in tuji učite-
lji plesa, tekmovanje v kan-
tri plesih, show program, 
koncerte priznanih kan-
tri skupin, delavnice peke 
na žaru in pripravljanja t. i. 
low & slow barbecuea, med-
narodno BBQ-tekmovanje, 

izobraževanje za nove sod-
nike z licenco KCBS, temat-
sko kulinarično ponudbo 
hrane in slovenskega craft 
piva ter kantri glasba, za ka-
tero bo poskrbela mednaro-
dna zasedba DJ-ev. Za obi-
skovalce bo zanimivo tudi 
spremljevalno dogajanje, 
kot je metanje lasa in pod-
kve, ki ga bo vodilo Sloven-
sko združenje Quarter ko-
nja SiQHA, tekmovanje v 
rodeu na električnem biku, 

možnost jezdenja ponijev, 
animacija za otroke, različ-
ne stojnice z western in dru-
gimi izdelki in podobno. Na 
ogled bodo postavljeni tudi 
zanimivi ameriški avtomo-
bili.

Začetek festivala Wild 
West Fest (On Fire) bo da-
nes ob 17. uri, jutri in v ne-
deljo pa bo potekal od 9. ure. 
Zaključil se bo v nedeljo po-
poldan s podelitvijo nagrad 
BBQ in country line dance. 

Wild West Fest ob Zbiljskem jezeru
Od danes do nedelje bo v Zbiljah tridnevni festival v pravem ameriškem duhu.

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Ena najlep-
ših razglednih točk v Škofji 
Loki se bo že danes spreme-
nila v Kino nad mestom. Na 
vrhu Name, na terasi otroške-
ga in mladinskega oddelka 
Knjižnice Ivana Tavčarja, bo 
namreč od 10. do 14. avgusta 
prizorišče kino predstav na 
prostem. Letošnji program 
prinaša pet filmskih večerov 
pod zvezdnatim nebom, ki se 
bodo začeli ob 21. uri. Vstop 
bo prost. Tretje leto zapored 
k ogledu filmov na velikem 
platnu vabita Kino Sora in 
Knjižnica Ivana Tavčarja.

Filmski večeri se torej zače-
njajo danes z italijansko kome-
dijo Popolni tujci. Novi film 
Paola Genoveseja postavlja 
grenko vprašanje, kako dobro 
pravzaprav poznamo svoje bli-
žnje. Jutri, v soboto, 11. avgu-
sta, bo na ogled slovenski mla-
dinski film Košarkar naj bo. 
Zgodba o lenem, nerodnem, 
vedno lačnem in neskončno 
visokem Ranti (tako velik, 
da bi lahko žirafam kravate 

zavezoval), ki se mu življenje 
postavi na glavo, ko ga neke-
ga dne učitelj telovadbe Salta 
povabi v košarkarsko ekipo. V 
nedeljo, 12. avgusta, bo sloven-
ski dokumentarni film Druži-
na. Rok Biček je deset let be-
ležil življenje mladeniča, ki je 
odraščal v zelo neobičajni dru-
žini. Film je prejel glavno nag-
rado na Tednu kritike v Locar-
nu in vesno za najboljši celove-
čerec v Portorožu. V ponede-
ljek, 13. avgusta, vabijo k ogle-
du angleškega dokumentar-
nega filma The Beatles: Osem 
dni na teden. Navdušujoča do-
kumentarna kronika zgodnje 
koncertne kariere in meteor-
skega vzpona skupine The Be-
atles, časa neponovljive beatlo-
manije, ko so John, Paul, Ge-
orge in Ringo osvajali britan-
ske, evropske in nato ameri-
ške odre, nazadnje pa obno-
reli ves svet. V torek, 14. av-
gusta, bo v kinu nad mestom 
ogled belgijsko-italijanske bi-
ografske drame Marina, film 
Stjina Coninxa, ki temelji na 
otroških spominih belgijske-
ga pevca Rocca Granate.

Pet filmov pod 
nebom
Drevi ob 21. uri se bo na terasi na vrhu Name z 
italijansko komedijo Popolni tujci začel prvi od 
filmskih večerov Kina nad mestom.



POSLOVNI PROSTORI
ODDAM

OPREMLJEN frizerski salon, 31 m2, v 
obratovanju, v Kranju, tel.: 040/430-
801 18002379

GARAŽE
PRODAM

KRANJ za nebotičnikom, 12 m2, letnik 
1975, garaža ima električno vtičnico in 
razsvetljavo, cena po dogovoru, prev-
zem je možen takoj po plačilu, tel.: 
031/336-259  
 18002442

OSTALO
ODDAM

PARKIRNI prostor na Sp. Brniku, za 
parkiranje avtodomov in avtomobilov, 
200 m2, pokrit proti toči, tel.: 04/25-
26-860, 041/816-528 
 18002460

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

KOMBI Fiat Ducato 2,3, l. 2013, do-
bro ohranjen, tel.: 041/454-407 
 18002449

DRUGA VOZILA
PRODAM

AVTOPRIKOLICO Pongratz, nerablje-
no, ugodno, tel.: 041/885-085 
 18002428

KARAMBOLIRANA  
VOZILA
KUPIM

KARAMBOLIRANO vozilo ali vozilo 
v okvari, od let. 2000 dalje. Ugrica 
Blaž, s.p., Drulovka 38, Kranj, tel.: 
041/349-857 18002275

