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Kranj – V začetku septembra 
sta se združila kranjsko te-
lekomunikacijsko podjetje 
Iskratel in ponudnik infor-
macijskih rešitev S&T. Pod-
jetje, ki se odslej imenu-
je S&T Iskratel, se po širi-
ni portfelja informacijskih 
in komunikacijskih reši-
tev uvršča v vrh slovenskih 
IKT-podjetij. O nadaljnjih 
usmeritvah in načrtih pod-
jetja, sicer člana skupine 
Kontron AG, sta na četrt-
kovi novinarski konferenci 
spregovorila oba glavna di-
rektorja, Sašo Berger in Ro-
bert Kuzmič. Kranjsko telekomunikacijsko podjetje Iskratel se je združilo s ponudnikom informacijskih 

rešitev S&T. / Foto: Gorazd Kavčič

Aleš Senožetnik

Iz e-kotička v trgovino

Kranj – Spomladi je Komu-
nala Kranj na zbirnih cen-
trih na Zarici in v Šenčurju 
v sodelovanju s podjetjem 
Zeos in Fundacijo Vincenca 
Drakslerja odprla e-kotička 
za še delujoče rabljene elek-
trične aparate, v ponedeljek 

pa so v trgovini Fundacije 
Kr'Štacuna na Maistrovem 
trgu v Kranju odprli tudi 
dodaten prostor za njihovo 
prodajo. Gre za prvo tovr-
stno trgovino v Sloveniji, je 
ob odprtju poudarila Nada 
Bogataj, predsednica upra-
ve Fundacije.

Simon Šubic

Za opuščen Majdičev mlin v Kranju, od katerega je po požaru v noči na torek 
ostalo le zidovje, denacionalizacijski postopek poteka že dobra tri desetletja.

Kranj – Ognjeni zublji so 
v noči na torek pogoltni-
li opuščeni Majdičev mlin 
pod Jelenovim klancem v 
Kranju. O njegovi usodi bo 
odločalo poročilo o statični 
presoji, ki bo povedalo, ali 
bo stavbo treba porušiti. Po-
ročilo naj bi bilo izdelano do 
včeraj.

Čeprav za nepremičnino 
že več kot trideset let poteka 
denacionalizacijski posto-
pek, je v tem obdobju zame-
njala več lastnikov. Od letoš-
nje pomladi je v lasti projek-
tnega podjetja Naš mlin, sto-
ritve in gradnje, iz Medvod, 
ki so ga ustanovili Marko in 

Eva Odlazek ter Sebastijan 
Zupanc. Marko Odlazek je 
brat medijskega in smetar-
skega mogotca Martina Od-
lazka, Sebastijan Zupanc pa 
direktor Zbornice komunal-
nega gospodarstva pri Go-

spodarski zbornici Sloveni-
je in nekdanji direktor Ko-
munale Tržič.

Za vrnitev zaplenjenega 
premoženja družine Majdič 
so denacionalizacijski upra-
vičenci, katerih predstavnik 
je nekdanji kranjski župan 

Vitomir Gros, vnuk Vinka 
Majdiča, sprožili denaciona-
lizacijski postopek že pred 
32 leti. Po naših podatkih je 
Upravna enota Kranj letos, 
potem ko je Majdičev mlin 
že prešel v last Našega mli-

na, končno izdala denacio-
nalizacijsko odločbo, po ka-
teri se vračilo določi v držav-
nih obveznicah, ker v naravi 
ni možno. Majdičevi so se na 
odločbo pritožili in sodišče 
naj bi jo tudi že razveljavilo.

Majdičev mlin, nekdaj ponos Kranja, je v noči na torek pogorel do tal. / Foto: Gorazd Kavčič

Majdičev mlin: ostalo le zidovje
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Združeno podjetje S&T Iskratel ostaja zavezano razvoju in ponudbi vrhunskih rešitev strankam na 
domačem in tujih trgih.

Ostajajo zavezani razvoju

AKTUALNO

Osem kandidatov 
za predsednika
Do izteka roka za vložitev kandida-
tur (v sredo do 24. ure) za volitve 
predsednika republike, ki bodo 23. 
oktobra, je bilo vloženih devet kan-
didatur, Državna volilna komisija 
jih je potrdila osem.

2

GG+

Križ čez Nepal 
v petnajstih slikah
V Galeriji pod kozolcem v Žlebeh 
so odprli razstavo fotografij Vikija 
Grošlja z naslovom Križ čez Ne-
pal. V petnajstih fotografijah je za-
jel 46 let, kolikor že obiskuje 
Nepal.

11

GG+

Peš s Sicilije do doma 
v Žlebeh
Lado Vidmar se skoraj vsako leto 
odpravi na potovanje, ki ga opravi 
peš. Letos je prehodil največ, v sla-
bih dveh mesecih kar 2600 kilo-
metrov, in sicer od Sicilije vse do 
doma v Žlebeh.

15

ZANIMIVOSTI

Poroka v grajskem 
parku
Po novem se bodo mladoporočen-
ci na Blejskem gradu lahko poroči-
li še na tretji lokaciji, in sicer v 
prenovljenem grajskem parku, ki 
poleg naravnega ambienta ponuja 
več intimnosti.

24

Simon Šubic
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Prilogi: jeseniške novice
 deželne novice

�6. stran

O posledicah požara Majdičevega mlina, intervenciji 
in izsledkih kriminalistične preiskave podrobneje 
poročamo na 10. strani.
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Ljubljana, Kranj – Skupno je 
razpisanih več kot 250 ter-
minov, na katerih bodo v po-
nedeljek zobozdravniki pa-
cientom ponudili posvet o 
njihovem ustnem zdrav-
ju in težavah, ki jih imajo. 

Akcija letos poteka prvič, 
Zdravniška zbornica Slo-
venije jo pripravlja v okviru 
vsakoletnih aktivnosti pro-
jekta Ustno zdravje Odbora 
za zobozdravstvo (OZB).

Dan odprtih vrat je na-
menjen predvsem tis-
tim prebivalcem, ki nima-
jo zobozdravnika ali pa 

ga že dolgo niso obiskali. 
»Gre za posvet, pogovor z 
zobozdravnikom, razrešitev 
dilem, morda premagova-
nje strahu, da se nato naro-
čijo na pregled,« je pojasnila 
Neja Jurjec Smole, vodja de-
lovne skupine Ustno zdravje 
pri OZB. V času akcije, ki bo 

izven ordinacijskega časa, 
zobozdravniki ne bodo izva-
jali standardnih stomatolo-
ških storitev, kot so puljenje 
zob, izdelava zobnih zalivk 
ali čiščenje zobnega kamna.

Naročanje na termine po-
teka elektronsko na enotni 
spletni strani, ki jo je prip-
ravil Gospodar zdravja, še 

danes med 9. in 11. uro pa 
deluje tudi telefonska števil-
ka 069 920 475 v pomoč za 
naročanje tistim, ki niso veš-
či e-naročanja.

Posvet z zobozdravnikom 
bo za pacienta brezplačen in 

brez vsakih obveznosti. Prav 
tako tudi ordinacija ni obve-
zana, da mora pacienta kas-
neje sprejeti v obravnavo. 
Če ima pacient kakšno zdra-
vstveno dokumentacijo, jo 
lahko prinese s seboj.

Suzana P. Kovačič

Posvet z zobozdravnikom bo za pacienta brezplačen in brez 
vsakih obveznosti. Slika je simbolična. / Foto: Gorazd Kavčič

Ljubljana – Na potrjenem se-
znamu kandidatov za pred-
sednika republike so: glas-
benik Gregor Bezenšek ml. 
(predlagatelj dr. Nejc Jelen 
in skupina volivcev), posla-
nec NSi Janez Cigler Kralj 
(predlagatelj NSi), kočevski 
župan Vladimir Prebilič 
(predlagatelj Vesna – zele-
na stranka), poslanec SDS 
Anže Logar (predlagatelj dr. 
Romana Jordan in skupina 

volivcev), odvetnica Nataša 
Pirc Musar (predlagatelj Bi-
serka Marolt Meden in sku-
pina volivcev), poslanec Le-
vice Miha Kordiš (predla-
gatelj Levica), evroposla-
nec SD dr. Milan Brglez 
(predlagatelj SD in Giba-
nje Svoboda) in ginekologi-
nja Sabina Senčar (predla-
gatelj Resni.ca). Kandidat-
ke in kandidati imajo sicer 
še do vključno ponedeljka 
možnost, da soglasje h kan-
didaturi umaknejo.

V sredo je sicer kandida-
turo vložil še Edén Foha-
tém (predlagatelj Društvo 
za srečno življenje Belis), a 
jo je Državna volilna komi-
sija včeraj zavrnila, ker ni 
izpolnjevala zakonskih po-
gojev zaradi nekvalificira-
nega predlagatelja in neza-
dostnega števila podpisov 
podpore volivcev. Kar nekaj 
oseb, ki so v preteklih me-
secih napovedovale vložitev 
kandidature, pa te ni vložilo. 
Med njimi so tudi: Ivo Vajgl, 

Nina Krajnik, Andrej Ma-
gajna, Ludvik Poljanec, La-
dislav Troha in Ivan Bolfek 
ter tudi Gorenjca Boris Vene 
in Franci Kindlhofer.

Žrebanje vrstnega reda bo 
volilna komisija izvedla v to-
rek dopoldan, s čimer bo do-
ločila vrstni red na seznamu 
kandidatur in s tem tudi vr-
stni red na glasovnicah v 
prvem krogu predsedniških 
volitev 23. oktobra. Morebi-
tni drugi krog volitev bo 13. 
novembra.

Do izteka roka za vložitev kandidatur (v sredo do 24. ure) za volitve predsednika republike, ki bodo 
23. oktobra, je bilo vloženih devet kandidatur, Državna volilna komisija jih je potrdila osem.

