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GORENJSKA 2008

Ekologija in recesija
Leto je naokoli in napočil je čas za letopis. 
Letopis Gorenjska 2008 je že petnajsti po vrsti.

Leto 2008 je bilo živahno. Začelo se je s polletnim predsedova-
njem Slovenije Evropski uniji, ki je bilo zelo uspešno. Poleti so
neurja povzročila veliko škode in nas opomnila, da se vreme za-
res spreminja. Jeseni smo zamenjali oblast, ki jo je že na začet-
ku pričakala ekonomska kriza.

Letopis smo vsebinsko posvetili vremenskim spremembam in
varstvu okolja, ki nas vse bolj opominja, da človek pripada zem-
lji in ne zemlja človeku. Na Gorenjskem so nas poplave opozo-
rile že septembra 2007, najhuje v Železnikih. Vse posledice še
niso bile odpravljene, ko so sredi leta 2008 udarile močne pole-
tne nevihte, ki so odkrivale strehe in podirale gozdove. Skrajni
čas je torej, da resno upoštevamo opozorila strokovnjakov, kako
slabo ravnamo z okoljem in kako se nam bo narava maščevala.

Spremembe niso lahke, saj se je težko odpovedati udobju. Naj se
sliši še tako neverjetno, morda nas bo k temu prisilila globalna
ekonomska kriza. Tako kot človeška objestnost ne pozna meja
pri ravnanju z naravo, tako je denarni pohlep v najbogatejših dr-
žavah popeljal svet v krizo, ki ji še ni videti konca. Vsaka kriza
pomete s slabimi stvarmi, morda nas bo ekonomska kriza prisi-
lila tudi k varčevanju z naravnimi viri, ki so omejeni. 

Spoštovane naročnice in naročniki Gorenjskega glasa, z letopi-
som se vam vsako leto zahvalimo za vašo zvestobo, z željo, da
bi še najprej ostali z nami. V imenu Gorenjskega glasa, vašega
in našega časopisa, vam voščim vesele božične praznike in že-
lim veliko sreče v novem letu.                        

Marija Volčjak
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Draksler je premagal Krajnika
December ni bil dolgočasen mesec. Po
svetu in v Sloveniji se je dogajalo veliko
zanimivega. Na Brdu so končevali
gradnjo novega kongresnega središča, ki
bo stal dobrih 15 milijonov evrov. Naša
izvrstna tekačica na smučeh Petra Maj-
dič je začela sezono z zmago v Kuusa-
mu na Finskem. Kitajka Zhang Zilin je
bila izbrana za lepotico sveta, po 30 le-
tih pa so znova zaigrali in navdušili
Pankrti. Prešernovi nagradi sta prejela
književnik ter prevajalec Janez Gradiš-
nik in oblikovalec Miljenko Licul. V
Omahi v Združenih državah Amerike je
mladenič v nakupovalnem središču ubil
osem ljudi in nato sodil še sebi, pred eno
od mariborskih diskotek pa so do smr-
ti zabodli mladeniča. Evropska unija je
opozarjala Hrvaško, da ima lahko zara-
di uveljavitve ekološko-ribolovne cone
težave v pogajanjih za članstvo v Evrop-
ski uniji. Blaž Kavčič iz Škofje Loke je
bil izvoljen za predsednika državnega

sveta, parlamentarna opozicija pa je oči-
tala finančnemu ministru Andreju Ba-
juku, da je bila država zaradi prenizke
cene delnic Nove kreditne banke Ma-
ribor oškodovana za najmanj 120 mili-
jonov evrov. Slovenija se je s 5,7-odstot-
no inflacijo uvrstila med evropske drža-
ve z najvišjo inflacijo. V Ljubljani je
umrl znani filmski režiser Matjaž
Klopčič. V središče zanimanja svetovne
javnosti je stopil francoski predsednik
Nicolas Sarkozy, vendar ne zaradi poli-
tike, ampak zaradi nove spremljevalke,
40-letne manekenke Carle Bruni, ki je
bila rojena v Italiji, od petega leta staro-
sti naprej pa živi v Franciji. 

Dr. Danilo Türk 
v predsedniški palači
Ponoči z 20. na 21. december je na dr-
žavnih mejah z Italijo in Avstrijo začel
veljati šengenski sistem varovanja. Po-

licisti so se umaknili, Slovenija pa je za
dobro opravljeno delo prejela številne
čestitke. Dr. Danilo Türk je prisegel
kot tretji predsednik republike in 23. de-
cembra tudi uradno prevzel dolžnosti od
svojega predhodnika dr. Janeza Drnov-
ška. V Pakistanu so v samomorilskem
napadu ubili predsednico vlade Benazir
Buto. Zadnje dneve decembra je Slove-
nija živela v pričakovanju prevzema pol-
letnega predsedovanja Evropski uniji. 

Delno ponovljene volitve 
v Škofji Loki
V kranjski občini, kjer se je zaostril pro-
blem obratovanja deponije v Tenetišah,
so člani civilne iniciative vztrajali pri
straženju in preprečevanju dovoza smeti
v Tenetiše in se obenem z občino in mi-
nistrstvom za okolje pogovarjali o reše-
vanju problema, so podražili odvoz sme-
ti. V škofjeloški občini so na treh voliš-

DECEMBER 2007

Jože Košnjek
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Stisk roke Dušana Krajnika in Igorja Drakslerja po ponovljenih volitvah v delu občine Škofja Loka

Lucija Antonin iz Kamnika je bila stara 102 leti.



čih ponovili volitve župana. Zmagal je
Igor Draksler, ki je dobil 546 glasov,
Dušan Krajnik pa 300. V Železnikih
so nekateri krajani preprečili zasipanje
nogometnega igrišča z naplavinami iz
Sore zaradi bojazni, da bi narasla voda
zaradi dvignjenega igrišča poplavila nji-
hove domove. Na Jesenicah so uspešno
organizirali Čufarjeve dneve ljubitelj-
skih gledališč. V šestih dnevih je pred-
stave obiskalo nad tisoč ljudi. Pomem-
ben kulturni dogodek je bila tudi pode-
litev Severjevih nagrad v Škofji Loki.
Za dosežke v poklicnem gledališču je
bil nagrajen tudi igralec Prešernovega

gledališča iz Kranja Peter Musevski. V
Biotehniškem centru v Strahinju so
proslavili stoletnico šolanja za kmetijske
poklice v Kranju. Občine Kranj, Žirov-
nica, Radovljica in Tržič so praznova-
le. Kranjski in žirovniški praznik je po-
vezan z rojstvom dr. Franceta Prešerna,
Radovljičani ga praznujejo v čast Anto-
na Tomaža Linharta, ki se je rodil pred
251 leti, Tržičani pa v spomin na 12. de-
cember leta 1492, ko je dobilo mesto tr-
ške pravice. 
Kranjskogorski občinski svetniki so
očitali županu, da razvojni program ob-
čine do leta 2010 ni dober. Na Jesenicah

bodo starši za vsakega novorojenčka
prejeli 200 evrov pomoči. Krajani nase-
lja Hrib v Preddvoru so znova zahteva-
li zgraditev nove ceste do hotelov. Seda-
nja poteka že 37 let skozi naselje. V
Kropi so ustanovili fundacijo za razvoj
Lipniške doline, ki bo delovala v okviru
Civilne iniciative (za)ljudi pod Jelovico.
V Komendi je občinska oblast zaradi
neodgovornega ravnanja vzela Mladin-
skemu društvu ključe od prostorov. Ob
pokopališču v Srednji vasi v Bohinju
bodo gradili mrliške vežice. V Kranju
so morali zaradi odjuge odpovedati tek-
mo svetovnega pokala v smučarskih
skokih in jo prestaviti v Beljak, na Po-
kljuki pa so uspeli organizirati tekmo v
biatlonu. V Gorjah so zaradi prepira tri-
je svetniki zapustili sejo občinskega sve-
ta. V Medvodah so pri športni dvorani
na Svetju odprli novo krožišče, v Bistri-
ci v Tržiču pa prizidek pri osnovni šoli.
Občine Kranj, Šenčur, Cerklje, Vodice
in Komenda so bile za obnovo krvav-
škega vodovoda, Mengeš pa je izstopil.
V Šenčurju so zgradili novo fekalno ka-
nalizacijo in vodovod. V zadnjih dveh
letih je občina za obnovo komunalnih
naprav porabila 3,5 milijona evrov. Na
Jeprci se je zgodila prometna nesreča s
smrtnim izidom, roparji pa so vlomili v
trgovino Slowatch v Supernovi v Kra-
nju in delovali tudi na Jesenicah. Hrva-
škega planinca je pod Srednjo Ponco
odnesel snežni plaz. Na srednji šoli na
Jesenicah je bil lažni alarm o podtaknje-
ni bombi. V Podljubelju so pripravili
razstavo ob stoletnici sankaškega športa
v kraju. Radovljiški Center za socialno
delo se je preselil v nove prostore, kranj-
ske občinske svetnike pa je zanimalo,
zakaj je gradnja prizidka pri zdravstve-
nem domu v Kranju stala več, kot je
bilo načrtovano. V Bohinjski Bistrici so
obnovili šolo, ki je bila poškodovana v
neurju. Cesto Kokrica-Brdo-Predoslje
so obnovili v rekordnih 70 dneh. Na gra-
du v Škofji Loki so obnovili prvotni
vhod. Pri Svetem Duhu je zgorelo
ostrešje nove hiše, v Brebovnici v Pol-
janski dolini pa je v požaru v hiši, v kate-
ri so snemali tudi nekaj prizorov v filmu
Dolina miru, umrl domačin. Zdravstveni
dom Tržič je dobil novo reševalno vozi-
lo. Pri nakupu je pomagala tudi družina
Bornovih. Najstarejša Kamničanka Lu-
cija Antonin je praznovala 102. rojstni
dan, romska družina Strojan pa je dobi-
la stalno bivališče v opuščenem voja-
škem objektu v Rojah nad Ljubljano. 

LJUDJE IN DOGODKI / GORENJSKA 2008

Požar je uničil hišo v Brebovici, v kateri so snemali film Dolina miru.

Dr. Danilo Türk je kot predsednik republike nasledil dr. Janeza Drnovška.
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Evropa se je preselila na Brdo
JANUAR 2008

S 1. januarjem je Slovenija kot prva nova
članica začela polletno predsedovanje
Evropski uniji. Že 8. januarja je bil na
Brdu prvi od velikih dogodkov sloven-
skega predsedovanja, skupni sestanek
evropske komisije in slovenske vlade, na
katerem so se pogovarjali predvsem o
prihodnosti držav na jugovzhodnem
delu Balkana. Za pomembno temo slo-
venskega predsedovanja je bil izbran
tudi medkulturni dialog kot temeljna ev-
ropska vrednota. Hrvaški policisti so
ujeli italijansko ribiško ladjo in s tem na-
povedali, da bodo poskušali uveljaviti
ekološko ribolovno cono. Evropska uni-
ja je začela opozarjati Hrvaško, da rav-
na v nasprotju z dogovorom o zadržanju
uveljavitve cone. Iz Jelinčičeve Sloven-
ske nacionalne stranke so izstopili po-
slanci Barbara Žgajner Tavš, Boštjan
Zagorac in Sašo Peče, ki so ustanovili
novo stranko z imenom Lipa. Italijansko
mesto Neapelj se je še naprej dušilo v
smeteh. Nabralo se jih je za 300 tisoč
ton. Na koprskem sodišču je bila prva
obravnava tožbe, ki jo je zoper Boška
Šrota in Igorja Bavčarja zaradi nespo-
štovanja pogodbe o prodaji delnic Mer-
catorja vložil ljubljanski župan Zoran
Janković. V Združenih državah se je za-
čela predsedniška tekma med demokrat-
skima kandidatoma Hillary Clinton in
Barackom Obamo ter republikancem
Johnom McCainom. Nad Trbovljami
je strmoglavilo letalo Antonov AN-2, v
katerem je umrl znani tržiški pilot Vik-
tor Bečan-Som. Kopilot Savo Medved
je nesrečo preživel. V Zagrebu je prise-
gla nova hrvaška vlada. Njen predsednik
bo tudi v tem mandatu Ivo Sanader.
Znova nas je razveselil alpski smučar
Andrej Jerman iz Tržiča, ki je bil šesti
v smuku v Wengnu. Sindikati so grozili
s stavko. Vlada je predlagala nov kazen-
ski zakonik, v katerem je bil za najhuj-
ša kazniva dejanja zagrožen tudi do-
smrtni zapor. Za Slovenko leta je bila iz-
brana pediatrinja v ljubljanski porodniš-
nici Lilijana Kornhauser Cerar. Borut
Pahor je napovedal, da bo v primeru
zmage na volitvah v njegovi vladi na po-
membni funkciji tudi Mitja Gaspari.
Umrl je znameniti šahist Bobby Fi-
scher, ki je kot mladi šahist igral tudi na

blejskem turnirju. Toplo vreme je pobi-
ralo sneg. Poslanci italijanskega parla-
menta so izglasovali nezaupnico vladi
Romana Prodija. Slovenskim rokome-
tašem se ni uspelo uvrstiti med najbolj-
še na evropskem prvenstvu. V javnost je
prišel dokument o domnevnih napotkih
ameriške diplomacije slovenski, kako
naj ravna med predsedovanjem Evropski
uniji, zaradi česar je odstopil politični
direktor slovenskega zunanjega ministr-
stva Mitja Drobnič. Slovenijo je obis-
kal generalni sekretar Organizacije

združenih narodov Ban Ki Mun. V
Nemčiji so se zadržano spomnili 75. ob-
letnice prihoda Adolfa Hitlerja na ob-
last. 