VOZILO – poškodovano ali v okvari, 
od letnika 2002 dalje. Avto Tojos, To-
mislav Josipovič, s.p., Drulovka 23a, 
Kranj, tel.: 031/629-504 
 18002369

TEHNIKA
KUPIM

GD x DVD rekorder DVR 9511C ali 
drugi aparat, ki snema DVD iz VCR ali 
obratno, tel.: 041/918-080  
 18002451

STROJI IN ORODJA
PRODAM

BRUSILEC za vse in močnejši kom-
presor, tel.: 04/20-41-431, 040/552-
824 18002417

GRADBENI  
MATERIAL
PRODAM

SUH smrekov in hrastov žagan les 
debeline 25 mm in 50 mm, tel.: 
040/201-364 18002432

KURIVO
PRODAM

10 metrov mešanih drva in nakladalko 
17, tel.: 041/233-150  
 18002455

DRVA, metrska ali razžagana, možnost 
dostave, tel.: 041/718-019  
 18002362

SUHA borovčeva, bukova in mešana 
drva, tel.: 031/826-621 18002187

ŠPORT,  
REKREACIJA
PRODAM

PONY kolo, velike izvedbe, ugodno, 
tel.: 041/744-777 18002418

KNJIGE,  
PUBLIKACIJE
PRODAM

LEKSIKON spolnosti z anketo 
med ženskami, s fotografijami, tel.: 
041/995-813 18002429

UMETNINE, NAKIT
PRODAM

TAPISERIJE, unikati; izjemne tehnič-
ne, umetnostne, sporočilne in energ. 
vrednosti, tel.: 040/567-544 
 18002443

STARINE
KUPIM

STARINE: mizarski ponk, skrinje, 
razglednice, kovance in drobnarije, 
tel.: 051/258-936 18002366

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

KOSILNICO Sip Šempeter 165, nakla-
dalko Sip 17 ter puhalnik Tajfun z mo-
torjem, tel.: 040/739-512  
 18002435

PUHALNIK Tajfun, komplet z motorjem 
in cevni profil 50, tel.: 040/235-967  
 18002457

SILOKOMBAJN Mengele MB 220, 
tel.: 041/356-157 
 18002424

KUPIM

IZKOPALNIK krompirja na tresala ali 
vreteno ter prodam ozke traktorske 
pnevmatike 9,5-36, tel.: 031/604-
918 18002441

TRAKTOR, prikolico in mini bager, lah-
ko v okvari, tel.: 031/500-933  
 18002376

TRAKTOR in pripadajoče priključke ali 
brez, tel.: 041/235-349  
 18002433

PRIDELKI
PRODAM

BELI jedilni krompir marisbard in rdeči 
belarosa, gnojen s hlevskim gnojem, 
tel.: 041/971-508 
 18002385

KVALITETNO domačo papriko, tel.: 
041/517-551 18002454

RDEČO peso, rdeče in rumeno kore-
nje, Smolej, Luže 22a, tel.: 041/789-
608 18002422

RDEČO peso, tel.: 041/558-711  
 18002450

RDEČO peso, česen, korenje (rume-
no, rdeče), krompir (Marisbard), eko-
loško pridelano, možna dostava, tel.: 
031/311-855 
 18002456

SEME enoletne trave, tel.: 04/25-91-
444 18002420

STOJEČO koruzo, 1,1 ha, okolica 
Medvod, cena po dogovoru, tel.: 
040/458-376 18002421

STROČJI fižol, zeleni, okrogli stroki, 
tel.: 031/247-805 
 18002458

SVEŽO aronijo, tel.: 040/818-924  
 18002439

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

BIKCA simentalca, starega 16 mese-
cev, tel.: 04/25-71-084 18002448

ČB bikca, starega 14 dni, tel.: 04/25-
60-223, 031/840-266 18002425

ČB bikca, starega 14 dni, tel.: 
040/728-264 
 18002438

ČB telice, po izbiri, breje od 7 do 9 
mesecev, tel.: 040/800-278 
 18002445

ČB bikca, starega 10 dni, tel.: 
031/387-440 18002461

KOKOŠI – nesnice, jarkice, rjave, pred 
nesnostjo, pripeljemo na dom, Matej 
Bulovec, s.p., Mlakarjeva ul. 45, Šen-
čur, tel.: 041/710-113  
 18002371

KRAVO simentalko, z bikcem, eko reja 
in bio jabolčni sok, tel.: 031/505-087  
 18002447

NESNICE rjave, grahaste, črne pred 
nesnostjo, brezplačna dostava na dom 
po celotni Sloveniji, Vzreja nesnic Ti-
baot Svatina Vanja, Babinci 49, 9240 
Ljutomer, tel.: 02/58-21-401 
 18002312

TELIČKO limuzin, staro 10 dni, tel.: 
031/241-187 
 18002434

KUPIM

BIKCA simentalca, starega do 10 dni 
in težkega do 100 kg, tel.: 041/746-
471 18002423

BIKCA, do 10 dni starega, mesne pa-
sme, tel.: 031/572-647  
 18002452

30 Gorenjski glas
petek, 10. avgusta 2018MALI OGLASI malioglasi@g-glas.si

Kapucinski trg 13, Škofja Loka
Tel. :  04/50 60 300, GSM:  041/ 675 123

E-mail: info@loka-nepremicnine.si

d.o
.o.