Simon Šubic

V soboto, 15. oktobra, bo v Litostroju v dvorani L56 festival mo-
derne balkanske glasbe Balkan Wave Festival. Nekaj izvajalcev, 
kot so Voyage, Relja, Devito, Teodora in Nucci, je nastopalo 
tudi na norih poletnih zabavah na plaži Zrće, v Ljubljani pa se 
jim bosta pridružila še vodilna raperja z Balkana – bosanski 
dvojec Jala Brat in Buba Corelli. Oba že dalj časa kraljujeta na 
lestvicah top 10, izdala sta veliko novih hitov in sta sploh med 
mladimi zelo priljubljena. Vsak od njiju se ponaša z več kot 
500 tisoč sledilci na Instagramu, kjer razkazujeta svoj prestižni 
življenjski slog. Poleg njiju bo v Ljubljani nastopila tudi DJ Lea.

Dvema naročnikoma Gorenjskega glasa podarjamo po eno 
vstopnico za festival. Za sodelovanje v žrebanju odgovorite na 
vprašanje: Kakšne vrste glasbo predvajata Jala Brat in Buba Co-
relli? Odgovore s svojimi podatki pošljite na koticek@g-glas.
si ali na Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, Kranj, najkasneje 
do četrtka, 6. oktobra.

Jala Brat in Buba Corelli

V Domu upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice sem 
več kot deset let. Stara sem 99 let. Zelo rada se vključujem v 
različne domske aktivnosti: pevski zbor, Žoga bend, skupina 
za samopomoč, medgeneracijska druženja z učenci lokal-
nih osnovnih šol. Rada se pogovarjam, se družim, se igram 
družabne igre ter na prireditvah tudi deklamiram pesmi. Na 
večino domskih aktivnosti me z invalidskim vozičkom pelje 
sosed. Brez njega se ne bi mogla udeleževati toliko dejavnosti.
Zelo rada sem brala, vendar tega sedaj ne zmorem več zaradi 
slabšega vida, rada pa poslušam, če mi kdo kaj prebere. Posku-
sila sem se v barvanju pobarvank za odrasle, ki mi jih redno 
nosi moja snaha. V tej prostočasni aktivnosti zelo uživam in 
se počutim srečna. Barvala sem rada že kot osnovnošolka in 
sedaj v teh letih zopet uživam v barvah in nastajanju lepih 
motivov. Najrajši barvam na balkonu na svežem zraku, ko je 
vreme slabo, pa grem v dnevni prostor. Pobarvala sem že pet 
blokov risb. V domu sem imela tudi razstavo svojih risb, ki je 
bila zelo dobro sprejeta in je navdušila nekaj stanovalcev, da 
so se še sami poskusili v ustvarjanju.
Prispevek za objavo nam je s pomočjo delovne terapevtke 
poslala gospa Alba Koselj. Do jutri imate čas, da tudi vi pošljete 
svoj literarni prispevek na temo Uživam v jeseni življenja ali 
Tudi starost je lepa na naslov ria.jagodic@nijz.si ali na NIJZ 
OE Kranj, Ria Jagodic, Gosposvetska 12, 4000 Kranj. Za so-
delovanje boste po pošti prejeli nagrado.

Nagrajenki
Nagradna igra za vstopnico za koncert Danijele, ki bo to  
soboto v Križankah, je srečo prinesla našima naročnicama 
Mileni Škerjanc iz Šenčurja in Justi Golob iz Kamnika. 
Iskrene čestitke!

Tudi starost je lepa

Radovljica – Radovljiški občinski svetniki so na sredini seji 
– predvidoma zadnji v tem mandatu – v sklopu kadrovskih 
zadev na mesto direktorice javnega zavoda Turizem in kul-
ture Radovljica imenovali Kajo Beton. Betonova zavod vodi 
od oktobra lani kot vršilka dolžnosti direktorice, potem ko je 
odstopila dotedanja direktorica Nataša Mikelj.
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Knjigo prejme IVANKA PIRNAT iz Domžal.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

V ponedeljek, 10. oktobra, bo potekala akcija Dan odprtih vrat zobozdravniških ordinacij, v kateri 
sodeluje več kot petdeset zobozdravniških ambulant iz cele Slovenije.

Odprta vrata zobozdravnikov

Osem kandidatov za predsednika

Kaja Beton direktorica Turizma in kulture Radovljica

Za sodelovanje v akciji se je odločilo največ 
zobozdravnikov v osrednjeslovenski regiji. Na 
Gorenjskem so pristopili trije zobozdravniki. V 
Modrem zobu Kranj je imel zobozdravnik Janez 
Šekoranja včeraj zjutraj še tri proste termine, tudi 
v zobozdravstveni ordinaciji Križnar Kranj je imel 
zobozdravnik Jože Križnar še tri proste termine, 
zobozdravnik Lojze Križnar pa dvanajst.

Ljubljana, Kranj – Na za-
četku tega tedna so v drža-
vi ob 1085 PCR-testih in 
11.478 hitrih antigenskih 
testih potrdili 3878 korona-
virusnih okužb, kar je naj-
več od marca letos. Tudi v 
primerjavi s prejšnjim po-
nedeljkom je bilo potrje-
nih 446 okužb več, kaže-
jo podatki Nacionalnega 
inštituta za javno zdravje. 

Aktivnih primerov okužb 
je po njihovih podatkih bli-
zu 29 tisoč, kar je vsaj še 
enkrat toliko kot v enakem 
obdobju lani. Manj pa je 
v primerjavi z enakim ob-
dobjem lani hospitalizira-
nih covidnih bolnikov. V 
ponedeljek se je po podat-
kih Sledilnika za covid-19 
v bolnišnicah zdravilo 85 
bolnikov z vodilno diagno-
zo covid-19, 16 jih je potre-
bovalo intenzivno terapijo, 

število pa je za zdaj neko-
liko v porastu. Pred letom 
dni je imelo 366 bolnikov 
vodilno diagnozo covid-19, 
106 pa jih je potrebovalo 
intenzivno terapijo. Naj-
več okužb v državi je bilo v 
zadnjem obdobju v domo-
vih za starejše in drugih so-
cialnovarstvenih zavodih, 
kot pa pogosto opozarja 
stroka, cepljenje ščiti pred 
težjim potekom te bolez-
ni. Na začetku tega tedna 

je bilo aktivnih okužb na 
širšem Gorenjskem po ob-
činah: Kranj 633, Kamnik 
460, Škofja Loka 339, Je-
senice 321, Radovljica 265, 
Medvode 210, Železniki 
206, Tržič 179, Šenčur 178, 
Mengeš 143, Gorenja vas - 
Poljane 138, Bled in Cerklje 
95, Vodice 90, Bohinj 86, 
Komenda 70, Kranjska 
Gora 61, Preddvor 56, Nak-
lo 55, Žirovnica in Gorje 
46, Žiri 29.

Lani in letos v tem času:   
več okužb, manj hospitaliziranih
Suzana P. Kovačič
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Zgornji Brnik – V vrhuncu 
poletne sezone je Letališče 
Jožeta Pučnika Ljubljana za-
beležilo močno rast potni-
škega prometa. Kot pravijo 
pri upravljavcu letališča Fra-
portu Slovenija, je avgusta 
čezenj potovalo več kot 122 
tisoč potnikov, kar je 68 od-
stotkov več kot avgusta lani.

Od januarja do avgusta 
so sicer oskrbeli skoraj 631 
tisoč potnikov, kar je trik-
rat več kot v enakem ob-
dobju lani. »Pričakujemo, 
da bomo tudi v septembru 
našteli okoli 120 tisoč po-
tnikov, ob močnem čarter-
skem prometu, ki je v avgu-
stu predstavljal 23 odstotkov 
potniškega prometa,« pravi-
jo v Fraportu in dodajajo, da 
je bilo število potnikov v po-
letnih mesecih nad priča-
kovanji, kar bo pripomoglo 
k temu, da bo končno števi-
lo potnikov v letošnjem letu 
nad napovedmi. Prvotno so 
namreč pričakovali 880 ti-
soč potnikov, ob vsaj pod-
vojenem prometu glede na 
lansko leto pa bi se že prib-
ližali milijonu oskrbljenih 
potnikov.

Nekateri okrepili linije
Dobri so tudi obeti za 

zimsko sezono. Kot pravi-
jo v Fraportu, se je šest le-
talskih prevoznikov odloči-
lo za pogostejše lete z brni-
škega letališča. Nizkocenov-
nik Flydubai, ki zdaj ponu-
ja pet tedenskih letov, bo v 
zimskem voznem redu v 
Dubaj letel dnevno, Tur-
kish Airlines pa bo od fe-
bruarja dalje frekvenco le-
tov v Istanbul povečal z de-
set na 12 tedensko. Jutranji 
leti bodo na voljo vsak dan v 
tednu, večerni pa petkrat te-
densko. Pogostejše lete na-
poveduje tudi Air Serbia, ki 
bo dvakrat dnevno letel v Be-
ograd, Swiss Airlines napo-
veduje devet tedenskih le-
tov v Zürich, Transavia pet 

v Amsterdam, Air Montene-
gro pa tri v Podgorico.

Podobno tedensko števi-
lo letov kot v poletni sezoni 
pa bodo tudi pozimi ponuja-
li Air France (11 v Pariz), Air 
Serbia (devet v Niš), Brus-
sels Airlines (štiri v Bruselj), 
EasyJet (do petkrat v Lon-
don, Gatwick), LOT Polish 
Airlines (osem v Varšavo), 
Lufthansa (dvakrat dnev-
no v Frankfurt in dnevno v 
München) ter Wizzair (trik-
rat tedensko na londonski 
Luton in dvakrat tedensko v 
Bruselj, Charleroi).

»Po prometno močnih po-
letnih mesecih se veselimo 
pozitivnih signalov letalskih 
prevoznikov za povečanje 
obsega letenja v zimski sezo-
ni. Z dnevnimi leti Flyduba-
ia v Dubaj, 12 tedenskimi leti 
prevoznika Turkish Airlines 
v Istanbul prvikrat v zim-
skem voznem redu in drugi-
mi pridobitvami bodo imeli 
naši potniki še več možnosti 
z direktnimi leti doseči cilj-
ne destinacije ter vozlišča 

izkoristiti za nadaljevanje 
potovanj na vse konce sve-
ta,« je obete za zimski vozni 
red komentirala poslovodna 
direktorica Fraporta Slove-
nija dr. Babett Stapel.