Vztrajni tenetiški stražarji
V Tenetišah so vaške straže že deseti te-
den preprečevale dovoz smeti na bližnje
smetišče. V reševanje problema se je s
predlogom za novo lokacijo vključil tudi
cerkljanski župan Franc Čebulj, kar je
razjezilo kranjskega župana Damijana

Slovesnost na začetku predsedovanja Slovenije Evropski uniji

Vaška straža pri vhodu na smetišče v Tenetišah
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Perneta. V Blagovici v občini Lukovica
so obnovili podružnično šolo. Kranjski
policisti so ujeli storilce več vlomov in
ropov, tudi na bencinskem servisu v Na-
klem. Tatovi so iz skladišča v Šenčurju
ukradli 68 tisoč škatlic cigaret in vlomi-
li tudi v stanovanjsko hišo bivšega pred-
sednika vlade in poslanca Toneta Ropa
v Vodicah, ki se je moral preseliti v ga-
silski dom. Kranjsko okrožno sodišče je
nekdanjega tržiškega župana in poslan-
ca Pavla Ruparja zaradi obrekovanja
obsodilo na leto dni zapora pogojno s
poskusno dobo treh let. Na Jesenicah so
proslavili 60-letnico hokeja, ki ostaja še
naprej najbolj priljubljen šport v občini.
Občina Tržič je predlagala, da bi v
opuščenih stavbah Peka uredili poslovni
center in vanje preselili tudi knjižnico.
Na Godešiču so nasprotovali gradnji či-

stilne naprave. Na Spodnjem Brniku
bodo za približno dva milijona evrov
zgradili novo krožišče. Gorenjske obči-
ne so na razpisu Evropske unije za raz-
voj regij za 14 projektov dobile 12 mili-
jonov evrov. Občina Kranjska Gora je
predlagala, da bi smeli kranjske odpad-
ke na malo Mežaklo voziti le še do 31.
marca, saj se zaradi odpadkov iz drugod
ne sme zgoditi Neapelj. Na občinskem
svetu v Vodicah je opozicija protestira-
la, ker naj bi z občinskim denarjem ko-
munalno opremili tudi županovo parce-
lo na Torovem. Pod Češko kočo se je
smrtno ponesrečil planinec. Na srečanju
bradačev v Mokronogu so za mistra

brade izbrali Janeza Rozmana iz Zgo-
še, najdaljšo brado pa so izmerili Bori-
su Primožiču iz Medvod. Na Hrenovi-
ci na Jesenicah so začeli graditi 50 no-
vih stanovanj. Kamniški Zavod za
usposabljanje invalidne mladine je dobil
nov ultrazvočni aparat. 

Nove žičnice v Kranjski 
Gori in na Voglu
Januar je bil pomemben za smučišči v
Kranjski Gori in na Voglu. V Kranjski
Gori so ob stari vlečnici Kekec iz leta
1973 zgradili novo 730 metrov dolgo šti-
risedežnico Kekec in novo vlečnico
Mojca, na Voglu pa je navdušen smučar
in bohinjski rojak France Bučar pognal
novi štirisedežnici. Enosedežnico Orlo-
ve glave, ki je bila zgrajena leta 1966, so
podrli. Poškodovano cesto v Davčo naj
bi obnovili v treh letih. V Žirovnici so
opozarjali na propadajočo železniško
postajo in reševali lastniške težave pri
gradnji pločnika. Krajanom Lipnice,
Podnarta in Prezrenj ni uspelo s tožbo
zoper Cestno podjetje Kranj, ki s tovor-
njaki zaradi kamnoloma v Kamni Gori-
ci greni njihovo življenje. V Škofji Loki
so se spraševali, zakaj se je moral muzej
pošte in telekomunikacij po dvajsetih le-
tih iz Škofjeloškega gradu preseliti v
Polhov Gradec. Policisti so se sredi me-
seca pohvalili, da so ujeli tri Jeseničane,
ki naj bi kradli bronaste kipe in jih pro-
dajali nekemu Ljubljančanu. Razrezane
kipe so našli na območju Ljubljane. 

Ukradene in razrezane kipe so našli v okolici Ljubljane.

Na Voglu so zgradili novo štirisedežnico

Težki tovornjaki na cesti v Kamni Gorici
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Slovenija se je spoštljivo, z množičnim
vpisovanjem v knjige žalosti, poslovila
od dr. Janeza Drnovška, ki je bil ne-
dvomno eden od najpomembnejših slo-
venskih politikov. Rojen je bil 17. maja
leta 1950. Do decembra leta 2007 je bil
predsednik republike, pred tem pa je vo-
dil štiri slovenske vlade. Zelo pomemb-
no vlogo je imel pri osamosvajanju Slo-
venije, še posebej pri umiku jugoslovan-
ske vojske leta 1991 iz Slovenije. Bil je
izjemen politik in humanist ter avtor
petih knjig. Pokopali so ga v rojstnem
Zagorju. Predlog pokrajinske delitve
Slovenije v državnem zboru ni dobil za-
dostne podpore. V Srbiji je na predsed-
niških volitvah z dobljenimi 51,4 odstot-
ka glasov zmagal Boris Tadić. Rebeka
Dremelj je bila s pesmijo Vrag naj vza-
me izbrana za slovensko predstavnico na
Eurosongu v Beogradu. V Italiji so za
13. aprila razpisali parlamentarne volit-
ve. Kosovsko vodstvo je za 17. februar-
ja napovedalo razglasitev neodvisnosti
pokrajine, kar se je tudi zgodilo. Evrop-
ska unija in Združene države Amerike
so bile odločitvi Prištine naklonjene, še
posebej Srbija in Rusija pa sta ji naspro-
tovali. V Beogradu so nasprotniki ko-
sovske neodvisnosti organizirali demon-

stracije, med katerimi so poškodovali
tudi slovensko veleposlaništvo, v Novem
Sadu pa Mercatorjevo trgovino. Turško
ladjo, ki jo je pred obalo Istre uničil po-
žar, so varno, brez večjih posledic za
okolje, potegnili v pristanišče Trst. Smu-

čarki Tina Maze in Petra Majdič sta
zmagali na tekmah svetovnega pokala. 

Zaprli ”gradbene barone”
Slovenci so 12. februarja preko televizij-
skih ekranov spremljali spektakularno
aretacijo direktorjev gradbenih podjetij
SCT, Vegrad in Primorje Ivana Zidarja,
Hilde Tovšak in Dušana Černigoja za-
radi suma korupcije, predvsem pri načr-
tovani gradnji novega 99 metrov visoke-
ga kontrolnega stolpa na Brniku. Zaprli
so še nekatere posameznike, vendar so
vse kmalu izpustili. Med zadržanimi sta
bila tudi Kranjčana Tomaž Žibert in
Borut Farčnik. Državnega tožilca
Boštjana Penka so odstavili kot člana
posebne skupine državnih tožilcev za
pregon organiziranega kriminala, ker je
umaknil obtožbe v primeru Orion. Pen-
ko je napovedal odhod med odvetnike.
Statistiki so izračunali, da je bila leta
2007 v Sloveniji inflacija kar 6,5-
odstotna. V državnem zboru interpelaci-
ja zoper notranjega ministra Dragotina
Mateja ni uspela, prav tako pa tudi ne
predlog računskega sodišča, da bi moral
odstopiti tudi minister za okolje in pros-
tor Janez Podobnik. Na Kubi je ”el co-

Umrl je dr. Janez Drnovšek
FEBRUAR 2008

Dr. Janez Drnovšek

Cilka Habjan in Ivan Simič odpirata nove prostore Davčnega urada Kranj.



9

LJUDJE IN DOGODKI / GORENJSKA 2008

mandante” Fidel Castro predal oblast
bratu Raulu.

Davkarija v novih prostorih
Začetek februarja je minil v znamenju
kulturnega praznika. V Prešernovi rojst-
ni hiši v Vrbi so odprli razstavo Plečni-
kovih osnutkov za Prešernov mavzolej,
ki naj bi ga postavili v Vrbi nasproti cer-
kve sv. Marka. Delavci Ibija iz Kranja
so bili preplašeni zaradi slabih napovedi
o usodi podjetja. Tržičani so opozarjali
na dotrajanost paviljona slikarja Ferda
Mayerja, v Žireh pa na propadanje smu-
čišča na Goropekah. V Kranjski Gori
so v režiji Jureta Koširja znova navduše-
vale smučarske legende. Tudi Alberto
Tomba ni manjkal. Kranjski kriminalisti
so začeli raziskovati sporno prodajo del-
nic podjetja Primož Trubar, ki je 77-
odstotni lastnik Gorenjskega tiska.
Dramska skupina iz Adergasa je pod
vodstvom režiserja Silva Sirca, ta je re-
žiral že 116 predstav, skupina pa je dejav-
na že 70 let, zaigrala Učiteljico. Tatič, ki
je vlamljal v Zgornji Besnici, si je med
begom zlomil nogo in na pomoč kar sam
poklical policiste. Na Jesenicah so raz-
pravljali o prihodnosti deponije na Mali
Mežakli. V Kranju sta direktor Davčne
uprave Slovenije Ivan Simič, ki je nekaj
mesecev kasneje odstopil, in direktorica
Davčnega urada Kranj Cilka Habjan
odprla nove prostore davčnega urada na
Koroški cesti v Kranju. Bohinjski ob-
činski svetniki so sklenili, da za sedaj še
ne bodo razpisali referenduma o novem

zakonu o Triglavskem narodnem parku,
bodo pa zahtevali zakon, ki bo prispeval
k razvoju občine in ne k omejevanju.
Nadzorni odbor radovljiške občine je
očital občinski gasilski zvezi, da je pri
nakupu dveh gasilskih vozil obšla pred-
pise o javnem naročanju. Na Koprivni-
ku so počastili 250-letnico rojstva Va-
lentina Vodnika, ki je bil nekaj let župnik
na Koprivniku in je stanoval v Spodnjih
Gorjušah, ker župnišče še ni bilo zgraje-
no. V občini Gorje so se odločili, da
bodo tudi s pomočjo evropskega denarja
uredili pešpot in kolesarsko stezo med
Spodnjimi in Zgornjimi Gorjami do Kr-
nice. Prvotni projekt so morali zaradi na-
sprotovanja nekaterih lastnikov zemlje
spremeniti. Občinski svet je izbral tudi
nov občinski grb in zastavo, ki ponazar-
jata bogastvo narave in zvončarstvo.
Domačini na Bledu so bili ogorčeni ob
novici, da naj bi v propadajočem domu
TVD Partizan uredili igralnico. V Trži-
ču so se dogovarjali, da bi skrb za letno
kopališče prevzela občina, športno druš-
tvo pa naj bi dobilo denar za obnovo So-
kolskega doma. Medveda, ki je strašil
po Bohinju, so preselili na Kočevsko. V
begunjskem Elanu je zgorel silos žago-
vine. Gasilci so požar pogasili. Uspešni
so bili tudi v Kranjski Gori, kjer so na
domačiji Žerjav preprečili veliko škodo.
Koroščeva Julka, Julka Pegam iz Zabre-
kev v Selški dolini, je bila stara 100 let,
Antonija Žbontar iz Kamne Gorice, pa
103 leta. Antonija je najstarejša občanka
Radovljice, kjer so se še naprej dogovar-
jali o obnovi letališča v Lescah. Za nje-
govega novega direktorja je bil imenovan
Pavel Škofic iz bližnjih Vrbenj. Obnova
Dermskega gradu in gradnja turistične-

ga in zdraviliškega središča v Dvorski
vasi se je nadaljevala. V Kranjski Gori
je začel delati dežurni zdravnik, ki ga
plačuje občina. Marica Globočnik, ki že
petdeset let igra prijazno Pehto, je bila
stara 90 let. Jelovica iz Škofje Loke bo
zaradi uspešne predstavitve na sejmu v
Kijevu v Ukrajini gradila hiše. Slovenski
reševalci so odšli na Korziko, kjer so na
gori San Pietro na Korziki odstranjevali
ostanke leta 1981 strmoglavljenega slo-
venskega letala. V Srednji vasi v Bohi-
nju so začeli graditi dom starostnikov, v
Škofji Loki so se lotili obnove sokolske-
ga doma, v Poljanah pa rojstne hiše zna-
menitih slikarjev Šubicev. V Mojstrani
so odprli policijsko pisarno. V Kranju
so še vedno upali, da bo v opuščenem
kinu Center urejena koncertna dvorana. 