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

www.gorenjskiglas.si
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KNJIGA O PSIH ZA OTROKE 

Sandra Bruns 

Končno je prišel ta dan in imaš svojega psa, 

ki te bo vedno spremljal! Avtorica Sandra 

Bruns pojasnjuje, kako psi razmišljajo, 

koliko pasem psov poznamo in kako skrbeti 

za psa, da bo hitro postal tvoj najboljši 

prijatelj.

KAKŠNI SO PSI IN KAJ ZMOREJO

Psi izvirajo iz volka. Pričakujejo jasna pravila 

in se sporazumevajo s telesno govorico.  

S tem priročnikom pasja govorica ne bo  

več nerazumljiv jezik.

POD ENO S TREHO – SKUPNO 

ŽIVLJENJE

Hranjenje, krtačenje in skrb za zdravje  

so vsakodnevne naloge, ki jih morajo 

prevzeti lastniki psov.

DOBRO VZGOJEN

V tem poglavju je opisano, kako se psi učijo 

in kako jih naučiti najpomembnejših ukazov, 

kot so SEDI, PROSTOR, POLEG in PRIDI.

ZABAVNE IGRE S PSOM

Se ti zdijo igre z vohanjem, miselne igre in 

smešni triki zabavni? Preizkusi jih!

SANDRA BRUNS

RAZUMEVANJE . VZGOJA . IGRA

NAJBOLJŠI PRIJATELJ

Imeti psa kot hišnega ljubljenčka je nekaj res posebnega. Pes bo postal 

pravi prijatelj in tovariš ob upoštevanju nekaterih pravil. O čem vse lahko 

bereš v tem priročniku:

VOLČJI PREDNIK

Vsakemu psu se po žilah pretaka tudi kapljica volčje krvi. A kakšne so 

posebnosti različnih pasem psov? V knjigi so opisani tudi vzgoja mladiča, 

skrb za zdravje in nega ter vsakdanje sobivanje s psom.

PASJA GOVORICA

Ko spoznaš govorico psov, ne bo težav z medsebojnim razumevanjem. V 

priročniku so pojasnjene situacije, v katerih bo tvoja prva misel verjetno: 

»To tudi moj pes vedno počne!« Razumevanje psa je odločilno in le tako 

se tudi on lahko nauči razumeti lastnika. 

GLAVNA BESEDA

Pravi in dober učitelj veliko časa prebije skupaj s psom, se veliko igra z 

njim, a vedno narekuje pravila igre. Pri tem psa lahko naučiš, da te uboga 

na prvi ukaz.

IGRA IN ZABAVA

V priročniku je opisanih tudi kup iger in zabavnih vaj, da bo pes ustrezno 

zaposlen. Veliko zabave torej pri razumevanju, vzgoji, ljubkovanju, no-

renju in učenju trikov – želim tebi in tvojemu psu!
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KAKŠNI SO PSI IN KAJ ZMOREJO  

Psi izvirajo iz volka. Pričakujejo jasna pravila in se 

sporazumevajo s telesno govorico. S tem priroč-

nikom pasja govorica ne bo več nerazumljiv jezik. 

DOBRO VZGOJEN   

V tem poglavju je opisano, kako se psi učijo in 

kako jih naučiti najpomembnejših ukazov, kot so 

SEDI, PROSTOR, POLEG in PRIDI.

POD ENO STREHO – SKUPNO ŽIVLJENJE  

Hranjenje, krtačenje in skrb za zdravje so vsako-

dnevne naloge, ki jih morajo prevzeti lastniki psov.

ZABAVNE IGRE S PSOM   

Se ti zdijo igre z vohanjem, miselne igre in smešni 

triki zabavni? Preizkusi jih!

Končno je prišel ta dan in imaš svojega psa, ki te bo vedno spremljal! Avtorica 

Sandra Bruns pojasnjuje, kako psi razmišljajo, koliko pasem psov poznamo in 

kako skrbeti za psa, da bo hitro postal tvoj najboljši prijatelj.

DR. SANDRA BRUNS je veterinarka, vedenjska terapevtka in voditeljica pasje šole, v kateri imajo tudi posebne tečaje  za otroke. Ima dva otroka  
in enega psa.
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Knjiga o psih 
otrokezaNajboljši

prijatelj

FUJ
PRIDEN

14,90 €

NOVO iz založbe Narava

Najboljši prijatelj

RAZUMEVANJE   

VZGOJA  

IGRA

Založba Narava d.o.o., Britof 96a, 4000 Kranj • Naročila: tel.: 04-280-2000, prodaja@narava.si, www.narava.si
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tečaje za otroke. Ima  
dva otroka in enega psa.
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KNJIGA O MAČKAH ZA OTROKE 

Andrea Böttjer 

Končno je prišel ta dan in imaš svojo mačko! 

Avtorica Andrea Böttjer ti bo pomagala, da 

bo hitro postala tvoja najboljša prijateljica. 

V priročniku pojasnjuje, kako mačke 

razmišljajo, živijo in kako je treba skrbeti 

zanje.

SUPERJUNAKINJA

Mačke imajo odlično razvite čute in so  

za nameček tudi plenilke. V priročniku  

je opisano, kaj vse zmorejo in na kaj je  

treba paziti pri izbiri.

 

DOBRODOŠLA DOMA!

Hranjenje, krtačenje in druga opravila  

so dnevne naloge, ki jih mora prevzeti 

mačji lastnik.
 