Okrevanje še vedno 
počasno

Kljub precejšnji rasti in 
spodbudnim obetom za pri-
hodnje mesece pa v Združe-
nju za promet pri Gospodar-
ski zbornici Slovenije opo-
zarjajo, da je okrevanje le-
talskega prometa v Sloveniji 
še vedno počasno. Po podat-

kih Eurostata je imela Slo-
venija avgusta letos še ved-
no 42 odstotkov manj letov 
kot avgusta 2019. V združe-
nju pričakujejo, da bo letal-
ski promet v Sloveniji dose-
gel raven izpred treh let šele 
v letu 2026.

Enega od razlogov za po-
časno okrevanje vidijo tudi v 
propadu nacionalnega pre-
voznika Adria Airways. Kot 
so zapisali, je imela Adria 
na brniškem letališču kar 

43-odstotni delež, kar bi tudi 
brez pandemije pomeni-
lo 740 tisoč potnikov manj, 
z izbruhom pandemije pa 
je bil padec kar 83-odsto-
ten. Leta 2019 je imelo le-
tališče 29 rednih linij, letos 
pa denimo 19. Med desti-
nacijami, ki jih je upravlja-
la Adria Airways, pa še ved-
no niso nadomeščene linije 
za København, Prago, Prišti-
no, Skopje, Sofijo, Tirano in 
Dunaj.

»V Združenju za promet 
podpiramo vsakršno reši-
tev, ki bo zagotovila večjo 
povezljivost Slovenije s sve-
tom, predvsem z destina-
cijami, ki so za našo drža-
vo strateške,« pravi direktor 
združenja Robert Sever, ki 
je ob tem predlagal tudi po-
daljšanje ukrepa subvenci-
oniranja rednih letov, dok-
ler letalski promet popolno-
ma ne okreva, hkrati pa do-
dal, da zbornica ni proti ideji 
o ponovni ustanovitvi nacio-
nalnega prevoznika, vendar 
pričakuje, da bodo pristojni 
pripravili natančne izraču-
ne oziroma primerjavo med 
stroški subvencij in stro-
škom ustanovitve in delova-
nja nove letalske družbe.

Aleš Senožetnik

V Fraportu Slovenija so zadovoljni z rastjo števila potnikov na letališču. / Foto: Gorazd Kavčič

Škofja Loka – Razvojna 
agencija Sora je organiza-
tor letos že dvajsetega Te-
dna podeželja na Loškem. 
Začel se bo jutri in bo trajal 
do 8. oktobra. Namen pri-
reditev je promocija pode-
želja in dejavnosti na pode-
želju, pa tudi izobraževanje 
ponudnikov ter predstavi-
tev rezultatov razvojnih ak-
tivnosti.

Jutri in naslednjo soboto 
med 8. in 12. uro bosta po-
tekali tržnici kmetijskih pri-
delkov in izdelkov s sprem-
ljajočim dogajanjem. Jut-
ri bosta tržnici na Mestnem 
trgu v Škofji Loki in pred Za-
družnim domom v Žireh, 8. 
oktobra pa bo tržnica pri tr-
govini Loške zadruge v Go-
renji vasi.

V torek, 4. oktobra, bo na 
kmetiji Pr Bukovcu v Ži-
rovskem Vrhu med 17. in 

18. uro potekala delavnica o 
prvi pomoči pri manjših ne-
srečah in telesnih poškod-
bah. Delavnica z naslovom 
Kako izkoristiti Facebook za 
promocijo vaših izdelkov? 
bo potekala v sredo, 5. okto-
bra, med 16. in 19. uro v ve-
liki sejni sobi Upravne eno-
te Škofja Loka. V četrtek, 6. 
oktobra, bo v poročni dvora-
ni Dvorca Visoko med 9.30 
in 12.30 potekala delavni-
ca z naslovom Potenciali za 

izvedbo aktivnosti ter inve-
sticij društev in nevladnih 
organizacij preko projektov 
LAS loškega pogorja. Prav 
tako v četrtek bo med 18. 
in 20. uro na bazenu v Že-
leznikih zeliščna delavnica 
z izdelavo ognjičevega ma-
zila. Petek, 7. oktobra, je re-
zerviran za strokovno eks-
kurzijo s predstavitvijo pri-
merov dobrih praks dopol-
nilnih dejavnosti na Škofje-
loškem z ogledom cerkve v 
Crngrobu. V soboto, 8. okto-
bra, bodo od 10. do 12. in od 
13. do 15. ure vrata odprli v 
Domu čebelarjev v Brodeh.

Vilma Stanovnik

Teden podeželja na Loškem

P rehransko draginjo po-
trošniki vse bolj obču-
timo tudi v svojih de-

narnicah, seveda nekateri 
bolj, drugi manj. Za vse, ki se 
bomo zaradi tega morali od-
povedati mogoče zgolj kakšni 
luksuzni dobrini ali naku-
pe opravljati bolj premišljeno, 
to še ne pomeni tako hudega 
udarca. Žal pa je vse več tudi 
takih, ki so že prej obrnili vsak 
evro, da so imeli kaj postaviti 
na mizo. Te ljudi bo sedanja 
kriza samo še globlje potisni-
la v revščino.

Problem je, da takih ljudi ve-
činoma niti ne opazimo. Svoje 
revščine niče ne želi javno raz-
kazovati in o tem razlagati na-
glas, mnogi jo razumejo celo 
kot stigmo in se tega sramujejo. 
Sploh ker pod pragom revšči-
ne živijo tudi mnogi, ki še ved-
no hodijo v službo oziroma so 
si že zaslužili pokojnino, pa se 
morajo kljub temu kdaj posta-
viti v vrsto za hrano pred Rde-
čim križem ali Karitasom. In 
si zato težko predstavljamo, 
da v 21. stoletju, ko po podat-
kih Statističnega urada Slove-
nije vsak Slovenec letno zavrže 
že skoraj 70 kilogramov hra-
ne ali dobro tretjino nakuplje-
ne hrane, med nami živijo lač-
ni otroci. In ker tega nihče ne 
želi poudarjati, so za nas ti ot-
roci »nevidni«. V šoli se nava-
dno zgolj tiho postavijo v vrsto 
za kosilo, ker je mogoče to edini 
topli obrok v dnevu, če slučajno 
kaj ostane na krožniku, pa ver-
jetno samo zato, da lahko nese-
jo še domov.

Zato bi bilo kljub nekaterim 
pomislekom smiselno prisluhni-
ti pobudi Inštituta 8. marec, da 
bi vsem osnovnošolcem zagoto-
vili brezplačna kosila. Čeprav 
se pobuda nekaterim zdi po-
pulistična in verjamejo, da bo 
tako še več hrane končalo med 
odpadki, to ne odtehta tega, da 
v šoli nihče ne bo stigmatizi-
ran zaradi tega, ker so mogoče 
v njihovi družini le za kakšen 
odstotek presegli cenzus in torej 
niso upravičeni do brezplačne-
ga kosila. Vsaj v šolah je treba 
poskrbeti, da otroci niso in ne 
bodo lačni. V šolah so sicer na 
srečo že doslej večinoma znali 
prisluhniti stiskam staršev in so 
mogoče otrokom, katerih starši 
nismo zmogli pokriti stroškov 
kosila, to zagotovili s pomoč-
jo denarja iz šolskih skladov. 
A denar iz šolskih skladov je 
namenjen še številnim dru-
gim dejavnostim, zato ga hitro 
zmanjka in je torej vsaj šolska 
kosila treba urediti na sistemski 
ravni. Tudi z zaposlitvijo doda-
tnega kadra, preureditvijo šol-
skih kuhinj in jedilnic …

S pomisleki, da bo tako še 
več hrane končalo v smeteh, pa 
moramo najprej opraviti starši. 
Starši smo prvi, ki smo dolžni 
otrokom privzgojiti odnos do 
hrane, s tem je treba začeti že 
doma, najprej s premišljenimi 
nakupi, potem pa premišljeni-
mi obroki, da hrana ne bo os-
tajala na krožnikih. Ravno 
včeraj je bil mednarodni dan 
ozaveščenosti o izgubah hrane 
in odpadni hrani – torej lahko 
začnemo že kar danes.

Da nihče ne bo lačen
Promet na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana v zadnjih mesecih raste, a v Združenju za promet 
ocenjujejo, da je okrevanje še vedno počasno.

Število potnikov raste
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KOMENTAR
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Ponovni razmislek o turizmu
Svetovni dan turizma, ki ga zaznamujemo 27. septembra, je letos pozival k ponovnemu razmisleku o 
prihodnosti turistične panoge. Posebna pozornost je bila namenja tudi zaposlenim v turizmu.

Radovljica – Ob svetovnem 
dnevu turizma sta Ministr-
stvo za gospodarski razvoj in 
tehnologijo (MGRT) in Slo-
venska turistična organizaci-
ja (STO) na novinarski konfe-
renci poudarila projekte, ak-
tivnosti in ukrepe, s katerimi 
slovenski turizem odgovarja 
na številne izzive. Potekala je 
na vlaku Slovenskih železnic 
(SŽ), s katerim so se iz Lju-
bljane podali na edinstveno 
kulinarično-kulturno doži-
vetje v Radovljici. Prisotne so 
nagovorili gospodarski mini-
ster Matjaž Han, direktorica 
STO Maja Pak in direktorica 
potniškega prometa na SŽ 
Darja Kocjan.

Matjaž Han je poudaril po-
men turizma za slovensko 
gospodarstvo in ključne ci-
lje razvoja slovenskega turiz-
ma: »Z dosedanjo turistično 
sezono smo lahko zelo za-
dovoljni, a jesensko-zimski 
čas prinaša negotovost zara-
di razmer v svetu,« je dejal in 
med drugim še povedal, da 
je turizem za Slovenijo izje-
mnega gospodarskega po-
mena, predstavlja deset od-
stotkov BDP in zaposluje več 
kot 57 tisoč ljudi ter ustvarja 
blaginjo v lokalnih okoljih. 
Maja Pak je ob tem predsta-
vila aktivnosti, s katerimi se 
STO odziva na spremembe v 
turizmu. Kot pravi, bo za us-
pešno okrevanje in krepitev 
odpornosti turizma potreb-
na transformacija panoge z 

oblikovanjem še bolj trajno-
stnih in kreativnih dožive-
tij za zahtevnejše goste. Dar-
ja Kocjan pa je med drugim 
dejala, da število potnikov v 
splošnem narašča, letno pre-
peljejo z vlaki v povprečju več 
kot 14 milijonov potnikov.