Maketa spornega kontrolnega stolpa na Brniku Marica Globočnik že 50 let igra prijazno Pehto.

V Poljanah obnavljajo Šubičevo rojstno hišo.
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V začetku meseca so v Avstriji, Nemčiji
in na Češkem divjala huda neurja, v ka-
terih je umrlo trinajst ljudi. Na ruskih
predsedniških volitvah je zmagal Dmi-
trij Medvedjev. Zdravniki so za konec
meseca ali za april napovedali stavko.
Državni zbor je sledil zgledu večine dr-
žav, članic Evropske unije in priznal Ko-
sovo. Vlada je odločila, da se bomo po
avtocestah z vinjetami vozili od 1. juli-
ja dalje. Med nagrajenci Gospodarske
zbornice Slovenije je bil tudi Anton Pa-
pež iz TCG Unitech Škofja Loka. Hrva-
ška je morala popustiti in je za države
članice Evropske unije preklicala uvelja-
vitev ribolovno-ekološke cone. Sveto-
vno gospodarstvo je začelo postajati
manj stabilno. Cena sodčka nafte je pre-
segla 110 dolarjev. V Tibetu so izbruh-
nili hudi nemiri. Dalajlama je zagrozil z
odstopom, če Kitajska ne bo prenehala z
nasiljem v njegovi državi. V Planici je
bil znova slovenski športni praznik, saj
je bilo na tekmah blizu 60 tisoč ljudi.
Pokal za zmagovalca svetovnega pokala
v skokih je prejel Avstrijec Thomas
Morgenstern, doma iz Beljaka. Tudi za
našo najboljšo tekačico na smučeh Pet-
ro Majdič je bila sezona uspešna, saj je
bila zmagovalka v sprintu, skupno pa je
bila v svetovnem pokalu peta. Predstav-
niki držav članic EU so na sestanku na
Brdu sklenili, da zaradi nasilja Kitajske
nad Tibetanci njihovi športniki ne bodo

bojkotirali avgustovskih olimpijskih
iger v Pekingu. Svet, še posebej pa
Združene države Amerike, se je spomnil
pete obletnice začetka vojne v Iraku, v
kateri je padlo že 4000 ameriških in za-
vezniških vojakov. Slovenijo je pobelil
velikonočni sneg. V grški Olimpiji so
prižgali olimpijski ogenj za igre v Pekin-
gu. Državni zbor je razpravljal o predlo-
gu novega kazenskega zakonika, ki uva-
ja dosmrtno ječo, in za nove sodnike
ustavnega sodišča izvolil Mitjo Deisin-
gerja, Jasno Pogačar, Jana Zobca in
Ernesta Petriča. Šengenski sistem

mejne kontrole so konec marca uvedli
tudi na Letališču Jožeta Pučnika na Br-
niku. 

Vroči gorenjski odpadki
Marca so se nadaljevale ognjevite raz-
prave o osrednjem gorenjskem odlaga-
lišču odpadkov. Krajani Pivke, Police in
Okroglega v občini Naklo so bili proti,
da bi bil regijski center za ravnanje z od-
padki na Polici. V Tenetišah pa so s ce-

Dogovor v Tenetišah
MAREC 2008

Dogovor o usodi smetišča v Tenetišah je bil za krajane praznik.

V občini Železniki so odstranjevali posledice poplav.

Thomas Morgenstern z zmagovalnim pokalom
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ste do smetišča umaknili vaške straže, ki
so štiri mesece preprečevale dostop do
smetišča. Dogovorili so se, da bodo v Te-
netišah še do polovice prihodnjega leta
vozili smeti, nato pa bodo smetišče zapr-
li. Na Mlaki in v Tenetišah je po tem do-
govoru zavladalo pravo veselje. Znova
nas je razveselila plavalka radovljiškega
plavalnega kluba Sara Isakovič, saj je
na evropskem prvenstvu v Eindhovnu
zmagala v plavanju na 200 metrov pros-
to. Gorenjske elektrarne so na strehi hle-
va Biotehniškega centra v Strahinju
namestile sončno elektrarno in jo pred-
stavile javnosti. Železnike je obiskala ev-
ropska komisarka za regionalno politiko
Danuta Hübner in napovedala 8,25 mi-
lijona evrov evropske pomoči za odpravo
posledic lanskih poplav. Železniki naj bi
dobili od 4 do 5 milijonov. Na Bledu je
Condor Real začel obnavljati Vilo Pre-
šeren, v katero bo, ko bo obnovljena, va-
bila tudi dišeča dunajska kava. V Ko-
mendi bodo gradili naselje energetsko
varčnih hiš. Leopold Gerdej iz Spodnje
Besnice je s preparatom divjega prašiča
zmagal na svetovnem prvenstvu v prepa-
riranju živali. Blejska župnija je skleni-
la, da se bo pritožila na sodišče za člove-
kove pravice v Strasbourgu, ker jim drža-
va ni vrnila tudi otoka, ampak le cerkev.
V Bohinju so začeli graditi sodoben ho-
tel z 253 posteljami. V jeseniškem Acro-
niju so razmišljali, da bi uredili vrtec za
otroke zaposlenih. V Mavčičah so zače-
li proslavljati 100-letnico gasilstva. V
Cerkljah so nadaljevali z obnovo Pet-
rovčeve hiše vključno s fasado, ki bo
taka, kot je bila v 19. stoletju. Tri ropar-
je, ki so decembra lani oropali bencinski

servis v Naklem, so obsodili na skupno
šest let zapora. Začela se je kampanja za
oddajo vlog za kmetijska plačila. Na
Gorenjskem so pričakovali okrog 4000
vlog. 

Olimpijske igre na Gorenjskem
Župan občine Bohinj Franc Kramar je
presenetil s predlogom, da bi leta 2018
na Gorenjskem organizirali zimske olim-
pijske igre. S predlogom so soglašali tudi
župani sedmih občin zgornjega dela Go-
renjske. Vodenje upravne enote v Radov-
ljici je prevzela Maja Antonič. V Kra-
nju so ustanovili civilno iniciativo, ki si
prizadeva, da bi šola Simona Jenka Cen-
ter ostala šola in da je ne bi nadomestili
stanovanjski bloki. Dragu Ficku so mo-
rali po odločitvi Ustavnega sodišča vrni-
ti mandat občinskega svetnika v Tržiču.

Na Jesenicah urejajo Staro Savo, pri če-
mer so pomagali tudi Norvežani. V
Medvodah so v bližini propadajoče
športne dvorane našli termalno vodo. Če
ne bo dovolj topla za toplice, bodo z njo
ogrevali stanovanja. Objekti na Ljubelju
so bili razen Oaze miru in smučišča na
Zelenici še naprej zaprti. Aleksandra
Igličarja so izvolili za novega predsed-
nika Muzejskega društva Škofja Loka.
Na Jesenicah so praznovali občinski
praznik in Tomaža Ertla imenovali za
častnega občana. Kovorski šolarji so
predstavili zgodovino smučanja in za 74.
rojstni dan podarili torto svojemu rojaku,
nekdanjemu smučarskemu skakalcu in
svetovnemu rekorderju Jožetu Šlibarju.
Župan Cerkelj Franc Čebulj je protesti-
ral, ker je bilo za zagotovitev preskrbe z
vodo zagotovljenega premalo evropske-
ga denarja. V Kranju se je začel Teden
slovenske drame. Žal dvorana Prešerno-
vega gledališča še vedno ni primerna za
take prireditve. V Žireh so se odločili,
da bodo knjižnico preselili v staro šolo.
Prebivalci iz okolice rudnika Žirovski
vrh so bili proti, da bi na odlagališče
Jazbec pripeljali 40 sodov radioaktivnih
odpadkov. Damijan Perne ni le kranjski
župan, ampak tudi piše pravljice. Zbral
jih je v knjigi Grajski norček. Na poko-
pališču v Naklem so pokopali štiri od še-
stih žrtev, ki so bili avgusta leta 1944
umorjeni pod Storžičem. Šola v Ribnem
je bila stara 120 let. Vodenje slovenske
državne reprezentance v smučarskih
skokih je znova prevzel nekdanji trener
Matjaž Zupan. V čistilni akciji v Kra-
nju z naslovom Da Kran ne bo več usran
so zbrali nad 200 kubičnih metrov od-
padkov. Slovesno ob končani obnovi dela Stare Save

Blejska Pristava je čakala novega lastnik.
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APRIL 2008

Slovenski gorski reševalci in policisti so
imeli kar precej dela, da so iz gora za-
hodno od Mangarta rešili 38 belgijskih
skavtov, ki so neodgovorno in neprimer-
no oblečeni silili v gore. V Romuniji je
bil vrh severnoatlantske zveze Nato, na
katerem so v povezavo povabili Hrvaško
in Albanijo, Makedonije pa predvsem
zaradi nasprotovanja Grčije ne. Državni
zbor je sprejel nov zakon o prometni
varnosti, ki uvaja visoke kazni za prekr-
ške. Nesreča ni počivala: na železniških
prehodih so umrli trije ljudje. Ameriški
predsednik Bush je obiskal Hrvaško, v
Slovenijo pa naj bi prišel junija, ko bo
srečanje vrha Evropske unije in Združe-
nih držav Amerike. V Ljubljani je več
tisoč protestnikov iz številnih evropskih
držav zahtevalo boljše delovne in živ-
ljenjske razmere za delavce. Predsednik
Republike Slovenije Danilo Türk se je
med prvim uradnim obiskom Avstrije
zavzel za reševanje problemov Sloven-
cev na Koroškem. Nekateri sindikati
zaposlenih v javnem sektorju, med njimi
tudi zdravniki in učitelji, so zagrozili s
stavko. Ministra za obrambo Karla Er-
javca so v državnem zboru spraševali o
podrobnostih nakupa finskih oklepnikov
Patria. Predsednik vlade Janez Janša se
je s predstavniki ruskega energetskega
koncerna Gazprom pogovarjal o možno-
stih dobave zemeljskega plina. V Italiji

je na parlamentarnih volitvah zmagal
Silvio Berlusconi. Premagal je levosre-
dinske stranke pod vodstvom Walterja
Veltronija. Vlada je sklenila, da bo po-
svetovalni referendum o pokrajinah 22.
junija. Začetek veljavnosti novega zako-
na o varnosti v cestnem prometu ni bil
preveč spodbuden: v 26 urah je na cesti
umrlo kar šest ljudi. Trije so umrli v ne-
sreči v bližini Mercatorjevega centra v
Kranju. Konec aprila je bil na mejnem
prehodu ob Dragonji v Sečovljah pro-
testni shod v podporo Jošku Jorasu pri
odstranitvi cvetličnih korit na poti do
njegovega doma. Ker jim korit ni uspelo
odstraniti, je začel Joras gladovno stav-
kati. 