PRAVA PRIJATELJICA ZA VSE ŽIVLJENJE

Mačke se sporazumevajo z govorico telesa. 

V priročniku je opisano, kako razumeti 

svojo mačko – in kako mačka razume tebe.

 

IGRA, ZABAVA IN LOV

Te mikajo igre, miselna telovadba,  

učenje s klikerjem in zabavne zvijače? 

Preprosto poskusi!

NAJBOLJŠA PRIJATELJICA

Mačka kot hišna ljubljenka je res nekaj čisto posebnega. Dobro se bosta 

razumela, vendar je treba upoštevati nekaj stvari. Kaj vse najdeš v tej 

knjigi:

MALA PLENILKA

Mačka je mala tajna agentka s super čuti: giblje se skoraj neslišno, vidi 

tudi v skoraj popolni temi in lahko sliši, kako se pod zemljo oglašajo mi-

ške. V tem priročniku so opisane tudi različne pasme mačk in na kaj je 

treba paziti pri izbiri.

DA VAMA BO UDOBNO

Mačka potrebuje nekaj stvari, da se hitreje navadi novega doma: na pri-

mer praskalnik, svoje stranišče, miren kotiček, kamor se lahko umakne, 

in prostor za hrano. Seveda pa tudi nekoga, kot si ti, ki poskrbi zanjo, jo 

hrani, ji menja vodo in jo krtači.  

DOBRA KOLEGICA

Mačka bo postala tvoja dobra prijateljica, če bosta govorila isti jezik in te 

bo razumela. V tej knjigi je opisano, kaj mačke izražajo s svojo govorico 

telesa. Tako ti bo hitro jasno, kdaj bi se mačka rada crkljala, kdaj pa jo je 

bolje pustiti pri miru.

IGRA IN ZABAVA

In v knjigi je tudi cel kup zamisli za skupne igre in zabavo, da bo mač-

ka primerno zaposlena. Veliko veselja torej pri razumevanju, vzgoji, 

ljubkovanju, norenju, klikanju in uporabljanju zvijač – obema, tebi in 

tvoji mački!
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SUPERJUNAKINJA  

Mačke imajo odlično razvite čute in so za nameček 

tudi plenilke. V priročniku je opisano, kaj vse zmo-

rejo in na kaj je treba paziti pri izbiri.

 

PRAVA PRIJATELJICA ZA VSE ŽIVLJENJE  

Mačke se sporazumevajo z govorico telesa. V pri-

ročniku je opisano, kako razumeti svojo mačko – in 

kako mačka razume tebe. 

DOBRODOŠLA DOMA!   

Hranjenje, krtačenje in druga opravila so dnevne 

naloge, ki jih mora prevzeti mačji lastnik.

IGRA, ZABAVA IN LOV  

Te mikajo igre, miselna telovadba, učenje s kliker-

jem in zabavne zvijače? Preprosto poskusi!

Končno je prišel ta dan in imaš svojo mačko! Avtorica Andrea Böttjer  

ti bo pomagala, da bo hitro postala tvoja najboljša prijateljica.  

V priročniku pojasnjuje, kako mačke razmišljajo, živijo in kako  

je treba skrbeti zanje.

DR. ANDREA BÖTTJER  je veterinarka in vedenjska 
terapevtka za mačke.  

Tudi sama ima tri mačke. LJUBEZEN

BÖ
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R

Knjiga o mačkah  

otrokeza

IGRA

RAZUMEVANJE

SKRB ZANJE

Najboljša
prijateljica

www.narava.si
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9 789617 031102
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Najboljša prijateljica

RAZUMEVANJE   

SKRB ZANJE  

IGRA

Založba Narava d.o.o., Britof 96a, 4000 Kranj • Naročila: tel.: 04-280-2000, prodaja@narava.si, www.narava.si

DR. ANDREA BÖTTJER
je veterinarka in vedenjska
terapevtka za mačke.
Tudi sama ima tri mačke.

O avotrici 
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Končno je prišel ta dan in imaš svojo mačko! 
Morda svojega psa! Avtorica Andrea Böttjer  
in Sandra Bruns ti bosta pomagali,  
da bosta hitro postala tvoja najboljša prijatelja.  
V priročnikih pojasnjujeta, kako mačke ali psi 
razmišljajo, živijo in kako je treba skrbeti zanje. 
                                              Cena enega priročnika je

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

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

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

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

NEPREMIČNINE
STANOVANJA
PRODAM

3-SOBNO meščansko stanovanje v 
centru Šk. Loke, 113 m2 skupne povr-
šine, 99.000 EUR, tel.: 040/829-178 
 18002383

NAJAMEM

IŠČEM 1,5-sobno stanovanje za dve 
osebi v okolici Kranja, lahko je v hiši ali 
bloku, po solidni ceni, obe zaposleni, 
tel.: 030/278-598  
 18002446

POSESTI
PRODAM

KMETIJSKO zemljišče, K.O.O. 2855, 
Babni Vrt, parcela 959/2, 474 m2, 
cena 6 EUR/m2, tel.: 031/736-332 
 18002426

GOZD v izmeri 7941 m2, KO Kranjska 
Gora, tel.: 040/297-732 18002462

 IZLET // 5. septembra 2018

www.gorenjskiglas.si

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

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

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

Za rezervacijo čim prej pokličite na 
tel. št.: 04 201 42 41, se oglasite oseb-
no na Bleiweisovi cesti 4 v Kranju 
ali pišite na: narocnine@g-glas.si.  
Za odjave, ki prispejo kasneje kot v 
torek, 3. septembra 2018, ob 10. uri, 
zaračunamo potne stroške. 