Rekordna sezona
V Radovljiški graščini sta 

razmere v radovljiškem tu-
rizmu predstavila župan 
Ciril Globočnik in v. d. di-
rektorice Turizma in kul-
ture Radovljica Kaja Beton. 
»Letošnja turistična sezo-
na bo po številu nočitev re-
kordna, presegli smo že šte-
vilo iz leta 2019, ko jih je 
bilo 320 tisoč,« je povedal 
župan. Rekorda sezona pa 
po besedah Betonove pri-
naša nove izzive na podro-
čju trajnosti. »Letos smo na 

vseh dogodkih uvedli kozar-
ce za večkratno uporabo, po-
leg tega imamo na področju 
kulinarike več dobrih pri-
merov praks in nosilcev ze-
lenih znakov, tudi Radovlji-
ca kot taka je nosilka zlatega 
znaka Slovenia Green Desti-
nation,« je dodala. Eden naj-

večjih turističnih potencia-
lov Radovljice je ravno kuli-
narična ponudba. »Letos no-
vembra bomo imeli že deve-
to leto mesec lokalnih oku-
sov, ki je primer dobre pra-
kse povezovanja kmetov in 
gostincev.«

Goste sta pogostila kuhar-
ski mojster restavracije Lin-
hart v Radovljici Uroš Štefe-
lin, ki je pred kratkim ponov-
no prejel Michelinovo zvez-
dico, in Nataša Mikelj iz lo-
kalne čokoladnice Radol-
ška čokolada. »Povezovanje 
kmeta in gostinca je nujno, 

ob tem je treba trajnostno 
razumeti kot širše povezo-
vanje, tako da v turizem vk-
ljučimo vse, kar se da vklju-
čiti, od gostinskih šol do 
vseh drugih lokalnih ponu-
dnikov,« je pred pogostitvijo 
povedal Štefelin.

Maša Likosar

Gosti so okušali dobrote kuharskega mojstra Uroša Štefelina. / Foto: Gorazd Kavčič

Jesenice – Jeseniški Kolpern 
je edino nekdanje skladišče 
oglja, ki so ga preuredili v 
protokolarni objekt, v kate-
rem potekajo delavnice, pre-
davanja, razstave, celo po-
roke. Minuli torek pa so v 
njem pripravili dogodek, ki 
je še posebej sodil v to fuži-
narsko okolje – prireditev 
ob svetovnem dnevu turiz-
ma in Dnevih evropske kul-
turne dediščine z naslovom 
Oglje je črno zlato. Na njej 
so v ospredje postavili tradi-
cijo oglarjenja, ki je vpisano 
tudi v register nesnovne kul-
turne dediščine. Del te tra-
dicije je tudi Kulturno dru-
štvo Možnar s Koroške Bele, 
kjer še vedno ohranjajo ve-
ščine kuhanja oglja, ki je 
ena najstarejših rokodelskih 

in kulturnih tehnik, ki jih 
pozna človek. Na dogod-
ku so člani Društva oglarjev 

Slovenije predstavili svojo 
dejavnost, zgodovinski in 
etnološki oris oglarstva na 

Gorenjskem, trajnostni po-
men oglja in novo knjigo o 
oglarstvu na Slovenskem. 
V državi oglari več kot 50 
oglarjev, med njimi so tudi 
mladi; kot poudarjajo, pa je 
oglarjenje lahko tudi odlična 
turistična zgodba.

Za najmlajše so pripravi-
li ustvarjalne delavnice na 
temo oglja, večer pa je za-
ključila predstava Ortenbur-
ški rudarski nered v izvedbi 
mladinske igralske skupine 
pri Gledališču Toneta Čufar-
ja Jesenice.

Na dogodku so sodelo-
vali tudi člani Cehovskega 
društva kovačev Slovenije, 
ki so Gornjesavskemu mu-
zeju Jesenice predali kova-
no verigo, ki so jo skovali 
v letošnji Poletni muzejski 
noči, namestili pa so jo na 
trg na Stari Savi.

V Kolpernu, nekdanjem skladišču oglja, ki je preurejeno v protokolarni prostor, je potekal dogodek 
Oglje je črno zlato.

Jesenice, Kranj – Ob mednarodnem dnevu kave, ki ga zazna-
mujemo 1. oktobra, bo kavarniška blagovna znamka Julius 
Meinl v lokalih, kjer strežejo na odgovoren način pridelano 
kavo, spodbujala prijaznost do planeta in med ljudmi. Na 
ta dan bo tudi v več kot tridesetih slovenskih kavarnah moč 
popiti kavo ter pridobiti kupon za drugo, brezplačno, za vsako 
sodelujočo kavarno pa bodo posadili drevo v eni od izvornih 
držav kave – Tanzaniji. Skupaj jih bo zraslo kar 18 tisoč, in sicer 
v partnerstvu z okoljsko-aktivistično organizacijo Jane Goodall 
Institute. S tem želijo narediti svet kave prijaznejši in bolj traj-
nosten ter pokazati, da sta uživanje kave in varovanje okolja 
neločljivo povezana. Na Gorenjskem sta se akciji pridružila 
Tea ter Jesenice in Bloom Lounge bar v Kranju.

Naj iz kave zraste drevo

Bled – V ponedeljek je župan Občine Bled Janez Fajfar z iz-
vajalcem Kovinar Gradnje ST, ki ga zastopa direktor Jernej 
Mrak, podpisal pogodbo o izvedbi gradbeno-obrtniških del 
za dozidavo Zdravstvenega doma Bled. V novem prizidku 
bodo zagotovljeni prostori za izvajanje zdravstvene oskrbe 
predšolskih otrok in mladine v skupni neto površini 583,87 
kvadratnega metra. Celotna vrednost projekta znaša dobrega 
2,5 milijona evrov, sofinancirata ga poleg Občine Bled in Ob-
čine Gorje še Osnovno zdravstvo Gorenjske in Ministrstvo za 
zdravje. Dela se bodo pričela že naslednji mesec.

Začela se bo gradnja prizidka zdravstvenega doma

Urška Peternel

Člani Cehovskega društva kovačev Slovenije so 
Gornjesavskemu muzeju Jesenice predali kovano verigo, ki 
so jo skovali v letošnji Poletni muzejski noči. / Foto: Nik Bertoncelj

V nekdanjem skladišču oglja o – oglju

Črt Laharnar iz KD Možnar je orisal tradicijo kuhanja oglja 
na Koroški Beli. / Foto: Nik Bertoncelj

Potekale so tudi ustvarjalne delavnice risanja z ogljem.  
/ Foto: Nik Bertoncelj

Slovenski turizem na izziv ponovnega razmisleka 
o prihodnosti panoge odgovarja z usmeritvijo v 
razvoj varne, trajnostne, odgovorne in vključujoče 
destinacije.

Brezje pri Tržiču – V Domu krajanov Brezje pri Tržiču bodo 
jutri, 1. oktobra, ob 19. uri že enajste Spominjarije v spomin 
na gledališkega in filmskega velikana ter »domačina« Poldeta 
Bibiča. Z besedo Lada Srečnika in igrico Zajčkovi prijatelji v 
izvedbi brezjanskih otrok ter v sodelovanju z Osnovno šolo 
Bistrica pri Tržiču in Podružnično šolo Kovor bodo obuja-
li spomine na Poldeta Bibiča. Program bo povezoval David 
Ahačič. Prireditev organizirajo Krajevna skupnost Brezje pri 
Tržiču, Društvo Sveta Neža in Zveza kulturnih organizacij 
Tržič – tržiška območna izpostava JSKD.

Spominjarije v spomin na Poldeta Bibiča

Radovljica – Občina Radovljica je za ureditev kulturnega doma 
Kropa pridobila sredstva ministrstva za kulturo. Na podlagi 
javnega poziva za sofinanciranje vlaganj v javno kulturno in-
frastrukturo lokalnih skupnosti bo tako letos prejela 82 tisoč 
evrov in prispevala še 44 tisoč lastnih sredstev, ki so jih za-
gotovili z rebalansom proračuna za leto 2022 na zadnji seji 
občinskega sveta. »Projekt ureditve kulturnega doma obse-
ga celovito sanacijo prostorov v občinski lasti, prenovo vseh 
napeljav, nakup tehnično-tehnološke opreme za izvajanje 
programov, stavbne in pohištvene opreme,« so pojasnili na 
Občini Radovljica.

Ureditev kulturnega doma v Kropi
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Tržič – Občina Tržič se je za 
investicijo v prizidek k Zdra-
vstvenemu domu (ZD) Tr-
žič februarja letos prijavi-
la na javni razpis ministr-
stva za zdravje za sofinanci-
ranje investicij na primarni 
ravni zdravstvenega varstva 
za leti 2022 in 2023, aprila 
pa je bila obveščena, da jim 
je uspelo pridobiti okoli 790 
tisoč evrov od skupaj oko-
li 2,7 milijona evrov vred-
nega projekta. Z razpisom 
je bil za pridobitev sredstev 
določen tudi rok za predlo-
žitev gradbene pogodbe z iz-
vajalcem del, in sicer do kon-
ca septembra letos.

Premalo časa
Gradbeno dovoljenje za 

prizidek je bilo izdano konec 
lanskega leta, naročnik pro-
jektne dokumentacije, ki jo 
sofinancira Občina Tržič, je 
bilo Osnovno zdravstvo Go-
renjske oziroma ZD Tržič. 
Naročeni projekt za izved-
bo (PZI) so na občino preje-
li konec maja. Po pregledu 
skupaj z ZD Tržič so ugo-
tovili, da je dokumentacija 

PZI nepopolna in ni dokon-
čana do te mere, da se izve-
de javno naročilo za izbor iz-
vajalca gradbenih del. A tudi 
če bi bil PZI tedaj skladen 
s pričakovanji, ne bi mogli 
pravočasno izvesti postop-
kov javnega naročila, je opo-
zoril direktor tržiške občin-
ske uprave Klemen Srna in 
dodal: »Pri tako zahtevnih 
projektih tovrstno usklaje-
vanje projektne dokumenta-
cije in daljši roki niso nič ne-
običajnega.«

Več sreče na naslednjem 
razpisu?