Za jubilej državni prvaki
Jesenice so skupaj s številnimi ljubitelji
hokeja na Gorenjskem in v Sloveniji sla-
vile dvojni praznik. Praznovali so 60-
letnico obstoja kluba in osvojitev 29. na-
slova državnega prvaka v hokeju. ”Jese-
nice so kraljice” so vzklikali navijači in
zagotavljali, da bodo Jeseničani prvi
tudi tokrat. V pritličju Zdravstvenega
doma Kranj so odprli nove ambulante.
Prenova je stala 315.000 evrov. V Kropi
so predstavili načrte za obnovo starega
dela kraja. Marija Jenko, rojena v Trži-
ču, je v kranjskem upokojenskem domu

praznovala stoletnico. Gradbišče v Mra-
kovi ulici v Kranju je razburilo okoli-
ške stanovalce, ki so se jezili na kranjsko
upravno enoto zaradi izdaje gradbenega
dovoljenja. Marsikdo je bil presenečen,
ker se kranjska Sava ni prijavila na raz-
pis za najem Pristave in Vile Bled na
Bledu. Iz Save so sporočili, da so to sto-
rili zaradi neustreznih pogojev. V Čufar-
jevem gledališču na Jesenicah so upri-
zorili Tosco. Na kranjskem Tednu slo-
venske drame so nagrado za najboljše
besedilo podelili Roku Vilčniku za dra-
mo Smeti na luni, nagrado Rudija Šeliga
za najboljšo dramsko predstavo pa je
prejela Drama iz Ljubljane za predstavo
Romantične duše. Občinstvo pa je nagra-
dilo igralce iz Kopra in Nove Gorice za
predstavo Douhtar pod mus! Del radov-
ljiškega sodišča se je preselil v izpraz-
njene zapore, v Škofji Loki pa so proda-
jali Vahtnco. Turistični društvi Brezje in
Lesce sta praznovali 50 let delovanja. 

Za Kavčičem Trček
Nadzorni svet Gorenjske banke je za
novega predsednika uprave od 1. junija
naprej imenoval člana uprave Gorazda
Trčka, Zlatko Kavčič, ki je banko vodil
18 let, pa se je upokojil. V Kranju so se
spraševali, ali v stavbo Kina Center, ki

Hokejski praznik na Jesenicah

Jeseniški hokejisti so osvojili naslov državnega prvaka in slavili 60-letnico delovanja kluba.

Pobite ovce na Planini nad Potočami
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je varovana kot objekt kulturne dedišči-
ne, sploh sodi igralnica. Nekateri prebi-
valci Mlina so opozarjali na neprimer-
nost načrtovane trase blejske južne raz-
bremenilne ceste. Društvo piscev zgo-
dovine NOB je izdalo knjigo Škof Rož-
man v zgodovini. Vila Prešeren na
Bledu se je predstavila v vsem sijaju.
Podjetje Condor Real jo je obnovilo v
rekordno kratkem času. Na Brdu so mi-
nistri za okolje držav članic Evropske
unije skupaj z učenci osnovne šole iz
Stražišča posadili lipe, protestniki pa so

pred Brdom zaradi številnih okoljskih
problemov zahtevali odstop ministra Ja-
neza Podobnika. Ivan Kejžar iz Škofje
Loke je napisal Vodnik po Groharjevi
poti. Bled je praznoval. Za častno občan-
ko je bila imenovana slikarka Melita
Vovk. Srednja gostinska in turistična
šola Radovljica je praznovala 50 let,
društvo Sožitje iz Škofje Loke za po-
moč osebam z duševnimi motnjami pa
40 let. Na Jesenicah so se spraševali,
kdo bo skrbel za mestni promet, ker se je
Alpetouru iztekla koncesijska pogodba.

Pomemben dogodek se je zgodil v Bohi-
nju: V sirarni so znova začeli delati bo-
hinjski sir! Predstavniki države in lastni-
ki so podpisali prve pogodbe o prodaji
zemlje, na kateri bo urejeno planiško
športno središče. Na Plavžu na Jeseni-
cah so pospešeno gradili Visoko šolo za
zdravstveno nego, v Škofji Loki pa so
odprli nov taborniški dom. Gradnja,
vredna 85 tisoč evrov, je trajala pet let.
Na Blejskem gradu so odprli prenovlje-
ne muzejske prostore in muzejsko zbir-
ko. To je prva faza prenove, ki bo konča-
na leta 2011. V Spodnji Luši so zgradi-
li nov most preko Sore. Starega je med

lanskimi poplavami odnesla narasla
voda. V Davči se je Štefka Bernard, ki
so ji poplave uničile hišo in je na oken-
ski polici trepetala za življenje, preselila
v bivalnik. Na Jesenicah so ujeli vlo-
milca v banko, Stražišče pa želi biti
znova samostojen kraj in ne več del Kra-
nja. Do leta 1952 so bili samostojna ob-
čina. Pred dnevom upora je bila v Begu-
njah osrednja državna proslava, na kate-
ri je govoril predsednik republike dr.
Danilo Türk, na Jesenicah pa so odkrili
obnovljene doprsne kipe herojev žele-
zarjev. Stare so ukradli in uničili. Po
mnenju župana občine Gorenja vas-Pol-
jane Milana Čadeža bi bila najboljša
povezava Gorenjske in Primorske predor
v dolino Idrijce. V Spodnjih Gorjah so
uredili otroško igrišče. V Šenčurju so
praznovali. Na pašniku nad Potočami
sta psa ubila 25 ovac, v Motniku pa je
zasebnik porušil dva zaščitena kozolca
toplarja. Novi predsednik uprave Gorenjske banke Gorazd Trček (levo), Zlatko Kavčič in Srečko Korber

Vila Prešeren na Bledu je zasijala v novem sijaju.

Odprtje novih ambulant v Kranju.
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Marija Terezija v Šenčurju
MAJ 2008

Svet so pretresle novice o tropskem ci-
klonu v revni azijski državi Mjanmar, v
katerem je umrlo najmanj 100 tisoč lju-
di, okrog 200 tisoč pa so jih pogrešali, in
o rušilnem potresu na Kitajskem, v ka-
terem naj bi po kitajskih podatkih umrlo
blizu 60 tisoč ljudi. Številne države, med
njimi tudi Slovenija, so pomagale. Ker
sta se Slovenija in Hrvaška dogovorili,
da bo Hrvaška umaknila cvetlična korita
in postavila zapornice, je Joško Joras
napovedal prekinitev gladovne stavke.
Na izrednih volitvah v Srbiji je zmagala
Tadićeva stranka Za evropsko Srbijo.
Razveselila sta nas telovadca Mitja Pet-
kovšek in Aljaž Pegan: Mitja je bil ev-
ropski prvak, Aljaž pa je bil tretji. Tudi
za Slovenijo je bila zanimiva vest, da je
finska policija aretirala dva uslužbenca
Patrie, ki sta sodelovala tudi pri prodaji
oklepnikov Sloveniji. Pojavile so se prve
zahteve po odstopu ministra za obrambo
Karla Erjavca, ki jih je minister zavr-
nil. Za izdelovanje Patrij je Gorenje v
Šoštanju postavilo novo tovarno. V
Ljubljani je začel izhajati novi tednik
Reporter, v katerega pišejo predvsem
nekdanji novinarji Maga. Slovenska
pevka Rebeka Dremelj se s pesmijo
Vrag naj vzame ni uvrstila v finale Pes-
mi Evrovizije v Beogradu. Na tekmova-

nju je zmagala Rusija. Zaradi strupov v
kmetijstvu so znova množično umirale
čebele. Evropa se je spomnila 90-let-
nice konca I. svetovne vojne, ki je pusto-
šila tudi po Sloveniji. V Ljubljani so se
srečali Janez Janša, Ivan Borštner,
David Tasič in Franci Zavrl, ki so bili
pred dvajsetimi leti na znamenitem pro-
cesu JBTZ obsojeni pred vojaškim so-
diščem. Na korziški gori San Pietro so
odkrili spominsko znamenje umrlim v
letalski nesreči leta 1981. Njene ostanke
je odstranila posebna 60-članska reše-
valna ekipa, v kateri so bili tudi Gorenj-
ci. V Ljubljani so počastili 20-letnico
ustanovitve Slovenske kmečke zveze,
prve politične stranke na Slovenskem.
Pobudnika zanjo sta bila kmet iz Zmin-
ca Ivan Oman in profesor na Biotehni-
ški fakulteti v Ljubljani dr. Franc Za-
gožen.

Spomenik cesarici in krompirju
Gorenjski policisti so v prvih dneh ve-
ljavnosti novega zakona o varnosti cest-
nega prometa pridržali deset preveč vi-
njenih voznikov. V Medvodah so raz-
pravljali o osnutku prostorskega načrta
in namenili veliko pozornosti lokaciji
centra za ločeno zbiranje odpadkov. V

Jelendolu so odkrili spominsko zname-
nje družini Born, ki je začela gospodari-
ti z gozdovi na tem območju že leta
1891. V Vogljah so začeli graditi komu-
nalno infrastrukturo, v Voklem pa dom.
Kamničani so podpisovali peticijo za
omejitev tovornega prometa skozi Tu-
hinjsko dolino. V Tržiču sta bili dve po-

Stane Menart, predsednik društva za pražen krompir, kipar Janez Pirnat in župan Šenčurja Miro Kozelj
ob spomeniku cesarici Mariji Tereziji

Radovljiški svetnik Marjan Vidic z obližem na ustih Stanko Košir odpira dom v Gozd Martuljku.
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membni prireditvi: tradicionalna razsta-
va mineralov in fosilov ter praznovanje
100-letnice Planinskega društva. Žirov-
ski nogometaši so bili nezadovoljni za-
radi predolgega reševanja problema nji-
hovega nogometnega igrišča. V gorenj-
ske vrtce se je večinoma vpisalo več
otrok, kot je bilo prostora. Na Jesenicah
bodo pri bolnišnici zgradili novo garaž-
no hišo. Gradnja bo stala od 3 do 4 mi-
lijone evrov. V Gozd Martuljku so od-
prli obnovljeni krajevni in gasilski dom.
Gradnja je stala 440 tisoč evrov. Civilna
iniciativa v občinah Bled, Gorje in Ra-
dovljica je opozorila na zastarel vodo-
vod iz Radovne. Gorenjska banka je
pomagala gorenjskim bolnišnicam. V
Kranju so se začeli pripravljati na obno-
vo gradu Khislstein, ki naj bi postal
kulturno središče Kranja. Jeseniški eks-
tremni kolesar Jure Robič je v 40 urah
in 29 minutah prevozil 1182 kilometrov
okrog Slovenije. Povedal je, da je bil to
dober trening pred četrtim tekmovanjem
preko Amerike (RAAM), na katerem je
zmagal že trikrat. Še posebej slovesen
pa je bil maj za Šenčur, kjer so se zbra-
li ljubitelji praženega krompirja in od-
krili spomenik habsburški cesarici Ma-
riji Tereziji, ki je leta 1767 zapovedala v
deželi Kranjski saditi krompir. Spome-
nik, ki ga je izdelal kipar Janez Pirnat,
prikazuje cesarico z žezlom in krompir-
jem v rokah. 

Zastoj pri loški obvoznici
Zaradi pritožbe enega od občanov je
morala upravna enota Škofja Loka zno-
va odločati o gradbenem dovoljenju za
obvoznico. Že izdano dovoljenje je po-
stalo neveljavno. V župniji Stara Loka
bi radi uspešnemu vrtcu Sonček dodali
še katoliško osnovno šolo. V Naklem je
znani gostilničar Marjan Marinšek začel
graditi hotel, ki bo stal 3,7 milijona ev-
rov, v Smledniku pa so se lotili gradnje
igrišča za golf. Pri obeh naložbah si po-
magajo z evropskim denarjem. Na Seni-
ci so odprli dva oddelka vrtca Medvode.
Občina Železniki je dobila za obnovo
zdravstvenega doma štiri ponudbe.
Družba Sava je nekdanje apartmaje ho-
tela Golf na Bledu preuredila v hotel Sa-
vica in porabila 3,9 milijona evrov. Sava
je v desetih letih vložila v blejski turi-
zem nad 37 milijonov evrov. Krajani
Gozd Martuljka so bili proti gradnji 70
apartmajskih hiš na zemljišču nekdanje-
ga kampa Špik in zahtevali zmanjšanje

števila apartmajev. Jeseniška bolnišni-
ca je bila stara 60 let. Leta 1948, ko je
bila odprta, je bila najmodernejša na
Balkanu. Reševalci so v Kačjem grab-
nu našli truplo pogrešanega nemškega
turista. Na Dovjem je bila zanimiva pri-
reditev: peli so zbori, ki imajo v svojem
imenu besedo ”zvon”. Nastopilo je
osem zborov s 180 pevci. Prebivalci Žle-
bov v občini Medvode so bili proti širit-
vi vasi za 40 do 60 hiš. Če bodo le gra-
dili, naj se najprej uredi komunalna
oprema. V Mojstrani so pri osnovni šoli
odprli novo telovadnico in s tem končali
obnovo šole. Župan občine Naklo Janez

Štular je predlagal, da bi center za rav-
nanje z odpadki zgradili v nekoristnem
gozdu blizu meje z občino Tržič. Pred-
log je takoj povzročil proteste krajanov
Podbrezij. V Radovljici sta podžupan
Jože Rebec in Plavalni klub tožila ob-
činskega svetnika Marjana Vidica za-
radi obrekovanja. Vidic je zato prišel na
sejo občinskega sveta z obližem na
ustih. Na Lancovem so odprli 84 metrov
dolg in devet metrov širok most preko
Save, ki je stal 825.000 evrov. V Ljub-
nem so praznovali 140-letnico podru-
žnične šole, v Lokarjih pri Vodicah pa
so uredili nov konjeniški center. 