GSM 051/320 700
Oldhamska cesta 12, 4000 Kranj

T: 04/202 13 53,  E: info@k3-kern.si
www.k3-kern.si

d.
o.

o.

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

Domplan, d. d., Bleiweisova 14, 4000 Kranj
T: 04/20 68 773, F: 04/20 68 701
M: 030 641 621, I: www.domplan.si
E: domplan@domplan.si
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V zadovoljstvo naših strank upravljamo 
zanesljive in varne storitve posredovanja v 
prometu z nepremičninami. 
Obiščite nas na naši spletni strani:  
www.domplan.si 
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Knjiga Zdrave in 
zdravilne vode Slo-
venije prinaša opise 
in fotografije stotih 
izvirov, studencev 
in vrelcev ter drugih 
voda po vsej državi, 
s katerimi si lahko 
pomagamo pri 
ohranjanju zdravja 
in odpravljanju 
naših zdravstvenih 
tegob. Pred vami  
je odličen vodnik, 
ki vas bo popeljal 
do zdravih in 
zdravilnih vodnih 
virov, ki jih doslej 
morda niste 
poznali.

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

Nagrajenci nagradne križanke GOSTIŠČE BARBARA, objavlje-
ne v časopisu Gorenjski glas v petek, 27. 7. 2018, z geslom Čoko-
ladni žlikrof v Barbari, so: 1. nagrado, tradicionalno idrijsko kosi-
lo (aperitiv geruš, smukavc, žlikrofi z bakalco, solata, sladica) za 
dve osebi + ogled rudnika, prejme Sonja Štefanec iz Kranja, 2. 
nagrado, družinsko pico za štiri osebe, prejme Borut Resman iz 
Jezerskega in 3. nagrado, sladico čokoladni žlikrof za dve osebi, 
prejme Leon Fic iz Gorenje vasi. Nagrajencem čestitamo!

Sponzor nagradne križanke, ki je bila objavljena v Gorenjskem 
glasu 24. julija 2018, je bil ZAVOD ZA KULTURO BLED. Geslo 
križanke je bilo: NATACHA ATLAS. Nagrajenci so: 1. nagrada: dve 
vstopnici za Blejski grad prejme Frančiška Šmid iz Selc, 2. na-
grada: dve majici Okarina prejme Jože Cimperman iz Kranja, 3. 
nagrada: zgoščenko Natache Atlas Myriad Road prejme Marija 
Zevnik iz Mavčič. Nagrajencem čestitamo!
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Radio Triglav Jesenice, d.o.o., Trg Toneta Čufarja 4, 4270 Jesenice

ZAHVALA

V 80. letu starosti je odšel v večnost naš dragi mož, oče, brat, stric, 
tast in dedek 

Jože Grča
s Spodnje Bele pri Preddvoru

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom 
in znancem, ki ste z nami delili žalost in bolečino, izrekli sožalje 
ter poklonili cvetje, sveče in denar. Zahvala gre g. župniku Bran
ku Setnikarju za lepo opravljen obred, g. Alešu Bonetu za ganlji
ve besede slovesa, pogrebni službi Navček ter osebju intenzivne 
enote Jesenice. Hvala vsem, ki ste ga imeli radi in ga pospremili 
na njegovi zadnji poti. Hvala tudi vsem, ki jih nismo posebej ime
novali. Ostal boš večno v naših srcih. 

V globoki žalosti: žena Marija, sin Marko z družino in hčerka  
Marina z Iztokom

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

Pomlad bo na tvoj vrt prišla                     ZAHVALA
in čakala, da prideš ti,
in sedla bo na rožna tla
in jokala, ker te ni.

Ob boleči izgubi drage mami 

Mare Gasser 
Tovnove Mare iz Spodnjih Danj
31. 3. 1939–30. 7. 2018

se iskreno zahvaljujeva vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, 
sodelavcem, Prostovoljnemu gasilskemu društvu Sorica, osebju 
Zdravstvenega doma Škofja Loka, znancem in vsem, ki ste bili 
del njenega življenja, ki ste jo imeli radi in jo spoštovali. Hvala 
za izrečena sožalja, tople objeme, stiske rok, za podarjeno cvetje 
in sveče. Posebna zahvala gospodu župniku Mirku Turku za po
grebni obred. Zahvaljujeva se tudi cerkvenemu pevskemu zboru 
Sorica za lepo zapete pesmi ter pogrebni službi Navček.
Ohranimo jo v lepem spominu.

Hčerki Mateja in Marjana

ZAHVALA

V 88. letu se je od nas za vedno poslovila naša draga mamica, 
sestra, teta, babica, prababica in tašča

Frančiška Šparovec
po domače Janeževa mama iz Zg. Dupelj; rojena Zupin  
s Štefanje Gore

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, 
prijateljem in znancem, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob 
strani in izrekli sožalje ter za podarjene sveče in svete maše. Po
sebno zahvalo izrekamo oskrbi nege na domu, patronažni službi 
in zdravstvenemu osebju ZD Kranj, zdravstvenemu osebju ur
gentnega oddelka bolnišnice Jesenice, Komunali Kranj, pevcem 
in g. župniku za sočutno opravljeno pogrebno mašo. Hvala vsem, 
ki ste jo imeli radi in se je boste še naprej spominjali. Hvala vsem, 
ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči vsi njeni
Duplje, Tržič, Otoče

Čeprav tvoj glas se več ne sliši,
beseda tvoja v nas živi,
povsod te slišimo mi vsi,
med nami za vedno si ...