Ministrstvo za zdravje so 
na občini z več dopisi čez 
poletje prosili za podaljša-
nje roka, kjer pa so vztraja-
li, da se je z oddajo prijave 
občina strinjala s pogoji in 
omejitvami za kandidiranje 
na razpisu. Vsebinski razlo-
gi za nepodaljšanje pogod-
be občini do danes niso zna-
ni, je zatrdil Srna, na mini-
strstvu pa so jim predlaga-
li, da lahko kandidirajo za 
sofinancerska sredstva na 
naslednjih javnih razpisih. 
»Pogodbo o sofinanciranju 
smo podpisali 14. septembra 

2022 in velja. Pogoja ne 
bomo uspeli izpolniti, ven-
dar morebiti še obstaja mož-
nost, da bo ministrstvo opra-
vilo kakšen razmislek, če več 
občin ne bo uspelo uporabiti 
sredstev; morda bodo objavi-
li nov razpis,« je dodal Srna.

Prostorska stika
Direktor ZD Tržič Iztok 

Tomazin k pojasnilom tr-
žiške občine dodaja, da se 
po njihovih podatkih večina 
investicij iz zadnjega raz-
pisa ministrstva za zdrav-
je ne bo izvedla, temelj-
ni razlog pa je enormno 

povečanje cen gradbincev, 
ki so zelo presegle projek-
tantske ocene in planirana 
sredstva. »S projektom pri-

zidka k ZD Tržič, ki se je 
zaradi spleta okoliščin upo-
časnil, še vedno pa upamo, 
da ga bomo v bližnji priho-
dnosti realizirali, bi rešili 

najhujšo prostorsko sti-
sko, omogočili boljše po-
goje in razvoj zdravstvenih 
dejavnosti. Daleč najboljša 

in dolgoročno tudi najraci-
onalnejša rešitev pa bi bila 
gradnja novega zdravstve-
nega doma,« je opozoril 
Tomazin.

Stavba ZD Tržič je stara 
več kot šestdeset let in kljub 
številnim preureditvam in 
adaptacijam nefunkcional-
na, zato nekatere dejavnosti 
delujejo v premajhnih oziro-
ma neustreznih prostorih, za 
nekatere dejavnosti pa pros-
tora sploh nimajo. »Danes v 
ZD Tržič po grobi oceni de-
luje vsaj trikrat toliko dejav-
nosti kot pred šestdesetimi 
leti, zaposlenih je skoraj trik-
rat več ljudi – celo na manjši 
kvadraturi kot pred šestdese-
timi leti, saj so severni trakt 
stavbe prevzele zasebnice,« 
je pojasnil Tomazin.

Projekt mora »stati«
Klemen Srna je poudaril, 

da projekt ni ustavljen, tem-
več se izpopolnjuje. »Projek-
tna dokumentacija je ob so-
delovanju vseh deležnikov 
lahko dokončana do konca 
leta 2022. Pri tako komple-
ksnem projektu, ki vključu-
je tudi zahtevne medicinske 
standarde, ni prostora, da bi 
ostala nepojasnjena vpraša-
nja – v izogib morebitnim 
strokovnim napakam in ne-
razumnim dodatnim stro-
škom v času gradnje.«

Suzana P. Kovačič

V Zdravstvenem domu Tržič se srečujejo z izjemno prostorsko stisko.

Strahinj – Občina Naklo in 
Biotehniški center Naklo 
(BC Naklo) sta ob svetovnem 
dnevu turizma pripravila ok-
roglo mizo Turizem in lokal-
no okolje. Poudarek je bil na 
povezovanju lokalne ponud-
be, o čemer so v osrednjem 
delu razprave spregovori-
li Janko Jeglič s Turistične 
kmetije Matijovc, Andreja 
Jagodic s Poličarjeve kmeti-
je in Mirko Teran Ravnikar 
s Turistične kmetije Trnovc.

Večja ponudba pomeni, 
da lahko privabiš več ljudi 

in več prodaš, je bil nazoren 
Jeglič, zato je sodelovanje in 
s tem dopolnjevanje izbire, 
ki jo nudijo sami, dobrodo-
šlo. Podobne izkušnje ima-
jo na Poličarjevi kmetiji, kjer 
so sicer samooskrbni. S svo-
jimi proizvodi so, kot je med 
drugim še povedala pred-
stavnica, tesno vpeti v lokal-
no okolje.

Župan Ivan Meglič v pove-
zovanju vidi tudi možnost za 
ohranjanje manjših kmetij 
in ustvarjanje večje dodane 
vrednosti, pri čemer je pou-
daril pomen izobraževanja. 
Podatki o obisku turistov so 
po njegovi oceni sicer spod-
budni. V poletnih mesecih 

je bilo v občini Naklo 7.233 
gostov, ki so ustvarili 12.500 
nočitev.

»Izziv je, kako goste zadr-
žati dlje časa,« je poudaril 
Mirko Teran Ravnikar.

Direktor BC Naklo dr. 
Marjan Pogačnik je pojas-
nil, da mladim vsebine s 
področja turizma približu-
jejo na srednji in višji šoli, 
prav tako so zastopane v 
Medpodjetniškem izobra-
ževalnem centru in pri iz-
vajanju različnih projektov, 
kot sta Vozlišče podjetniške 
odličnosti in pravkar prido-
bljeni projekt z delovnim 
naslovom Turizem na dvori-
šču. Nastajajo tudi zanimive 

raziskovalne, zaključne in 
diplomske naloge na temo 
turizma. Pri prenosu zna-
nja v prakso je, kot je opo-
zorila profesorica Mojca Lo-
gar, ključno veselje do dela z 
ljudmi ter oblikovanje takih 
produktov, pri katerih lahko 
sami določimo ceno. Slove-
nija namreč ne more kon-
kurirati s količino, lahko pa 
gostom ponudi raznolikost, 
kakovost, zgodbe.

Ob tej priložnosti so v BC 
Naklo predstavili tudi čaj 
dr. Voglarja, ki se navezu-
je na lokalno kulturno dedi-
ščino in je rezultat sodelova-
nja z nekdanjo predavatelji-
co Alojzijo Murn.

Na okrogli mizi v Biotehniškem centru Naklo so predstavili izkušnje ukvarjanja s turizmom.

Ana Jagodic Dolžan

Pomembno je povezovanje, so se strinjali osrednji govorci na okrogli mizi. / Foto: Ana Jagodic Dolžan

Turizem je priložnost in izziv

Občini Tržič je ministrstvo za zdravje dodelilo sofinancerska sredstva za gradnjo prizidka k Zdravstvenemu domu Tržič. Občina in zdravstveni dom želita, 
da se projekt za izvedbo (PZI) skladno z zahtevnimi medicinskimi standardi še izpopolni, zato javno naročilo za izvajalca gradbenih del ne bo pravočasno 
izvedeno, kar pa je bil pogoj ministrstva. Kaj to pomeni ...

Gradnja prizidka se odmika

Pristava pri Tržiču – V želji, 
da bi bila otroška igrišča in 
igrala za otroke čim varnej-
ša, Zavarovalnica Triglav v 
okviru akcije Otroci Triglava 
razveseljuje najmlajše s pos-
tavljanjem in prenovo otro-
ških igrišč po vsej Sloveniji. 
S pomočjo njihovih donator-
skih sredstev so bila obnov-
ljena tudi dotrajana igrala 
na otroškem igrišču v Prista-
vi pri Tržiču. »Ker je lastnik 
igrišča naša krajevna skup-
nost, smo bili postavljeni 

pred velik izziv glede finan-
ciranja obnove. Zavarovalni-
ca Triglav je z donacijo omo-
gočila, da smo lahko obno-
vili večino igral,« je pove-
dal predsednik sveta KS Pri-
stava Tomaž Čadež. »Spod-
bujanje k zdravemu načinu 
preživljanja prostega časa 
na prostem je del trajnostno 
naravnanega delovanja naše 
zavarovalnice,« je o akciji de-
jala direktorica OE Kranj Za-
varovalnice Triglav Mihaela 
Perčič. Doslej so sodelovali 
pri postavitvi in prenovi več 
kot petdeset otroških igrišč.

Zavarovalnica Triglav že enajsto leto zapored 
podpira prenovo otroških igrišč, tokrat so v 
sodelovanju z Občino Tržič in KS Pristava 
omogočili prenovo lesenih otroških igral.

Suzana P. Kovačič

Razveseili so se obnovljenih otroških igral

»Nadejamo se, da se bo ministrstvo za zdravje držalo 
v odgovorih zapisanega, in sicer, da so oziroma bodo 
sredstva za projekte na primarni ravni zagotovljena 
in dodeljena tudi Občini Tržič,« pravi direktor tržiške 
občinske uprave Klemen Srna.

Donirali za otroška igrala

Novost v BC Naklo  
/ Foto: Ana Jagodic Dolžan
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Denacionalizacijski po-
stopek torej še naprej pote-
ka, kar pa v zadnjih treh de-
setletjih ni predstavljalo ovi-
re, da se ne bi lastništvo Maj-
dičevega mlina v tem času 
večkrat zamenjalo. Po do-
stopnih podatkih v zemljiški 
knjigi je zgradbo leta 1989 
kupil znani kranjski me-
sar Anton Arvaj. Arvajevi so 
med drugim razmišljali, da 
bi v opuščenem mlinu ure-
dili prenočišča za mlade (t. 
i. youth hostel). Potem ko je 
Mesarija Arvaj zašla v hude 
finančne težave, so njen po-
sel prevzele Loške mesnine. 

Te so konec leta 2018 posta-
le tudi lastnik Majdičevega 
mlina, ki je dve leti kasne-
je prešel v last škofjeloškega 
podjetja Lango Plus.