Družina Elizabete Ortner, rojene Born, na slovesnosti v Jelendolu

Svečke na torti za 140-letnico osnovne šole v Ljubnem



GORENJSKA 2008 / LJUDJE IN DOGODKI

16

Predsednik Bush v slovenskih ”nebesih”
JUNIJ 2008

Osrednji junijski dogodek v Sloveniji je
bil obisk ameriškega predsednika Geor-
ga Busha in soproge Laure v Sloveniji,
ki je prišla k nam nepričakovano že dan
pred soprogom. Razlog za obisk ameri-
škega predsednika v Sloveniji, pri nas je
bil prvič leta 2001, ko se je tudi na Brdu
srečal z ruskim predsednikom Vladimir-
jem Putinom, je bil sestanek z vodstvom
Evropske unije. Slovenija je namreč juni-
ja zaključevala polletno predsedovanje
Evropski uniji. Ameriški predsednik je

med konferenco za novinarje na Brdu
med drugim dejal, da je ”Slovenija velik
košček nebes” in obljubil, da se bosta s
soprogo Lauro k nam vrnila kot turista.
Državni zbor je na nočni seji sklenil, da
morajo vlada in druge državne ustanove
proučiti koncentracijo kapitala v Pivovar-
ni Laško, v Istrabenzu in Merkurju. Evro-
pa je bila pozorna na manjšo okvaro v je-
drski elektrarni Krško. Za preplah je
bilo krivo tudi neustrezno obveščanje s
slovenske strani. V Ljubljani je bila

osrednja državna proslava ob 500-letnici
rojstva Primoža Trubarja. Sodniki so
opozorilno stavkali in napovedali, da
bodo izpolnjevali le predpisani obseg
dela. Nekdanji minister za delo, družino
in socialne zadeve Janez Drobnič je iz-
stopil iz poslanske skupine Nove Sloveni-
je in kasneje tudi iz stranke. V Ljubljani
je umrl književnik Taras Kermauner.
Na Irskem so na referendumu z dobrimi
53 odstotki zavrnili Lizbonsko pogodbo,
ki naj bi na novo urejevala odnose in vo-
denje Evropske unije. Letališče v Mari-
boru so imenovali po prvem slovenskem
letalcu Edvardu Rusjanu. Predsednik re-
publike dr. Danilo Türk je odločil, da
bodo volitve v državni zbor 21. septem-
bra. V Slovenijo so zaradi sumov o ne-
pravilnostih pri nakupu finskih oklepni-
kov Patria prišli finski preiskovalci. Pod-
jetje Sistemska tehnika, ki ni uspela na
razpisu za izdelovanje oklepnikov, je ova-
dila ministra za obrambo Karla Erjavca.
Referenduma o pokrajinah se je udeleži-
lo le dobrih 11 odstotkov volivcev. V
predlagani osrednji slovenski in primor-
ski regiji so bili proti predlogu vlade, na
Gorenjskem pa za. V nesreči nemškega
športnega letala nad Slovenijo sta umrla
oba člana posadke. V Kranju je odstopil
dekan Fakultete za organizacijske vede
dr. Milan Pagon, veliko Slovencev pa je
spremljalo zaključne tekme evropskega
prvenstva v nogometu. V finalu na Duna-
ju je Španija z 1:0 premagala Nemčijo.
Tretja je bila Turčija.

Novi gospodar Pristave 
in Vile Bled
V Škofji Loki so za 1,2 milijona evrov
obnovili prostore Centra slepih, slabo-
vidnih in starejših. Na Gorenjskem so
proslavili peto obletnico delovanja Varne
hiše za ženske in otroke, ki so žrtve nasi-
lja v družini. V petih letih je hiša nudila
zavetje 216 ženskam in otrokom. V Trbo-
jah so opozarjali na moteče ruševine
Ulečeve domačije sredi vasi. V Kranju
je bilo zanimivo sojenje v primeru do-
mnevne prostitucije v lokalu v bližini
Kranja. Na letališču Jožeta Pučnika na
Brniku se je policija preselila v nove
prostore. Šola v Ljubnem je praznovala

Predsednik Georg Bush in predsednik slovenske vlade Janez Janša 

Odstranjevanje ograje ob Vili Rog na Bledu
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140 let delovanja. Na Bledu so bili dobro
obiskani srednjeveški dnevi. Pristavo in
Vilo Bled pa je vzelo v dolgoročni najem
podjetje Condor Real, ki ima v blejskem
turizmu z njima velike načrte, odstranje-
vati pa so začeli tudi ograjo ob Vili Rog,
ki je bila postavljena v nasprotju s pred-
pisi. Študijski krožek iz Vogelj je izdal
knjigo o krompirju, ki naj bi imel v Slo-
veniji kar 135 različnih imen. Na Krvav-
cu so prostovoljci pobirali kamen, ki so
ga zmleli in uporabili za nasutje maka-
damskih cest. Kmetje so volili v Kmetij-
sko in gozdarsko zbornico. Največ jih je
glasovalo za Kmečko listo. Kranjskogor-
ski občinski svet je potrdil prenos občin-
ske zemlje v Planici na državo, da bo ta
lahko uredila športno središče. V Radov-
ljici so se odločili s prvim julijem podra-
žiti vrtce. V Kranju je Mobitel v novi
stavbi pri Gimnaziji odprl novo središče.
Na Jesenicah bodo še naprej vozili avto-
busi mestnega prometa, v bolnišnici pa
so snemali film o Angeli Boškin, prvi
medicinski sestri na Jesenicah. Gasilci na
Blejski Dobravi so praznovali stoletnico
delovanja. Vodenje Rudnika urana Žirov-
ski vrh v zapiranju je za Francem Avber-
škom prevzel Peter Dolenc. Na sotočju
Save Dolinke in Save Bohinjke so našli
mrtvega moškega. 

Znova sir iz Bohinja
V Selcih so odprli obnovljeni in še mo-
dernejši športni park Rovn, ki so ga lani
poškodovale poplave. Za ureditev so po-
trebovali 380 tisoč evrov. Na Bistrici pri
Podbrezjah so začeli obnavljati ozek in
dotrajan most, v Bašlju pa so odprli as-
faltirano cesto proti Babnemu vrtu.

Blejski gasilci so dobili nov reševalni
čoln z zračno blazino, ki bo lahko reše-
val tudi ne ledu. V Davči je bil prikaz
sodobnih strojev za delo v gozdu, v Tr-
žiču so proslavili 85-letnico smučanja, v
osnovni šoli v Bohinjski Bistrici pa so
obnovili zobno ambulanto. Med po-
membnejšimi junijskimi dogodki na
Gorenjskem je treba omeniti odprtje ob-
novljene hiše z vrtcem in stanovanjem v
Ratečah, obnovitev leta 1975 zgrajene
tovorne žičnice na Kriško goro, odprtje
sodobnega športnega parka v Radovlji-
ci in podpisovanje peticije za ohranitev
letališča v Lescah za rekreativno in vr-
hunsko letalsko dejavnost. Marija
Oman z Orehka je bila stara sto let. V
Zadružnem domu na Sorici se je med
obnovo porušila stena. Lastniki zagotav-
ljajo, da dom ne bo ostal v ruševinah. Na

Hrušici so odprli nov vrtec, v Naklem
pa Dom starejših občanov, ki je ena naj-
večjih naložb v občini, vredna 3,8 mili-
jona evrov. Ob tej priložnosti so v počas-
titev 100. obletnice prihoda prvega vla-
ka v vas postavili muzejsko lokomotivo,
gasilci pa so dobili nov avto. Bohinjska
sirarna je predstavila prvi sir iz domače
sirarne, ki je začela znova obratovati.
Krajani Rodin so bili proti zidavi novih
hiš v vasi, saj je po njihovem mnenju se-
danjih 110 dovolj. V Žireh in v Železni-
kih so praznovali. Na Jesenicah je ko-
sovska družina Svishta dobila obnovlje-
ni dom, pri čemer je veliko pomagalo
človekoljubno društvo Up z Jesenic. V
Kranju je v Prešernovem gaju Leopold
Šajn obnavljal spomenike, park pred ki-
nom Center pa so preimenovali v park
pobratenega mesta La Ciotat.

Nov dom upokojencev v Naklem

Porušena stena v zadružnem domu na Sorici Jure Robič je spet zmagal v dirki preko Amerike.
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Podrla se je jezerska Čedca
JULIJ 2008

Za julij so bili značilni predvsem trije
dogodki. Vozniki osebnih avtomobilov
in motorjev so morali začeti uporabljati
vinjete, za nakup katerih je bilo veliko
zanimanja. V Šentvidu so odprli nov
predor na avtocestni povezavi med Ka-
ravankami in Primorsko, vendar je bilo
praznovanje kratko, saj je začel z začet-
ka predora pri Šentvidu odpadati proti-
požarni omet. Začelo se je prepiranje o
odgovornosti za ta dogodek. Predor je
bil potem kar nekaj časa zaprt. Na grad-
bišču hidroelektrarne Blanca na Savi
pri Sevnici se je zgodila ena najhujših
nesreč v zgodovini samostojne Sloveni-
je. Med vožnjo s čolni čez preliv je uto-
nilo trinajst ljudi, med njimi tudi župan
Sevnice in poslanec državnega zbora
Kristjan Janc. Rešili so le njegovo ženo.
Pri reševanju je sodelovalo nad sedem-
sto požrtvovalnih reševalcev. Ministrica
za zdravje Zofija Mazej Kukovič je
bila ostra: Nova pediatrična klinika
mora biti odprta do 15. avgusta. Pred-
sednik vlade Janez Janša naj bi pred-
sedniku uprave Pivovarne Laško Bošku
Šrotu pretil z aretacijo, če se ta ne bo
odpovedal nadzoru nad časopisom Delo.
Nad delom Slovenije je sredi meseca
divjalo hudo neurje, ki je povzročilo ve-
liko škode. Po prvih ocenah naj bi jo
bilo za okrog 50 milijonov evrov. Po
svetu je odjeknila novica, da so v Beo-

gradu ujeli že več let iskanega vojnega
zločinca Radovana Karadžića, ustano-
vitelja in prvega predsednika Republike
srbske in poveljnika njenih vojaških sil,
ki so v Bosni in Hercegovini storile ve-
liko vojnih zločinov. Za leta 1945 roje-
nim Karadžičem je bila že leta 1995 raz-
pisana mednarodna tiralica, vendar se
je, nekateri viri namigujejo, da tudi pod
zaščito ZDA, uspešno skrival. Radovana
Karadžića so konec meseca prepeljali v
Haag. Na Hrvaškem je zaradi raka umrl
nekdanji odlični boksar in olimpijski pr-
vak Mate Parlov. Rojen je bil v Puli,
kjer je tudi živel. Občina Ljubljana in Is-
lamska skupnost v Sloveniji sta se do-
končno dogovorili za zemljišče za Beži-
gradom v Ljubljani, na katerem bodo
prihodnje leto začeli graditi džamijo. Za
predsednika Kmetijsko gozdarske zbor-
nice so izvolili Cirila Smrkolja.