V SPOMIN

11. avgusta 2018 bo minilo tri leta, odkar nas je zapustil naš dragi

Jože Ahačič
s Slapa pri Tržiču

Zahvaljujemo se vsem, ki ga ohranjate v lepem spominu in se 
kdaj ustavite ob njegovem grobu. 

Vsi njegovi

Sporočamo žalostno vest, da je umrl

Franc Beznik
pismonoša pošte 4264 Bohinjska Bistrica 

Od pokojnika smo se poslovili v sredo, 8. avgusta 2018, na Koprivniku v Bohinju.
Dolgoletnega sodelavca bomo ohranili v najlepšem spominu.

Kolektiv Pošte Slovenije, PE Ljubljana

ZAHVALA

V 90. letu se je od nas poslovil naš dragi mož, ati, ata in pradedek

Stanislav Sedlar
iz Britofa

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sose
dom, prijateljem, bivšim sodelavcem Oljarice Britof in znancem za 
vse tople in sočutne besede, izraze sožalja, podarjene sveče in svete 
maše. Posebna zahvala tudi pevcem mešanega cerkvenega zbora sv. 
Siksta za ganljivo petje ter g. župniku Janezu Jenku za lepo opravljen 
pogrebni obred. Hvala vsem, ki ste ga v tako velikem številu pospre
mili na zadnji poti in ga boste ohranjali v lepem spominu.

Vsi njegovi

Samo to še opravim,
samo to še postorim,
potem se spočijem
in umirim.
(T. Kuntner)

BIKCE, stare od treh mesecev naprej, 
mesne pasme, tel.: 041/287-901  
 18002427

NAJVEČJI ODKUPOVALEC živine za 
Avstrijo - Kogler. Plačilo v 3 dneh – 
nove višje cene, eko plus. Kogler Franz 
A., d.o.o., Parmova 53, Ljubljana, tel.: 
064/130-081  
 18002370

TELETA, starega od 4 do 6 mese-
cev, mesni tip, tel.: 04/25-03-688, 
041/917-188 
 18002459

PODARIM

STARE kokoši nesnice, tel.: 041/337-
678  
 18002440

OSTALO
KUPIM

RABLJEN frezar za mletje surovine 
(krompir, pesa, korenje), tel.: 04/25-
11-364, 031/846-674 
 18002437

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

ZAPOSLIMO voznika kategorije B za 
vožnje v mednarodnem transportu, 
TM Transport, Britof 171, Kranj, tel.: 
041/767-261 
 18002436

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, 
komarniki, markize, www.asteriks.net 
 18002363

ADAPTACIJE od temelja do strehe, 
omete, fasade, kamnite škarpe, tla-
kovanje dvorišč, tudi manjša grad-
bena dela – z vašim ali našim mate-
rialom, Gradton, d.o.o., Valjavčeva 
ulica 8, Kranj, 041/222-741, www.
gradton.si 18002365

ZASEBNI STIKI
ŽENITNE ponudbe za iskrene ljudi zre-
lih ter starejših let. http://www.zau.si, 
tel.: 031/836-378 
 18002367

IŠČEM

ZA skupno sobivanje in medsebojno 
pomoč želim spoznati gospoda do 65 
let, ki živi sam na deželi, sem upoko-
jenka, stara 62 let in brez obveznosti, 
GESLO: Okolica Kranja 18002444

RAZNO
PRODAM

GORSKO kolo ter pokončni baterijski 
sesalec, tel.: 040/705-145 18002416

KULTIVATOR Hoda 600 s priključki, 
šotor, železno ogrodje ter pomivalni 
stroj Bosch v okvari, tel.: 070/334-
477 18002415

PLASTIČNE sode, 120 l, za namaka-
nje, cena 10 EUR/kos, tel.: 04/59-57-
448 18002419

ŠROTOR za vrtne odpadke in kopalno 
kad iz poliestra, večja, za štiri osebe, 
okrogla, tel.: 041/294-958 18002430

KUPIM

KOTEL za žganjekuho in star mešalec 
za beton, tel.: 041/987-555 18002453

IŠČEM

STARE, nedelujoče pralne stroje, raču-
nalnike, klime, pipe, železo, odpeljem 
brezplačno, tel.: 070/385-95618002309

BELJENJE, sanacija plesni, glajenje in 
brušenje sten, dekorativni ometi in op-
leski, barvanje napuščev in fasad vam 
nudi Pavec Ivan, s. p., Podbrezje 179, 
Naklo, tel.: 031/392-909 18002297

FLORJANI, d.o.o., C. na Brdo 33, 
Kranj izvaja vsa gradbena dela od te-
meljev do strehe, adaptacije, omete, 
omete fasad, kamnite škarpe, tlakova-
nje dvorišč, tel.: 041/557-871 18002364

IZ vaših jabolk vam stisnemo sok in ga 
tudi pasteriziramo, Kmetija Matijovc, 
Janko Jeglič, n.d.d.k., Podbrezje 192, 
4202 Naklo, tel.: 041/538-583 18002431