Načrtovali 
večstanovanjsko stavbo

Zgradbo je marca letos ku-
pilo podjetje Medeja v lasti 
Marka Odlazka, nakar so jo 
prenesli na že omenjeno pro-
jektno podjetje Naš mlin. Po-
lovični lastnik podjetja Seba-
stijan Zupanc je pojasnil, da 
so objekt kupili z namenom 
revitalizacije in spremem-
be v večstanovanjsko stavbo. 
V njej so načrtovali 35 stano-
vanj. »Pred nakupom smo 

možnosti tega preverili tudi 
na Zavodu za varstvo kultur-
ne dediščine Kranj. Za ta na-
men smo tudi ustanovili pro-
jektno podjetje Naš mlin in 
nanj prenesli nepremični-
no,« je razložil.

Direktorica kranjskega 
zavoda za varstvo kulturne 
dediščine Irena Vesel nam 
je pojasnila, da je varstve-
ni režim za stavbo določen 
v Odloku o razglasitvi stare-
ga mestnega jedra Kranja za 
kulturni in zgodovinski spo-
menik. Odlok za varstveni 
režim I. stopnje predpisuje 
varovanje spomenika v celo-
ti, v njegovi neokrnjenosti in 
izvirnosti. Poleg tega mora 
dovoljena dejavnost služiti 
potrebam varstva in po pot-
rebi konzerviranju in resta-
vriranju spomenika, kakr-
šenkoli poseg pa je mogoč le 
z dovoljenjem in pogoji, ki 
jih predpiše pristojna spo-
meniška služba. »Zavod bi 
glede na predpisan varstve-
ni režim izrekel kulturno-
varstvene pogoje, ki bi pred-
videvali varovanje objekta v 
izvirnosti, pri čemer bi do-
puščali sanacijo njegovih 
delov, skladno z izvirnimi 
tehnologijami. Na stavbi so 
bila trenutno dovoljena nuj-
na vzdrževalna dela na zu-
nanjosti objekta, fasade, za-
menjava stavbnega pohištva 
in vsa dela, ki bi upošteva-
la varstveni režim. Posege 
v notranjosti bi obravnava-
li glede na projekt idejne za-
snove, ki bi ga izdelal inve-
stitor,« je dodala.

Kljub visokoletečim načr-
tom pa je tudi novi lastnik 
Majdičev mlin poleti ponu-
dil v prodajo. »Zaradi pred-
videne finančne krize in 
predvidenih visokih obre-
stnih mer za kreditne linije, 
s katerimi bi financirali pre-
novo, smo v poletnih mese-
cih objekt ponudili na trgu,« 
je razložil Zupanc. Ob tem je 
za Gorenjski glas zatrdil, da 
govorice, ki krožijo po Kra-
nju, namreč da so objekt že 
prodali, ne držijo.

Majdičevi so bili 
gospodarstveniki

Majdičev mlin je sicer leta 
1870 zgradil Leopold Jugo-
vic, na mestu, kjer je že pred 
tem stal mlin gradu Khislste-
in. Zaradi finančnih težav je 

Jugovic leta 1874 mlin prodal 
Petru Majdiču, ki ga je pove-
čal in napravil nov dotok iz 
Save. »Peter Majdič je bil tr-
žno zelo uspešen, mlevske 
izdelke je začel prodajati po 
celi Avstro-Ogrski in tudi 
drugod po Evropi,« je poja-
snila etnologinja iz Gorenj-
skega muzeja Tatjana Dol-
žan Eržen. Petrov sin Vin-
ko Majdič je mlin elektrifici-
ral, tako je leta 1893 v njem 
zagorela prva žarnica v Kra-
nju. V njegovem obdobju se 
je kapaciteta mlina še pove-
čala. »Po prvi svetovni vojni 
so se Majdiči tudi na zapro-
silo mesta preusmerili v pro-
izvodnjo elektrike za kranj-
sko industrijo. Prva tovarna, 
za katero so proizvajali elek-
triko, je bila Jugočeška, ki je 

bila ustanovljena leta 1923,« 
je povedala.

»Majdičevi so bili ves čas 
gospodarstveniki, zelo pod-
jetni, s politiko pa se niso 
ukvarjali. Peter Majdič je bil 
tudi ustanovitelj Merkurja, 
najprej v Celju, leta 1903 pa 
še v Kranju. V lasti so ime-
li Savski otok, kjer so imeli 
hleve za konje, krave, vrtna-
rili so, imeli so hlapce, dekle, 
da so zanje delali. Za boga-
tejše kranjske družine je bilo 
tedaj zelo značilno, da so 
imele svoj kmetijski obrat, 
svojo pristavo,« je še razlo-
žila Tatjana Dolžan Eržen 
in dodala, da je med najbolj 
znamenite Majdičeve sodi-
la tudi Vera Majdič, operna 
pevka, po drugi svetovni voj-
ni pa učiteljica solopetja.

Majdičev mlin na razglednici okoli leta 1940 / Vir: Gorenjski muzej

»Še uporabne električne 
aparate, zbrane v zbirnih 
centrih, v delavnicah naše-
ga socialnega podjetja na-
tančno pregledamo in prip-
ravimo za varno uporabo, za 
kar smo usposobili pet sode-
lavcev. Želimo, da so elek-
trični aparati čim dlje v upo-
rabi in seveda dostopni na 
čim več lokacijah. Povpraše-
vanja je veliko in nekaj apa-
ratov smo prodali že pred 
uradnim odprtjem prosto-
rov v Kr'Štacuni,« je poveda-
la Bogatajeva.

»V dobi potrošniške druž-
be je veliko elektronike, ki se 
prehitro odvrže med e-od-
padke. Rumeni kotički za 

ponovno uporabo, ki smo jih 
postavili tudi v zbirnih cen-
trih v Kranju z okolico, in so-
delovanje s partnerji – Fun-
dacijo in lokalno komunalo 
– pa poskrbijo, da se vsaj ne-
kaj teh aparatov zajame ter 
se nato ponudijo na teh poli-
cah,« je dejal Emil Šehič, di-
rektor družbe Zeos.

Tudi kranjski podžupan 
Janez Černe je pozdravil 
odprtje prodajnega pros-
tora rabljenih elektron-
skih aparatov. »Ljudje se 
počasi, a vztrajno navaja-
jo, da prinašajo še uporab-
ne predmete v centre za po-
novno uporabo, torej jih ne 
zavržejo avtomatično med 

odpadke, pač pa jih preda-
jo v roke, vešče najrazlič-
nejših popravil. Želimo si, 
da bi se to zavedanje in rav-
nanje med ljudmi še okre-
pilo, prav tako trend naku-
povanja predmetov iz druge 
roke,« je dejal.

Simona Bergant, vodja 
sektorja Odpadki v Komu-
nali Kranj, je pojasnila, da 
je poleg e-kotičkov na Zari-
ci in v Šenčurju na območju 
petih občin, kjer izvajajo go-
spodarsko javno službo zbi-
ranja odpadkov, na ekolo-
ških otokih nameščenih še 
27 zabojnikov za zbiranje 
odpadne elektronike. »Od-
padna elektronika, kot so 
majhni aparati in baterije, 
zaradi težkih kovin in dru-
gih nevarnih snovi, ki jih 
vsebujejo, sodi v kategori-
jo posebnih odpadkov, ki ne 
sodijo med mešane komu-
nalne odpadke in jih je tre-
ba ločeno zbirati in oddati 
na posebna mesta,« je pou-
darila.

Ponudba električnih aparatov iz ponovne rabe v Kr'Štacuni 
je prva tovrstna ponudba v Sloveniji. / Foto: Gorazd Kavčič

Iz e-kotička v trgovino
Družina Vinka Majdiča / Vir: Gorenjski muzej

Majdičev mlin: ostalo le zidovje

SAMOPLAČNIŠKA FIZIOTERAPIJA  
NA DOMU - ZD KRANJ VABI K UPORABI  

NOVE STORITVE
Takšna obravnava je lahko zelo hitra in poteka v 
sproščenem domačem okolju. Znani so primeri, 
ko pacienti predolgo čakajo na institucionalno 
rehabilitacijo, za nekatere pa je obisk ambulan-
te prenaporen in stresen. Fizioterapija na domu 
skrajša in izboljša zdravljenje, npr.  po zahtevnih 
poškodbah (po odpustu iz bolnišnice), prispeva k 
rehabilitaciji pred in po časovno omejenem zdravili-
škem zdravljenju, pomaga pri ohranjanju samostoj-
nosti starejših, skrajša bolniški stalež. Vsaka obravna-
va je individualno prilagojena, v skladu z najboljšo 
prakso in najnovejšimi svetovnimi smernicami. Na 
domu izvajamo vrsto metod in tehnik: kinezio-
terapijo – krepitev mišic po poškodbah/operacijah, 
vadba za izboljšanje sklepne gibljivosti, učenje hoje 
in uporabe pripomočkov; elektroterapijo – protibole-
činska stimulacija, ultrazvok, magnetna terapija, ele-
ktro stimulacija za krepitev mišic; manualne terapije 
za izboljšanje pomičnosti mehkega tkiva, obravnava 
brazgotin; respiratorne fizioterapije in fizioterapije  
za nosečnice in porodnice. Na voljo vsak dan v  
tednu: ob ponedeljkih, sredah in petkih med 10. in 
14. uro, ob torkih in četrtkih pa med 11. in 15. uro. 
Naročite se lahko na 040 206 150 ali po e-pošti  
fth.na.domu@zd-kranj.si. Velika fizioterapevtska ob -
ravnava 55 minut/55 evrov, mala 40 minut/40 evrov.

1. stran

V dobi potrošniške 
družbe je veliko 
elektronike, ki se prehitro 
odvrže med e-odpadke.