Micka je napovedala nesrečo
Jezerjani se spominjajo, da je Makeko-
va Micka napovedala sesutje znamenite-
ga slapa Čedca, ki je veljal za enega od
največjih in najlepših v Sloveniji. To se
je v začetku julija res zgodilo. Čedca se
je podrla in voda je začela ogrožati del
vasi. Predstavniki občine, vlade in stro-
kovnjaki so ugotovili, da bo sanacija
dolgotrajna in draga. V Naklem so praz-

novali 100-letnico prihoda prvega vlaka
v vas. Na ogled so postavili obnovljeno
lokomotivo, ki je takrat vozila po kasne-
je ukinjeni tržiški progi. Gasilci iz Gore-
nje vasi so dobili novo vozilo. V Meng-
šu so podirali stare in propadajoče indu-
strijske objekte v mestu. Zgraditi name-
ravajo poslovne in stanovanjske hiše. V
Goričanah je v požaru umrl 56-letni
domačin. Blejski župan Janez Fajfar je
razrešil direktorja občinske uprave Mat-
jaža Erjavca in ga imenoval za vršilca
dolžnosti. Za novega direktorja so ime-
novali nekdanjega župana Borisa Male-
ja. Bohinj je bil bogatejši za obnovljeni
hotel Jezero. V Rodinah so bili proti
gradnji večstanovanjskih objektov. Od
žirovniškega župana so zahtevali, naj
zaščiti njihove interese. V Medvodah, v
Bistrici pri Tržiču in v Lescah so praz-
novali. Nekdanjega tržiškega župana
Pavla Ruparja so obsodili na pogojno
kazen dveh let zapora s preizkusno dobo
treh let. V primeru pravnomočnosti so-
dbe bo moral občini vrniti stroške. Sam

Podrt slap Čedca na Jezerskem

Poškodovana telovadnica v Vodicah
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je dejal, da je bil že štiridesetkrat na so-
dišču. Vrhovno sodišče mu je kasneje
kazen znižalo. Kamniški kipar Miha
Kač je naredil mamuta v naravni veliko-
sti. Dolg je 6,4 metra, visok 4 metre in
težak 1,8 tone. Stal bo na sotočju Kam-
niške Bistrice in Nevljice, kjer so pred
70-leti našli okostje mamuta. Napoved,
da bodo zaprli tudi kranjsko tovarno
Aquasava, naslednico Tekstilindusa, je
bila znak za zadnjo uro nekdaj cvetoče
kranjske tekstilne industrije. Radovlji-
ška občina je zagotovila zemljišče za
modernejšo letališko stezo v Lescah in
zaprosila za gradbeno dovoljenje. V
Vogljah sta Barba Štembergar Zupan in
Niko Zupan organizirala kolonijo umet-
niške keramike. 

Neurje je znova pustošilo
V nedeljo, 13. julija, je nad delom Slove-
nije znova divjalo neurje, ki je najbolj
prizadelo območje Kamnika, Vodic in
Medvod. Najbolj je bila poškodovana
vas Gozd nad Kamnikom. Lastniki
družbe Elan Group so potrdili dokapi-
talizacijo v višini 10 milijonov evrov,
uprava in nadzorniki pa so pričakovali
od 15 do 20 milijonov. Gorenjska matu-
ranta Petra Šter iz Gimnazije Kranj in
Aljaž Gaber iz Gimnazije Škofja Loka
sta dosegla maksimalnih 34 točk. V Tr-
žiču so svetniki SDS bojkotirali sejo ob-
činskega sveta. Krajani Kočne nad Je-
senicami so zahtevali prepoved pikni-
kov v bližini naselja, saj ostaja za vese-
ljaki kup nesnage. Pri slapu Peričnik je
omahnila v smrt nizozemska planinka,
blejska policista Marko Mulej in Blaž

Svetlin pa sta rešila ponesrečenca v pro-
metni nesreči zanesljive smrti. Kranjsko
sramoto, propadajoči hotel Jelen, bodo
podrli in zgradili poslovni in stanovanj-
ski kompleks. Obnavljali so tudi smu-
čarske skakalnice v Sebenjah. V Tržiču
so se lotili obnove starega dela mesta in
kanalizacije ter vodovoda v občini. Nad-
zorni svet Gorenjske banke je za nove-
ga člana uprave imenoval mag. Tilna
Zugwitza. V Železnikih je zaradi grad-
nje v bližnji strugi voda poplavila devet
hiš. V Alplesu so za 7 milijonov evrov
zgradili nov skladiščni in logistični cen-
ter, veliko ljudi pa je obiskalo Čipkarske
dneve. Nesreča ni počivala. Požar je iz-
bruhnil v Robidnici pri Gorenji vasi. V
Radovljici je psica rotvajlerka napadla
sprehajalca, nato pa je šla nadenj še last-

nica psa. V Tamarju se je smrtno po-
nesrečil kolesar, požara pa sta uničila
hišo in hlev na Sv. Lenartu nad Škofjo
Loko in v Lazah v Tuhinjski dolini. V
Lukovici so bili proti trasi plinovoda po
dolini Črni graben. Župana Kranja in
Beljaka Damijan Perne in Helmut Man-
zenreiter sta podpisala listino o pobrate-
nju občin. V Mojstrani so začeli graditi
dolgo pričakovani planinski muzej. Po-
klicni kolesar Tadej Valjavec je bil med
najboljšimi desetimi na najzahtevnejši
dirki sezone Tour de France. Pri Ruski
kapelici pod Vršičem so se spomnili
med prvo svetovno vojno umrlih ruskih
vojakov, del članov Nove Slovenije pa je
pod vodstvom Jožeta Duhovnika ustano-
vil novo Krščansko demokratsko
stranko.

Tadej Valjavec med Besničani

Župan Janko S. Stušek odpira nov športni park v Radovljici.

Kipar Miha Kač z mamutom
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Pogreb kranjske tekstilne industrije
AVGUST 2008

Zgodba o krivcu za probleme z ometom
v delu šentviškega predora se je nadalje-
vala, prav tako pa so se dnevno pojavlja-
la ugibanja, če so bili v sumljive posle
pri prodaji finskih oklepnikov Patria
vpleteni tudi Slovenci. Kitajsko je pred
začetkom zimskih olimpijskih iger pre-
senetil teroristični napad, v katerem je
bilo ubitih 16 policistov. V Moskvi je
umrl ruski oporečnik in pisatelj Alek-
sander Isajevič Solženicin. V Ljublja-
ni so zelo slovesno podpisali pogodbo o
gradnji športnega in poslovnega središča
na Ježici. V Pekingu so se začele olim-
pijske igre, nekaj tisoč kilometrov stran
pa vojna med Gruzijo in Rusijo, ki se je
začela zaradi posredovanja mednarodne
skupnosti umirjati. Radovljiška plavalka
Sara Isakovič je osvojila prvo slovensko
kolajno na olimpijskih igrah v Pekingu
in prvo za slovensko plavanje. Sari je sle-
dila judoistka Lucija Polavder z brona-
sto kolajno, Slovenija pa je norela, ko je
atlet Primož Kozmus osvojil zlato kolaj-
no v metu kladiva! Čez dva dni je srebr-
no kolajno prijadral jadralec Vasilij Žbo-
gar, peto odličje pa je z bronom dodal
strelec Rajmond Debevec. Če bi imeli
več sreče še telovadec Mitja Petkovšek,
judoisti, atleti in blejski veslači, bi bilo
število kolajn še večje! Sredi meseca je
nad delom Slovenije, predvsem v Po-
dravju, znova divjalo neurje in povzro-

čalo škodo. Finančna in gospodarska
kriza je začela trkati tudi na vrata Evro-
pe. V bližini letališča v Madridu se je
zgodila letalska nesreča, v kateri je umr-
lo 153 ljudi. Vladajoča koalicija je skle-
nila, da v tem mandatu ne bo več posku-
šala z ustanovitvijo pokrajin. V 7273
metrov visoki pakistanski gori Mustangh
Tower se je smrtno ponesrečil eden naj-
boljših slovenskih alpinistov, 49-letni
Pavle Kozjek. Njegovega soplezalca
Dejana Miškoviča pa so rešili. Šentviški
predor so 28. avgusta znova odprli za

promet. Socialdemokrati, Liberalna de-
mokracija in Zares so napovedali zmago
na septembrskih volitvah v državni
zbor. Član vodstva Slovenske ljudske
stranke Aleš Primc je zahteval odstop
predsednika stranke Bojana Šrota. Vod-
stvo stranke je zahtevo zavrnilo. 

Sara nas je razveselila
Ne le ljubitelje športa, ampak vse Go-
renjke in Gorenjce je razveselila prijaz-
na in zgovorna radovljiška plavalka
Sara Isakovič, ki je na olimpijskih igrah
v Pekingu osvojila srebrno kolajno v
plavanju na 200 metrov prosto. Gorenjci
bi dobili v Pekingu še kakšno kolajno
več, če bi se uresničili načrti blejskih
veslačev. Veseli pa zanesljivo niso bili v
nekdaj slavni kranjski tekstilni tovarni
IBI, saj se je skupščina družbe po 80 le-
tih delovanja odločila za likvidacijo. V
Ibiju je bilo v najboljših časih zaposle-
nih sedemsto ljudi. Konec meseca je ita-
lijanska družina Bonazzi potrdila napo-
vedi o likvidaciji svojega podjetja Aqua-
sava v Kranju, ki je od leta 1993 naprej
delovalo v prostorih nekdanjega Teksti-
lindusa, v katerem je bilo nazadnje 
zaposlenih 360 ljudi. To je bil dokončen
pogreb nekdaj sloveče kranjske tekstilne
industrije!
Vrstila so se praznovanja. V Lescah so
odprli novo parkirišče in pri osnovni šoli
Lipnica začeli graditi igrišča. V Podko-

Nekdaj uspešna tovarna IBI v Kranju je šla v likvidacijo.

Sara Iskovič z bratom Galom, mamo Rebeko in očetom Nenadom
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renu je bila proslava stoletnice gasil-
stva, spominski svečanosti pa sta bili na
Obranci in pod Storžičem. Svoj praz-
nik je praznovala Kranjska Gora. V
Lescah in v Radovljici so opozarjali na
težave zaradi pasjih iztrebkov, v Kamni-
ku pa na težave na Starem gradu. Med
sestopom s Komarče se je smrtno po-
nesrečil španski turist. Leški padalci so
blesteli na tekmovanju na Slovaškem, na
Pokljuki pa so začeli graditi nov šport-
ni in rekreacijski center. Zgrajen naj bi
bil prihodnje leto. Vendar se je v začet-
ku gradnje zapletlo, saj se je eden od
graditeljev, ki se je prijavil na razpis,
pritožil. Na 26 tisoč kvadratnih metrih
velikem zemljišču nekdanje kranjske
mlekarne bodo zgradili okrog 400 sta-
novanj. Na viaduktu Tržiška Bistrica
na gorenjski avtocesti so zaradi nevarnih
poškodb omejili hitrost, kar je povzroča-
lo nejevoljo med vozniki. V Gradu pri
Cerkljah so v cerkvi sv. Helene obnovi-
li oltarje in izdali Grajski zbornik. V
Luši so obnovili most, na Zbiljskem je-
zeru pa so z novim plovilom prvič od-
stranjevali vodno rastlinje. Policisti so
prijeli Celjana, ki je kradel po Gorenj-
skem. Marija Grilc iz Ambroža pod
Krvavcem je bila izbrana za kmetico
leta. Na Jezerskem je bil Ovčarski bal.
Scenarij zanj je napisal domačin Vencij
Krč.

Veselje v Žabnici
V Žabnici so vgradili temeljni kamen za
obnovo šole, ki naj bi bila končana do
februarja 2009. V Jelendolu so 16. av-
gusta, na dan sv. Roka v družinsko grob-

nico nad gradom položili posmrtne
ostanke dr. Karla Borna, ki je bil poko-
pan na Dunaju. V Begunjah je v počas-
titev 55-letnice Avsenikove glasbe pote-
kal Festival Avsenik. V Davči je bil Dan
teric. V planinskem domu na Lubniku
so obnovili kuhinjo. Podjetje Filc iz
Mengša je napovedalo, da bo v Škofji
Loki odprlo novo proizvodno linijo. V
Gozd Martuljku so začeli graditi apart-
maje in obnavljati hotel Špik. Kardinal
Franc Rode je v Selcih blagoslovil ob-
novljeno cerkev sv. Petra. Ivica in Tone
Arvaj sta bila nagrajena za najboljšo
kranjsko klobaso. V vaseh pod Krvav-
cem sta znova pustošila veter in toča.
Marsikje so jo odstranjevali z lopatami.
V Bohinju, kjer so praznovali občinski
praznik, so proslavili 230-letnico prvega

pristopa štirih srčnih mož na Triglav. V
Železnikih so organizirali ”Kovaški vi-
kend”, v Bohinju in v Lescah pa je bilo
srečanje ljubiteljev fičkov in hroščev, ki
so nekdaj kraljevali na naših cestah. Na
Zgornjem Brniku so praznovali 100-
letnico gasilskega društva, gasilsko 
društvo iz Lučin v Poljanski dolini pa
je bilo staro 60 let. Štirje radovljiški ga-
silci so se udeležili gasilskega tekmova-
nja v Ameriki. Cesta Vadiče-Popovo je
dobila asfaltno prevleko. V podružnični
šoli Vranja Peč na Kamniškem so ime-
li le enega prvošolca, v podružnični šoli
Podblica pa je bil prvi razred s 16 učen-
kami in učenci prvič kot samostojni od-
delek. 