SANACIJA dimnikov z nerjavečimi 
tuljavami, vrtanje, zidava in popravila, 
nudimo dimne obrobe in kape. Cvetko 
Rajko, s.p., Brezje pri Dobu 4a, Dob, 
tel.: 051/828-419 18002372

SANACIJE, obnove dimnikov z inox 
cevmi, povrtavanje, rušenje, pozidava, 
montažni dimniki, dimniške kape. Ga-
rancija 10 let. Aleš Avsenek, d.o.o., 
Kranjska 2, Radovljica, tel.: 041/229-
246 18002094

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 18002361

ŽE 23 LET z vami grad. podjetje RE-
DŽO.B, d.o.o., Adergas 13, Cerklje – 
izvajamo vse od temeljev do streh, not-
ranji ometi, predelne stene, vse vrste 
fasad, kamnite in betonske škarpe, 
urejanje in tlakovanje dvorišč, tel.: 
041/294-279, 041/589-996 18002271

V SPOMIN

Minili sta dve leti, odkar smo se poslovili od naše drage žene, 
mame, babice in prababice

Francke Gartnar
s Srednjega Brda

Njene skromnost, dobrota in neskončna ljubezen bodo za vedno 
ostale v naših srcih. Hvala vsem, ki se je spominjate in postojite 
ob njenem grobu.

Njen mož Jože in otroci z družinami

Vidim tvoj obraz,
slišim tvoj glas,
ko v mislih poraja se mi,
draga, zakaj te več ni?
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Anketa

Marija Plajbes, Bistrica pri 
Tržiču:

 »Sem za to, da nenujne pri-
mere zaračunavajo, saj bo 
verjetno s tem manj vrst na 
urgenci. Odstranitev klopa ali 
izpadanje las na primer res 
nista primera za urgenco.«

Tomaž Benegalija, Bistrica 
pri Tržiču:

»Prav je, da se sistem ne iz-
korišča in da denar ostane 
za resne primere. Na urgen-
co ne greš, da ti odstranijo 
klopa. Nekaj drugega pa je, 
če se dušiš zaradi pika ose.«

Katja Ranko, Tržič:

»Prav je, da se zaračunavajo 
nenujni primeri in da se daje 
prednost nujnim. Vsakdo (ali 
njegov svojec) v sodobnem 
svetu, ko so informacije hitro 
dostopne, lahko presodi, ali 
je za na urgenco.«

Marija Maršič, Bistrica pri 
Tržiču:

»Če bi bile manjše čakalne 
dobe v ambulantah, lažja do-
stopnost do osebnih zdrav-
nikov, potem ne bi bilo treba 
hoditi za nenujne primere na 
urgenco.«

Suzana P. Kovačič

Že več zdravstvenih ustanov 
po Sloveniji, ki imajo urgen-
tne službe, je začelo zaraču-
navati nenujne storitve na 
urgenci. Nazadnje je ta od-
ločitev prišla iz celjske bolni-
šnice. Ali tak ukrep podpirajo 
tudi naključni sogovorniki? 
Foto: Tina Dokl

Zaračunavanje 
na urgenci

Marjeta Kristan, Bistrica pri 
Tržiču:

»Težko se opredelim, ali sem 
za to ali ne. Zanima me, kako 
bodo na urgenci vedno lahko 
postavili mejo in takoj preso-
dili, kateri pacient je za nujno 
obravnavo, kateri pa ne.« 

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

Urša Peternel

Jesenice – »Somalska dekli-
ca Sabreen in njena mama 
Firdews sta danes prejeli 
mednarodno zaščito – status 
begunk in ostajata v Sloveni-
ji. Pot je bila težka, dve leti 
neutrudnega boja, a nam je 
uspelo uresničiti neuresni-
čljivo,« je v sredo sporočila 
Faila Pašić Bišić iz Človeko-
ljubnega društva UP z Jese-
nic, ki je ves čas bivanja v Slo-
veniji bedela nad somalsko 
begunko in njeno hčerko. 
Spomnimo, visoko nosečo 
mlado žensko so konec ok-
tobra 2016 v popadkih naš-
li domačini v Ratečah, pok-
licali zdravniško pomoč, za-
tem pa so jo prepeljali v je-
seniško porodnišnico, kjer 
je rodila zdravo deklico Sab-
reen. Po bivanju v bolnišnici 
so ju namestili v ljubljanski 
azilni dom, kjer je bila nju-
na usoda negotova, saj bi ju – 
ker Somalija ni v vojni – lah-
ko tudi deportirali v Italijo, 
od koder je Firdews prišla v 
Slovenijo. 

Ves čas so si v društvu UP 
prizadevali, da bi Firdews 
in Sabreen ostali v Sloveni-
ji, in zdaj jim je uspelo. In 
kaj zdaj čaka obe Somalki? 
Kot razlaga Pašić Bišićeva, 

bosta morali zapustiti azilni 
dom, namestili pa ju bodo v 
integracijsko hišo, kjer lah-
ko ostaneta leto dni, potem 
pa sledi samostojno in ne-
odvisno življenje. Deklica 

sicer že pol leta obiskuje vr-
tec, kjer je zelo napredova-
la, pravi Pašić Bišićeva. Ma-
mico Firdews pa so vpisali v 
šolo opismenjevanja, ki jo 
redno obiskuje. »Naslednji 

korak pa je vsekakor zaposli-
tev, ki ji bo omogočala kvali-
tetno bivanje v Sloveniji, saj 
si ne želimo, da ne prispeva 
družbi, ki ji je toliko dala,« še 
dodaja Faila Pašić Bišić.