1. stran
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Žiri – V okviru projekta CCI-
4Tourism, ki ga na Škofje-
loškem vodi Razvojna agen-
cija Sora, je namreč podpo-
ro v obliki mentorstev, sve-
tovanj in delavnic za razvoj 
inovativnih idej in projektov 
dobilo kar nekaj organizacij 
in posameznih ustvarjalcev. 
Korak naprej pa je pomenil 
javni razpis za sofinancira-
nje projektov, ki povezujejo 
oba sektorja, kulturo in tu-
rizem. V Žireh so tako v to-
rek lahko predstavili šest no-
vih projektov, ki povezuje-
jo omenjena sektorja. Kot 
so poudarili, turistična po-
nudba na Škofjeloškem tako 
ali tako v veliki meri črpa iz 
ustvarjalnosti in kreativno-
sti, predstavljeni projekti 
pa vse to nadgrajujejo tudi z 
inovativnimi pristopi in di-
gitalizacijo ponudbe.

Osrednjo pozornost so 
namenili projektu Turistič-
nega društva Žiri in podje-
tja Dever, v okviru katere-
ga so izdelali nov interak-
tivni zemljevid Žirov. Zbra-
ni so se tako s pomočjo 

interaktivnega zemljevida 
odpravili na kratek sprehod 
po delu poti žirovske kultur-
ne nepremične dediščine, ki 
so ga končali na Vrtu in gale-
riji Kržišnik, kjer je nato sle-
dila predstavitev vrta, ki ga 
je uredila Juta Krulc, pionir-
ka vrtne arhitekture na Slo-
venskem, njeno delo pa zdaj 
nadaljuje hčerka Maja Krži-
šnik, ki je ob tej priložnosti 
predstavila tudi projekt digi-
talizacije rastlin. Na interak-
tivnem zemljevidu Žirov je 
sicer označenih 48 interak-
tivnih točk, ki so opremljene 
s kratkim opisom in fotogra-
fijo ter navodili za pot, ki upo-
rabnika s pomočjo navigacije 
Google Maps na pametnem 
telefonu pripeljejo do žele-
ne točke. Interaktivni spletni 
zemljevid je namreč pose-
bej prilagojen uporabnikom 
z mobilnimi telefoni, z njim 
pa se lahko obiskovalci Žirov 
enostavno, hitro in brez po-
moči turističnega osebja ori-
entirajo v kraju. Tako dobijo 
tudi vse informacije o ponud-
bi in najdejo pot do izbrane 
turistične znamenitosti, pre-
nočišča, gostišča ...

V Kulturnem središ-
ču Stare Žiri je nato sledila 
predstavitev še ostalih pro-
jektov, ki so jih sofinancirali 
s pomočjo sredstev v okviru 
projekta CCI4Tourism, od 
tega sta dva tudi z območja 
Regionalne razvojne agenci-
je (RRA) Zeleni kras. Škofje-
loška trgovina Rozamunda 
je v sodelovanju s Turistič-
nim društvom Škofja Loka v 
sklopu projekta razvila spo-
minke Loške hiše. Pri tem 
so se osredotočili na to, da je 
v Škofji Loki ogromno lepih 
zgradb, zato so za spominke 
izbrali motive s pročelij lo-
ških hiš. Vse pa so poveza-
li tudi z zgodbo, zato so vsi 
spominki opremljeni s QR 
kodo, ki kupca spominka 
usmeri do opisov hiš na stra-
ni Turističnega društva Ško-
fja Loka in zabavnih zgodbic 
o Jurčku, Jakcu in Janžu, ki 
jih je napisal Jasmin B. Fre-
lih. Motive loških hiš je sicer 
mogoče najti na razgledni-
cah, priponkah, čokoladah, 
vrečkah in majicah. KUD 
Kamot je v sodelovanju s Tu-
rističnim društvom Gorje v 
sklopu projekta nadgradil 

njihovo tematsko pot Zača-
ran gozd s slikanico Volčje 
potovanje od Vintgarja do 
Soteske. Na dogodku v Ži-
reh sta gostilna Pr' Pepet 
in E-Art Institut predstavi-
la še glasbeno-gastronom-
ski abonma Loške glasbene 

vilice. V okviru omenjene-
ga abonmaja so si zamisli-
li večerjo s štirimi hodi, ki 
jo pospremijo s koncertom 
v kletnih prostorih gostil-
ne v predahu med posame-
znimi hodi. Izbor jedi ved-
no prilagodijo izbranemu 

glasbenemu stilu koncer-
ta. Iz primorsko-notranj-
ske regije pa je Janja Urbi-
ha predstavila svoj turistič-
ni produkt Čajanka z grofi-
co Greto, Sonja Prosen pa 
projekt butičnih nastanitev 
BelaKapa.

Mateja Rant

Zbrani so se s pomočjo interaktivnega zemljevida odpravili na kratek sprehod po delu poti 
žirovske kulturne nepremične dediščine. / Foto: Tanja Mlinar

Škofja Loka – »Moje dana-
šnje sporočilo je, da sem se 
odločil, da bom znova kan-
didiral za župana. V bitko za 
svoj drugi mandat vstopam 
predvsem zaradi ekipe, s ka-
tero smo uresničili številne 
projekte. V zadnjih štirih le-
tih sem se veliko naučil tudi 
o sodelovanju – najprej z lis-
to Prijatelji Loke, potem pa 
tudi z vsemi drugimi. To me 
motivira, da delo skupaj na-
daljujemo še štiri leta,« je na 
priložnostnem druženju z 

novinarji in nekaterimi čla-
ni liste poudaril Tine Radi-
nja in dodal, da so z ekipo 
znali v občino privabiti in-
vestitorje in predvsem poi-
skati mehanizme za črpanje 
sredstev, s katerimi so ures-
ničili vrsto projektov.

»Čas je za nove projekte 
na področju družbenih de-
javnosti. Novo knjižnico, te-
lovadnico in stadion. V načr-
tu sta rekonstrukcija ceste v 
Selško dolino pa tudi pove-
zava do Žirov. Pomembno 
je, da nadaljujemo oživlja-
nje vaških jeder, prav tako pa 

bomo obnovili mestno sre-
dišče,« so le nekateri načrti, 
ki jih je poudaril župan Ra-
dinja in pojasnil, da bo vse 
to zahtevalo predvsem zna-
nja, kako pridobivati finanč-
na sredstva.

Prav tako je povedal, da bo 
imela lista Prijatelji Loke, 
ki bo kandidirala za občin-
ski svet, 28 članic in članov. 
»Smo popolnoma neodvi-
sna lista in za kandidatu-
ro potrebujemo podpise ob-
čank in občanov, ki jih bomo 
v kratkem začeli zbirati,« je 
tudi povedal Tine Radinja.

Predvsem zato, ker verjame v ekipo in zaupa sodelovanju številnih Ločank in 
Ločanov, bo Tine Radinja ponovno kandidiral za škofjeloškega župana.

Vilma Stanovnik

Župan Tine Radinja tudi v prihodnje stavi na sodelovanje. / Foto: Gorazd Kavčič

Zaupa ekipi in sodelovanju

V torek, na svetovni dan turizma, so v Žireh predstavili projekte, za katere so del sredstev pridobili v okviru projekta CCI4Tourism, ki ga Razvojna agencija 
Sora v mednarodnem partnerstvu izvaja z namenom razvoja in spodbujanja kulturno-kreativnega turizma na Škofjeloškem.

V projektih prepletli kulturo in turizem
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MIGOLOG je večje, stalno rastoče transportno 
in logistično podjetje s sedežem v Avstriji, 9181 
Bistrica v Rožu/Feistritz im Rosental, ki deluje 
po vsej Evropi. Zaposlimo

RAČUNOVODJO (m/ž)
(Buchhalter/in)

Vaše delovne naloge:
• obdelava terjatev in opominov
• pisanje predračunov, knjiženje, sortiranje in 
   arhiviranje računov
• pisanje pobotnic, skrb za račune dobaviteljev in za
   izhodne račune
• različna administrativna dela

Od vas pričakujemo:
• zaključeno srednjo ekonomsko šolo, poznavanje
   računovodstva
• vsaj 3 leta delovnih izkušenj
• dobro znanje nemškega in angleškega jezika

Nudimo vam:
• dolgoročno zaposlitev, delo za nedoločen čas
• plačilo po kolektivni pogodbi, po dogovoru 
   tudi več
• delovni čas 40 ur na teden

Prijave v nemščini pošljite na:
ga. Mag. (FH) Joanna Golebiowski
T: +43 660 525 79 63    I    E: job@migolog.com
www.migolog.com 

Tržič – Gutenberški dan, ki naj bi v organizaciji društva Ampus 
potekal to soboto na gradu Altgutenberg, je zaradi slabe vre-
menske napovedi odpovedan. Del programa, koncert skupine 
Noreia pa bo izveden v Kulturnem centru Tržič to soboto ob 
17. uri.

Koncert za Gutenberški dan bo

Preddvor – »Ključno je ra-
zumevanje, zakaj ta sestav 
sprejema proračun za novi 
mandat,« je bil jasen župan 
Rok Roblek in razložil, da se 
je občinski svet na predpole-
tni seji odločil, da bo zaradi 
nemotenega poteka ključnih 
projektov, kot je na primer 
gradnja nove športne dvo-
rane s širitvijo šole, v dveh 
branjih sprejel proračun za 
prihodnje leto še v tem se-
stavu, in sicer brez dodatnih 
projektov. Tako se je svet za-
vezal, da sprejema proračun 
v identičnih postavkah, kot 
so v njem v letošnjem letu. 
Če je treba, se le finančno 
korigirajo oziroma se posa-
mezne postavke ob realizaciji 
izločijo. Na nedavni seji so 
tako imeli že v prvi obravna-
vi na mizi Odlok o proračunu 
Občine Preddvor za leto 2023 
in ga tudi sprejeli.

Odlok o proračunu 
sprejeli v prvem branju

Lajše – Športno kulturno tu-
ristično društvo Lajše vabi 
na tradicionalno etnografsko 
prireditev Koline, ki jo bodo 
priredili to nedeljo na turi-
stični kmetiji pri Štihlnu. Po 
12. uri bodo ponudili kosilo 
(pečenice in krvavice z ze-
ljem, pečenko, hrenovke ...), 
prikazi, povezani s kolinami, 
pa se bodo začeli ob 14. uri. 
Za zabavo bo skrbel ansam-
bel Kvartet ZA 5.