Brigita in Slavko Avsenik v jubilejnem letu njegove glasbe

Točo so morali odstranjevati kar z lopatami.

Obnova hotela Špik se je začela.
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Oklepniki in volitve
SEPTEMBER 2008

September je bil živahen mesec. V ne-
deljo, 21. septembra, so bile volitve po-
slancev državnega zbora, ki so prines-
le spremembo oblasti. Za dober odstotek
so zmagali Pahorjevi Socialni demokra-
ti (30,45) pred Janševo Slovensko demo-
kratsko stranko (29,26). Tretji je bil Za-

res (9,37), četrti pa DeSUS (7,45). Z do-
brimi petimi odstotki glasov so prišli v
državni zbor še Slovenska nacionalna
stranka, Liberalna demokracija Sloveni-
je in Slovenska ljudska stranka skupaj s
stranko mladih. Nova Slovenija in Lipa
nista dobili po štiri odstotke glasov, zato

sta ostali pred pragom državnega zbora.
Tako imenovani ”levi trojček”, v kate-
rem sta razen Socialnih demokratov še
Zares in LDS, je bil uspešnejši od Janše-
ve SDS in zaveznikov. Ker tudi glasovi
iz tujine niso spremenili izida in so vo-
lilne komisije zavrnile vseh osemnajst
ugovorov, je bilo že mogoče napovedati,
da bo Borut Pahor novi mandatar, ki bo
k pogovorom o vladi povabil tudi De-
SUS in SLS. V začetku meseca pa je
slovensko javnost vznemirila oddaja fin-
ske javne televizije YLE, v kateri je no-
vinar obdolžil nekatere v Sloveniji, med
drugim tudi predsednika vlade Janeza
Janšo, da so v zadevi Patria prejemali
podkupnine. Predstavniki finske televi-
zije so vztrajali pri trditvah in trdili, da
imajo ustrezne dokumente, na slovenski
strani pa so prizadeti, vključno s pred-
sednikom vlade Janšo, trdili, da gre za
laži. O aferi Patria je na izredni seji raz-
pravljal tudi državni zbor. Na gradbišču
hidroelektrarne Avče se je zgodila
huda nesreča, v kateri sta umrla dva tuja
delavca, tretji pa je bil hudo ranjen. V
Združenih državah Amerike je umrl
znani filmski igralec Paul Newman.

Častili Matevža Langusa
Na Breznici je bilo 18. srečanje upoko-
jencev Gorenjske, ki se ga je udeležilo
okrog 3000 ljudi. Med njimi je bil tudi
predsednik republike dr. Danilo Türk.
Dramatično nasilno izselitev družine
Petra Benedičiča iz hiše v Pševem je
varovala policija. V Kamni Gorici so
organizirali Langusove dneve v spomin
na slikarja Matevža Langusa, ki se je
rodil 9. septembra leta 1789 v Kamni
Gorici. Langus je še posebej znan po
portretih ljubljanskih meščanov in posli-
kavah stropov stolnice in frančiškanske
cerkve v Ljubljani. Ob tej priložnosti so
odkrili bronasto skulpturo Matevža Lan-
gusa, ki jo je izdelal akademski kipar
Stane Kolman. V Vodicah so popravili
telovadnico, ki je bila 13. julija hudo po-
škodovana v neurju. V Kamniku so ob-
novili sodno stavbo. V žirovniški obči-
ni so za pomoč na domu kupili nov av-
tomobil. Obnovili so osnovno šolo v
Križah in na njeni strehi vgradili sonč-

Borut Pahor, Katarina Kresal in Gregor Golobič 21. septembra zvečer

Spominsko obeležje Matevžu Langusu v Kamni Gorici
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no elektrarno. Invalidka Mateja Pintar
s Praprotnega v Selški dolini je na para-
olimpijskih igrah v Pekingu v namiznem
tenisu osvojila bronasto kolajno. Na Je-
senicah so odprli nov center za ločeno
zbiranje odpadkov. Naložba je bila vred-
na 1,2 milijona evrov. Pri osnovni šoli v
Kovorju so zgradili nov športni park.
Kamničanka Marija Kordeš je bila sta-
ra 100 let. V 83. letu starosti je umrl pro-
fesor in dolgoletni ravnatelj škofjeloške
Gimnazije Rado Jan, ki je po upokojit-
vi leta 1988 z ženo Vladko živel v rojst-
nih Žireh. V Vogljah so za turizem pre-
uredili nad 300 let staro Sknetovo hišo.
V središču Škofje Loke so odprli Pasi-
jonsko hišo. Najstarejšo predstavitev
Kristusovega trpljenja na Slovenskem
nameravajo znova uprizoriti prihodnje
leto. 

Na Gorenjskem Janša 
premagal Pahorja
Med Podhomom in Spodnjimi Gorjami

so obnovili cesto. Evgen Guštin iz
Breznice je začel oblikovati nov kip tal-
ca iz Most, ki ga je naredil Jaka Torkar,
vandali pa so ga januarja ukradli in raz-
rezali. V Moste naj bi ga znova postavi-
li prihodnje leto za praznik žirovniške
občine. V Tržiču so odprli novo kultur-
no središče s sodobno dvorano. Pri na-
ložbi, vredni 800 tisoč evrov, so poma-
gali tudi Norvežani. Gasilci iz Šenčurja
so praznovali 110-letnico delovanja. V
občini Gorenja vas-Poljane so začeli
urejevati pločnike. Na dnevu narodnih
noš v Kamniku se je zbralo okrog 1700

narodnih noš in nad 30 tisoč obiskoval-
cev. Na Posavcu so začeli graditi nov vr-
tec. V Kranjski Gori so trem družinam
predali ključe neprofitnih stanovanj, ki
so jih uredili v stavbi sredi vasi. Na Vi-
sokem je neznanec oropal pošto, na Ble-
du pa restavracijo Panorama. Na Spod-
nji Senici pri Medvodah sta v požaru
umrla zakonca. Policisti so ugotovili, da
ju je umoril sin in nato zažgal hišo. Go-
renjski čebelarji nameravajo v Lescah
ob stavbi zadruge zgraditi gorenjski če-
belarski izobraževalni center. Volilna
vročica je zajela tudi Gorenjsko. Za raz-
liko od celotne države je bila na Gorenj-
skem najuspešnejša Janševa Slovenska
demokratska stranka, drugi pa so bili

Pahorjevi socialni demokrati. Sledijo
Zares, DeSUS, LDS, SNS, SLS+SMS,
N.Si in Lipa. 

Nova avtocesta
Za promet so odprli 10 kilometrov dolg
odsek avtoceste med Vrbo in Peračico,
manjkajoči odsek med Podtaborom in
Peračico pa naj bi bil zgrajen do turistič-
ne sezone leta 2010. V parku Psihiatrič-
ne bolnišnice v Begunjah so odkrili
spomenik gorenjskim Sintom. Nad tristo
jih je umoril nacistični režim. Ob praz-
niku občine Cerklje so odkrili spome-
nik skladatelju in duhovniku Francu Ki-
movcu. Na Visokem so odprli obnovljen
kulturni dom. V Bohinju je bil kravji
bal. V Kamniku so opozarjali, da v Ke-
mični industriji hranijo velike količine
nevarnih eksplozivnih snovi. Staro cesto
mimo Brezij bodo zaradi zgraditve nove
ceste spremenili v kmetijsko zemljišče.
Petra Vencelj in Matjaž Chvatal iz
Kranja sta izdala vodnik po Gorenjski.
V radovljiški občini je bil del krajanov
proti ureditvi igralnice v novem turistič-
nem in rekreativnem središču v Dvorski
vasi. Andrej Šprajc, predsednik uprave
Sava hoteli Bled, je bil izbran za najbolj-
šega menedžerja v turizmu. Frančiška
Ahačič je v tržiškem domu upokojencev
praznovala 102. obletnico rojstva. Pri
obnovi ceste skozi Poljane so našli
ostanke nekdanje cerkve sv. Martina in
pokopališča. Varstveni delovni center iz
Kranja je na Planini odprl enoto Mavri-
ca za varstvo odraslih oseb z motnjami v
duševnem in telesnem razvoju. 

Dan narodnih noš v Kamniku je obiskalo blizu 30.000 ljudi.

Evgen Guštin z Breznice ob novem kipu talca

Matjaž Chvatal in Petra Vencelj z vodnikom
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Kriza begunjskega Elana
OKTOBER 2008

Evropska unija je v začetku meseca
opozorila Slovenijo, da mora uvesti av-
tocestne vinjete tudi za krajše obdobje,
evropsko sodišče za človekove pravice
pa je zavrnilo pritožbo hrvaških varče-
valcev proti Ljubljanski banki. Vlada
je razrešila generalnega direktorja poli-
cije Jožeta Romška. Predsednik Social-
nih demokratov Borut Pahor je po
zmagi na volitvah povabil na pogovore o
sestavi nove vlade Zares, LDS, DeSUS
in SLS, ki se je sodelovanju v vladi od-
povedala. V Zagrebu so se nadaljevali
uboji: najprej so ubili mlado odvetnico
Ivano Hodak, nato pa še urednika Žur-
nala Iva Pukanića in Nika Franjiča.
Vlada je zamenjala policijski vrh in
okrepila policijske enote v Zagrebu.
Slovenska vlada je sklenila, da bo zara-
di nevarnosti finančne krize jamčila za
vse bančne vloge. Po bučnem praznova-
nju obletnice plebiscita se je na poti do-
mov v predmestju Celovca ubil deželni
glavar Jörg Haider, ki naj bi po ugoto-
vitvah policije vozil prehitro in vinjen.
Za predsednika državnega zbora so po-
slanci izvolili Pavla Gantarja, doma iz
Poljanske doline. Senat Fakultete za
organizacijske vede v Kranju je za nove-
ga dekana izvolil dr. Marka Ferjana.
Borštnikov prstan kot najvišje priznanje
dramskim igralcem je na Borštnikovem
srečanju v Mariboru prejel igralec Alek-
sander Valič. Presenetljiva novica pa je
konec meseca prišla iz begunjske tovar-
ne Elan. Odpustili naj bi kar 180 delav-

cev, kar je veliko več, kot so napovedo-
vali. Pojavila so se ugibanja o vzrokih za
tako hudo krizo tovarne, saj nekaterim
proizvajalcem sorodnih izdelkov, na pri-
mer plovil, posel še odlično uspeva.

Britanska krona v Sloveniji
Poleg sestavljanja nove vlade je bil naj-
bolj odmeven oktobrski dogodek v Slo-
veniji obisk britanske kraljice Elizabe-
te II. in njenega soproga princa Phili-
pa vojvode Edinburškega. Med obis-
kom je bilo njuno bivališče Brdo, ki je
tako gostilo novo pomembno svetovno
osebnost. Na Jesenicah je predsednik
republike dr. Danilo Türk odprl novo
Visoko šolo za zdravstveno nego. Civil-
na iniciativa v Radovljici je zbirala pod-
pise proti igralnici v Dvorski vasi. Tudi
vlada ni izdala koncesije, saj je že seda-
nja ponudba iger na srečo na igralnih av-
tomatih na meji sprejemljivosti. Nesreče
niso počivale. Pri Spodnjih Gorjah je
umrl domačin, pri sestopu z Male Osoj-
nice pa se je smrtno ponesrečil avstral-
ski državljan. Romana Velikonjo je
kranjsko okrožno sodišče zaradi strelja-
nja v skupino ljudi obsodilo na enajst let
zapora. Profesorica defektologije v po-

koju Mirjana Pretnar je dobila prizna-
nje za življenjsko delo. V Bohinju so v
starem delu restavracije Savica odprli
Prešernovo sobo v spomin na zgodbo v
Krstu pri Savici, pod beležem v podru-
žnični cerkvi sv. Petra v Bodovljah pa
so odkrili freske starih furlanskih moj-
strov. V Kamniku so ob Kamniški 
Bistrici uredili novo otroško igrišče. Ob-
čini Bled in Gorje sta se prerekali, kate-
ra bo plačala gradnjo telovadnice v
Zgornjih Gorjah. Na Bohinjski Beli so
za 1,8 milijona evrov, tudi evropskih,
zgradili vodovod in kanalizacijo. V Tr-
žiču so predstavili knjigo o vojaški zgo-
dovini Ljubelja. Ločani so se zgražali
zaradi dolgoletnega propadanja kopališ-
ča, ki je v lasti Zavarovalnice Triglav.
Vlada je dovolila podražitev komunal-
nih storitev v 80 občinah, med katerimi
so tudi nekatere z Gorenjskega. 