Ob tem velja omeniti, da 
bosta Somalki s tem, ko sta 
dobili mednarodno zašči-
to, v skladu z mednarodnim 
humanitarnim pravom ime-
li pravico do združitve dru-
žine; v Somaliji namreč bi-
vajo še Sabreenin oče in dve 
sestri.

Sabreen ostaja v Sloveniji
Somalska begunka Firdews in njena hčerka Sabreen sta dobili mednarodno zaščito in status begunk, 
torej bosta lahko ostali v Sloveniji. Iz azilnega doma bosta šli v integracijsko hišo.

Somalska begunka Firdews in deklica Sabreen sta že večkrat obiskali Jesenice, kjer je bila 
deklica rojena. Na lanski fotografiji sta skupaj s Failo Pašić Bišić. / Foto: arhiv

Priznana mednarodna zaščita pomeni izenačitev 
s slovenskimi državljani na področju socialno-
varstvenih storitev, zaposlitve in dela, izobraževanja, 
zdravstva ... Osebe s statusom begunca lahko pridobijo 
tudi potni list za gibanje izven Slovenije, razlaga Faila 
Pašić Bišić.

Danes dopoldne bo sončno, popoldne pa spremenljivo ob-
lačno s krajevnimi nevihtami, ki se lahko nadaljujejo v noč. 
Jutri bo pretežno oblačno, občasno bo deževalo, lahko tudi 
zagrmi. V nedeljo bo precej jasno.

Jasna Paladin

Kamnik – Producenti Kam-
festa – Kulturno društvo 
Priden možic skupaj s so-
producenti in prijatelji – so 
v devetih festivalskih dneh 
pripravili več kot šestdeset 
dogodkov.

Tudi letos so zaradi pre-
nove ulic v središču Kamni-
ka glavno dogajanje posta-
vili v Keršmančev park ob 
robu mesta. Tam se bo pro-
gram za otroke začel vsak 
dan ob 17. uri, nadaljeval z 
glavnim koncertom ob 20. 
in sklenil z večernim odrom, 
ki se bo odprl ob 21.30. Eden 
od vrhuncev festivala bo že 

nocoj, ko bodo Kamniča-
ni prisluhnili težko priča-
kovanemu koncertu doma-
če skupine Arche, sicer pa 
se bodo na glavnem odru 
zvrstili odlični glasbeni-
ki iz Slovenije in tujine. V 
Mekinjskem samostanu bo 
v okviru festivala znova letni 
kino, prav posebni dogodki 
pa bodo na ogled tudi v Ka-
tzenbergu, na območju nek-
danje smodnišnice, kjer se 
bo odvijala tudi Kamfesto-
vska šola.

Letošnja novost je mobil-
ni oder, ki bo vsak dan kro-
žil po različnih krajih obči-
ne, od Duplice in Tunjic do 
Snovika in tovarne Titan.

Začenja se Kamfest
Danes se v Kamniku začenja že petnajsti Kamfest, 
s katerim bo mesto dihalo vse do 18. avgusta.

Aleš Senožetnik

Zgornji Brnik – Prejšnji teden 
je na brniškem letališču pri-
stalo prvo letalo britanskega 
nizkocenovnika Easyjet, ki je 
priletelo z berlinskega letali-
šča Tegel. Gre za novo redno 
linijo, ki bo trikrat tedensko 
– ob torkih, četrtkih in sobo-
tah – potekala med obema 

prestolnicama. Nizkocenov-
nik, ki je z brniškega letališča 
v Berlin sicer letel že pred več 
kot desetimi leti, je povezavo 
ponovno vzpostavil v času po-
letnega voznega reda, do 10. 
novembra, a se na brniškem 
letališču nadejajo, da se bo iz-
kazala za uspešno in jo bodo 
poleg turistov s pridom izko-
riščali tudi poslovneži. 

Z Brnika ponovno v Berlin

Kranj – Zveza za tehnično kulturo Slovenije nas obvešča o še 
enem uspehu slovenskih udeležencev na mednarodni olimpi-
jadi znanja. Od lani namreč tudi naši osnovnošolski računal-
niški programerji svoje znanje z vrstniki merijo na mladinski 
evropski računalniški olimpijadi European Junior Olympiad 
in Informatics (EJOI). Letos je potekala drugič, mladi pro-
gramerji pa so bili izbrani na Festivalu inovativnih tehnologij 
(FIT) – programiranje za osnovne šole v različnih programskih 
jezikih, ki je potekal v organizaciji Zveze za tehnično kulturo. 
Olimpijado, ki je letos potekala med 26. julijem in 1. avgustom, 
je gostila Univerza Innopolis v bližini Kazana v ruski republiki 
Tatarstan. Na tekmovanju so sodelovali mladi programerji 
iz 21 evropskih držav. Slovenske barve so v Rusiji zastopali 
osnovnošolci Filip Trplan, Filip Štamcar in Adrian Mladenić 
Grobelnik z Zavoda za računalniško izobraževanje ter Benja-
min Bajd iz Osnovne šole Simona Jenka Kranj. V Slovenijo 
sta se po dveh napornih tekmovalnih dnevih z bronastima 
odličjema vrnila Filip Trplan in Benjamin Bajd.

Še en Gorenjec uspešen na olimpijadi