Otok državni, stavbe cerkvene
V Kranjski Gori so odkrili kipe zname-
nitih domačih duhovnikov Lovrenca
Lavtižarja, Josipa Lavtižarja in Simona
Robiča. Kipe je izdelal kipar Nikolaj
Mašukov. V kranjskem kinu Center so
odprli Kolosej De Luxe, ki obsega tri

Zaposleni v Elanu se bojijo za svojo prihodnost.

Medaljon iz Poljan
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manjše vrhunsko opremljene kinodvora-
ne. V Preddvoru se še niso odločili, kje
bo novi zdravstveni dom. Na Bledu so
proslavili 110-letnico ustanovitve kmetij-
ske zadruge v Gorjah, predhodnice seda-
nje Kmetijske gozdarske zadruge Bled.
Kranjski mestni svet je odobril enkrat-
no denarno pomoč tistim, ki so zaradi
likvidacije Aquasave ostali brez dela.
Zgodile so se tri hude nesreče: na Trati
pri Škofji Loki je strmoglavil zmajar, na
pobočju Košute se je ubil planinec, na
cesti ob brniškem letališču pa je umrl
kolesar. Jeseniška družba Mimovrste, ki
je prerasla v spletni nakupovalni center,
je bila izbrana za letošnjo gorenjsko ga-
zelo. Njen ustanovitelj in direktor je Ju-
gosav Petkovič. V Lešah so organizirali
drugi pohod po krajih pod Dobrčo, v
dupljanski graščini, katere lastnik je
Matjaž Mauser, pa je bil že deseti sli-
karski ex tempore. Trgovska družba Tuš
je v Kranju na Planini odprla nakupoval-
no in zabaviščno središče Planet Tuš, ki
obsega skupno 40 tisoč kvadratnih me-
trov površin. Okrožna sodnica in pred-
sednica Slovenskega sodniškega društva
Janja Roblek je bila izbrana za pravni-
co leta. Bohinjski župan Franc Kramar
je protestiral, ker država še ni pomagala
pri obnovi v poplavah poškodovane otro-
ške zobne ambulante. Jeseniška upravna
enota je zavrnila prošnjo za izdajo grad-
benega dovoljenja za gradnjo sedmih
blokov na Rodinah. Krajani trdijo, da je
taka gradnja za vas nesprejemljiva. V
Zdravilnem parku Tunjice so začeli
uresničevati projekt Gibanova, gibanje,
mladost, narava, ki bo spodbujal k zdra-

vemu načinu življenja. Zveza kmetic
Slovenije je Štefko Pavlin s Police pri
Naklem razglasila za kmetico leta. V
Preski pri Medvodah so zgradili nov
pastoralni dom Sv. Jožefa. V Poljanah
so našli temeljni kamen za cerkev sv.
Martina in medaljon z letnico 1710. Med
vojno poškodovano cerkev so porušili
leta 1954. Ministrstvo za kulturo in ljub-
ljanska nadškofija sta se dogovorila, da
bo lastnica Blejskega otoka država, last-
nica objektov na njem pa blejska župni-
ja, ki se je odpovedala zahtevi po vrnitvi
otoka v naravi in tožbi pred evropskim
sodiščem. Finančna kriza je začela
vplivati tudi na gorenjsko gospodarstvo.
Kamniški občinski svetniki so zahtevali

pojasnila ob govoricah, da so v Kemični
industriji Kamnik shranjene nevarne
snovi. V muzeju na prostem pred gra-
dom Zaprice so s slamo prekrili tri zgo-
dovinsko dragocene kašče. Na zboru
krajanov Virmaš in Grenca so naspro-
tovali načrtovanemu poteku severne
škofjeloške obvoznice. Na Krvavcu bo
to zimo smučanje dražje, vendar bo 38
let staro sedežnico Tiha dolina zamenja-
la nova štirisedežnica. Na prireditvi Ra-
dia Triglav Jesenice Prvi glasek Go-
renjske sta zmagali Ana Skumvač in
Aleksandra Vovk. Iza Login iz zavoda
Korak za rehabilitacijo ljudi s poškodbo
glave je bila izbrana za naj prostovoljko
na Gorenjskem. 

Predsednik republike Danilo Türk je odprl novo Visoko zdravstveno šolo na Jesenicah.

Britanski kraljevski par na brniškem letališču

Kolosej De Lux je odprla tudi Marilyn Monroe.
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Slovenijo vodi Pahorjeva vlada
NOVEMBER 2008

Slovenija je novembra živela v pričako-
vanju nove vlade. Njen novi predsednik
Borut Pahor je predlagal pet ministric
in trinajst ministrov, ki jih je državni
zbor 21. novembra, dva meseca po volit-
vah, potrdil z veliko večino. Takoj na-
slednji dan je bila prva seja vlade. Veli-
ko zanimanje je vladalo za odločitev
predsednika republike dr. Danila Tür-
ka, da dosedanji minister za zunanje za-
deve Dimitrij Rupel ni primeren za ve-
leposlanika na Dunaju. Rupla je pre-
mier Borut Pahor imenoval za
odposlanca za zunanje zadeve. Predsed-
nik Türk in novi zunanji minister Sa-
muel Žbogar sta obiskala Zagreb. V
Združenih državah Amerike so volili
44. predsednika. S prepričljivo večino
je zmagal 47-letni demokrat Barack
Obama iz Illinoisa in premagal repu-
blikanskega kandidata, 72-letnega Joh-
na McCaina iz Arizone. Obama je prvi
temnopolti predsednik Združenih držav
Amerike. Za ministrico za zunanje za-
deve je predlagal svojo protikandidatko
v demokratski stranki Hillary Clinton.
V formuli 1 je po dramatični dirki v Sao
Paulu zmagal 23-letni Britanec Lewis
Hamilton. Brazilec Felippe Massa je
bil drugi, čeprav je na dirki zmagal. Le-
wis je najmlajši svetovni prvak v for-
muli 1. Na Borštnikovem srečanju gle-
dališč in gledališčnikov v Mariboru so

Borštnikov prstan podelili enemu naj-
starejših slovenskih še živečih igralcev
Aleksandru Valiču. Pivovarna Laško
je napovedala, da bo na mednarodnem
razpisu skupaj z Infond Holdingom pro-
dala skoraj 48-odstotni delež v Merca-
torju. S prodajo naj bi se pivovarna re-
šila večine dolgov. Evropska komisija je
zahtevala od Slovenije uvedbo vinjet za
krajše obdobje in začasno prekinila
postopek za dodeljevanje pomoči pri
gradnji avtocest v Sloveniji. V Posočju

so neznanci poškodovali spomenike
padlim v prvi svetovni vojni in na gro-
bove muslimanskih vojakov narisali
srbske simbole. Enajstega novembra ob
11. uri leta 1918 (pred 90 leti) se je kon-
čala prva svetovna vojna. Slovenska
manjšina v Italiji in Slovenija sta opo-
zarjali Italijo, naj ne zmanjšuje z zako-
nom določene pomoči slovenskim orga-
nizacijam v Italiji. Planet Tuš v Kra-
nju je dva dni pred rokom za zaprtje do-
bil gradbeno dovoljenje. Evropska po-
slanka Ljudmila Novak je bila izvolje-
na za novo predsednico stranke Nova
Slovenija. Skušala bo vrniti ugled stran-
ki, ki se na zadnjih volitvah ni uvrstila v
državni zbor. V Trstu sta se srečala ita-
lijanski predsednik Silvio Berlusconi in
nemška kanclerka Angela Merkel.
Berlusconi za pogovor s predstavniki
slovenske manjšine ni imel časa. Bivše-
mu ministru za kulturo Vasku Simoni-
tiju so očitali, da je nepremičnine na
Blejskem otoku nezakonito podaril cer-
kvi. V ponedeljek, 24. novembra, je v
tej zimi prvič snežilo.

Uboj v Kamniku
Na Ljubljanski cesti v Kamniku je bil s
pištolo ubit 47-letni Kamničan. Storilca
so kmalu prijeli. V škofjeloški tovarni
Kroj so napovedali likvidacijo. Nekdaj

Nova slovenska vlada

Merkur je v Gornjem Milanovcu odprl novo proizvodno linijo.
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je bilo v Kroju zaposlenih 300 ljudi, se-
daj pa le še 36. V žirovniški občini so
inšpektorjem prijavili 13 domnevno ne-
legalnih stanovanjskih hiš, ki so nastale
iz čebelnjakov. V Bohinju so obnavljali
smučišča in hotele, škofjeloški občin-
ski svetniki pa so se odločili za dokapi-
talizacijo smučišča Stari vrh. Močan
veter je povzročil nekaj škode tudi na
Gorenjskem. Civilna iniciativa na Trati
pri Škofji Loki je opozarjala, da bo za-
radi gradnje industrijske cone življenje
ljudi nevarnejše. V Zavodu za uspo-
sabljanje invalidne mladine v Kamni-
ku so dobili nove prostore, dolgoletna
direktorica Zdravka Slavec pa se je
upokojila. Sodniki so sodnici Tereziji
Zorko iz Radovljice, ki je bila deset let
predsednica okrožnega sodišča v Kra-
nju, podelili medaljo za življenjsko delo
v sodstvu. Najstarejša občanka občine
Žirovnice Cecilija Pristov iz Vrbe je
bila stara 102 leti. V Cerkljah je začel
delovati center za ločeno zbiranje od-
padkov. Blejska policista Marko Mulej
in Blaž Svetlin sta prejela medaljo za
hrabrost, ker sta iz potoka rešila neza-
vestnega voznika. Sandi Novak iz
Zgornjih Dupelj, ki se je pred tremi leti
hudo poškodoval in je oslepel, je prete-
kel na Ljubljanskem maratonu 42 kilo-
metrov. V zavodu Korak so mu podarili
torto. 

Smeti še problem
Na Škofjeloškem gradu so simbolično
odprli nova grajska vrata. Precej nejevo-
lje je povzročil pravilnik, po katerem
morajo bolnišnice plačevati duhovnike,

ki nudijo duhovno oskrbo. V Lescah so
odprli Kresničko, varno hišo za gorenj-
ske mladostnike. V Šenčurju so neka-
teri občinski svetniki spraševali, če je
gradnja centra Cubis skladna z lokacij-
skim načrtom. Smeti ostajajo še naprej
gorenjski problem. Kam jih bodo vozili
po 15. juliju prihodnje leto, ko bo depo-
nija v Tenetišah zaprta, še ni znano.
Kranjska Komunala se je zaradi pro-
blema Tenetiš znašla v izgubi. V domu
starostnikov na Jesenicah so uredili
nove prostore. Trgovska družba Mer-
kur Naklo je okrepila svoj položaj v Sr-
biji. V Zgornjem Milanovcu je odprla
nov proizvodni obrat. V Podljubelju so
začeli obnavljati vaški vodovod. Pri
osnovni šoli v Žirovnici so začeli gradi-

ti parkirišče. Športno društvo Tržič se
je odločilo, da bo prodalo leta 1961
zgrajeno letno kopališče. Zanj zahteva
okrog 500 tisoč evrov. Na Hrušici so
odprli novo knjižnico. Turistična zveza
Medvode je največ priznanj za ureje-
nost krajev podelila Katarini ali Topolu.
Na kranjskem sodišču se je nadaljevala
razprava, ali je bila v lokalu v Čirčah
organizirana prostitucija. Na Nunskem
vrtu v Škofji Loki bodo uredili parki-
rišče. V Tržiču so obnovili streho na
stavbi muzeja. Zdravstveni dom Med-
vode je dobil nov ultrazvočni aparat.
Kranjski cvetličarji in rokodelci so pod-
zemne rove spremenili v razstavni pros-
tor. Poročila sta se atletinja Brigita
Langerholc in Uroš Žager.

Kranjski podzemni hodniki v rožah.

Sandi Novak s torto za pretečenih 42 kilometrov na Ljubljanskem maratonu. Brigita Langerholc in Uroš Žager