Koline v Lajšah
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Škofja Loka – Dvorana So-
kolskega doma je bila mi-
nuli torek zvečer znova do-
kaz, da je Škofja Loka med 
najbolj športnimi občinami 
v državi. »Šport nas zdru-
žuje, saj skozi njegovo lepo-
to najdemo medsebojno po-
vezanost, tisto, kar nam živ-
ljenje dela bogatejše, zdra-
vo in nas predvsem povezu-
je. V Škofji Loki je zagotovo 
tako. Naj spomnim na števil-
ne športne sredine in otroke, 
ki jih je tam res veliko. Vem 
sicer, da veliko število otrok 
v klubih prinaša tudi težave s 
prostorom, termini v dvora-
nah, organizacijo in financa-
mi, mislim pa, da smo zato 
tukaj občina, Zavod za šport 
in Športna zveza, ki se trudi-
mo, da te izzive prebrodimo 
in ponudimo res široko pa-
leto kakovostnega športa,« 
je ob pozdravu in čestitkah 
športnikom in športnim de-
lavcem poudaril loški župan 
Tine Radinja, nato pa segel 
v roke dobitnikom brona-
stih priznanj. Za delo v Špor-
tnem društvu Kondor Gode-
šič ga je prejela Ida Bizjak, 
za aktivno delo na področju 
smučarskega športa Miha 
Bokal, za delo pri ekipo Loka 
Timing Alja Kolenc, za delo 

v Smučarskem klubu Alpe-
tour pa Peter Pokorn ter Ire-
na in Brane Žontar.

Srebrne plakete je direktor 
Zavoda za šport Igor Draksler 
izročil nekdanjemu tekmo-
valcu, sedaj pa zagnanem or-
ganizatorju pri Smučarskem 
klubu Alpetour Jaki Matku, 
nekdanjemu nogometašu, 
trenerju in klubskem delav-
cu pri ŠD Polet Bogdanu Sta-
noniku, dolgoletni organi-
zatorki planinskih pohodov, 
pa tudi smučarki in kegljači-
ci Nežki Trampuž ter zavze-
temu in aktivnemu članu 

Jadralnega kluba Loka Ti-
ming Francu Ziherlu.

»Loški šport ima neko iz-
virno privlačnost. Ko primer-
jamo gibalno vzgojo v vrtcih, 
šolah, aktivnosti v društvih 
in klubih, smo lahko zado-
voljni. Smo precej nad slo-
venskih povprečjem, tako 
po športnih rezultatih kot po 
udeležbi,« je med drugim 
povedala predsednica špor-
tne zveze Škofja Loka Saška 
Benedičič Tomat, ki je poskr-
bela, da so se udeleženci pri-
reditve tudi malce razgibali, 
nato pa je podelila najvišja 

priznanja. Zlati plaketi sta 
prejela dolgoletni športni de-
lavec Dušan Kafol, ki je akti-
ven zlasti v Smučarskem klu-
bu Alpetour, ter Društvo ča-
somerilcev Loka Timing, saj 
njihova ekipe že 43 let skrbi 
za kakovostno elektronsko 
merjenje in obdelavo podat-
kov na smučarskih in drugih 
tekmovanjih. Simbolično da-
rilo sta si zaslužila tudi Sašo 
Bertoncelj ob zaključku us-
pešne gimnastične kariere 
ter dolgoletni športni delavec 
Ivan Križnar ob življenjskem 
jubileju.

Letošnji nagrajenci z direktorjem Zavoda za šport Igorjem Drakslerjem in predsednico 
Športne zveze Škofja Loka Saško Benedičič Tomat / Foto: Vilma Stanovnik

Škofja Loka – Srečanje or-
ganizatorjev mednarodnih 
smučarskih tekmovanj za 
mlade FIS  je letos kot član 
združenja s tekmovanjem 
Pokal Loka gostil Smučarski 
klub Alpetour.

Tako so bili v Škofji Loki 
minuli konec tedna zbra-
ni predstavniki organiza-
torjev tekmovanj Skiinter-
kriterium iz Češke, Inter-
kriterium iz Slovaške, Tro-
feu Borrufa iz Andore, Alpe 
Cimbra Trofeo Topolino iz 
Italije, Children for Peace iz 
Bosne in Hercegovine, FIS 
Children Cup iz Srbije, Pi-
nocchio sugli Sci iz Italije, La 
Scara-Val d'Isere iz Francije, 
Whistler Cup iz Kanade, In-
gemartrofen iz Švedske, Gol-
dwin FIS Youth Japan Cup iz 
Japonske, Zagreb Children 
Trophy iz Hrvaške ter seveda 
domači organizatorji Pokala 
Loka. Prišli so tudi kandidati 

za člane v združenju s Koso-
va. »Namen srečanja je bil 
pogled v zaključeno sezono 
in priprava načrtov za novo. 
Med načrti naj omenim po-
budo nas organizatorjev, ki 
jo bomo predlagali FIS – da 
bi tudi v mlajših kategorijah 
smučarke in smučarji začeli 
na tekmovanjih nastopati v 

hitrih disciplinah, ne zgolj v 
slalomu in veleslalomu. Prav 
tako smo udeležencem sre-
čanja predstavili lepote Ško-
fje Loke,« je povedal predse-
dnik Smučarskega kluba Al-
petour Janez Dekleva, ki je bil 
lani izbran tudi za predsedni-
ka Združenja organizatorjev 
mladinskih mednarodnih 

tekmovanj v alpskem smu-
čanju.

Sicer pa bo Pokala Loka 
v tej zimi praznoval petde-
set let, saj so ga ob tisočlet-
nici mesta prvič pripravi-
li leta 1973, v novi sezoni pa 
se bodo mlade smučarke in 
smučarji v Škofji Loki zbra-
li med 10. in 12. februarjem.

V Smučarskem klubu Alpetour se pripravljajo na praznovanje petdesete obletnice prvega tekmovanja 
za Pokal Loka, minuli konec tedna pa so gostili srečanje organizatorjev mednarodnih smučarskih 
tekmovanj za mlade.

Vilma Stanovnik

Kranj – Po dveh uspešnih 
tekmah članske nogometne 
reprezentance Slovenije, ko 
je doma Norveško premaga-
la z 2 : 1, v gosteh pa remizi-
rala s Švedi z 1 : 1 ter si tako 
zagotovila obstanek v skupi-
ni B lige narodov, se bo ko-
nec tedna nadaljevalo prven-
stvo v prvi, drugi, tretji in go-
renjski nogometni ligi.

V Prvi ligi Telemach so na 
sporedu tekme 11. kroga. Jut-
ri ob 15. uri bodo nogometa-
ši Domžal gostili Muro, v ne-
deljo ob 17.30, pa bosta tek-
mo v Celju začela Celje in 
Kalcer Radomlje.

Nogometaši v 2. SNL bodo 
odigrali tekme 10. kroga. 
Jutri bo Roltek Dob ob 15.30 
gostil Ilirijo 1911, v nede-
ljo pa bodo nogometaši Tri-
glava gostovali v Velenju pri 
Rudarju.

Nogometašice v prvi 
ženski nogometni ligi bodo 
odigrale tekme 6. kroga. 
Obe ekipi iz Gorenjske bosta 
tekme imeli v nedeljo. Ob 11. 
uri jo bodo na igrišču špor-
tnega centra Velesovo začele 
nogometašice ekip Cerklje 
in Primorje Gaia Naturelle, 
ob 16. uri pa bodo tekmo na 

gostovanju pri ekipi Nona 
Pomurje Beltinci začele še 
nogometašice kluba Ra-
domlje Medex.

Nogometaše v 3. SNL – 
zahod pa konec tedna ča-
kajo tekme 8. kroga. Že da-
nes ob 19. uri bo na igrišču 
Športnega parka Šenčur tek-
ma med Tinexom Šenčur in 
Visokim. Jutri so na spore-
du še preostale tekme, ki jih 
bodo začeli ob 15.30, srečali 
pa se bodo Slovan Ljubljana 
– Eksist Žiri, Svoboda Lju-
bljana – Šobec Lesce in Ško-
fja Loka – Sava Kranj.

V gorenjski ligi so na spo-
redu tekme 6. kroga. V sre-
do sta SIJ Acroni Jesenice 
in Naklo odigrala zaostalo 
tekmo 3. kroga. Na Jeseni-
cah je s 13 : 0 zmagala eki-
pa SIJ Acroni Jesenice. Vse 
tekme jutri se bodo začele ob 
16. uri, pari pa so: Kranjska 
Gora – Bled-Bohinj Hirter, 
Kondor Godešič – Niko Že-
lezniki, Naklo – Bitnje, Bri-
tof – Tržič 2012, Preddvor – 
Zarica Kranj in Polet – SIJ 
Acroni Jesenice.

V sredo sta tekmo 1. pred-
koga Pokala Pivovarna Uni-
on odigrala Škofja Loka in 
Triglav. Tekma se je konča-
la z zmago Triglava z 0 : 5.

Jože Marinček

Rateče – Panoga deskanje na snegu pri Smučarski zvezi Slo-
venije je poletje uspešno zaključila s serijo delavnic za otroke 
in mladino v Nordijskem centru Planica, aktivnosti na snegu v 
atraktivnem planiškem snežnem tunelu pa bodo nadaljevali v 
oktobru. Deskarske delavnice za mlade bodo na sporedu prav 
vsako oktobrsko soboto in nedeljo.

Kranj – Minuli torek je v Kranju potekalo poletno državno pr-
venstvo v smučarskih skokih. Naslova prvakinje se je veselila 
Ema Klinec (SSK Žiri), drugo mesto je osvojila Urša Bogataj 
(SSK Ilirija), tretje pa Nika Prevc (SK Triglav Kranj). V moški 
konkurenci je naslov poletnega prvaka ubranil Anže Lanišek 
(SSK Mengeš), drugi je bil Lovro Kos (SSK Ilirija), tretji pa 
Peter Prevc (SK Triglav Kranj). Na tekmi mešanih parov je 
zmagala ekipa SSK Ilirija 2 v postavi Ema Volavšek, Rok Mas-
le, Urša Bogataj in Lovro Kos. Druga je bila ekipa SSK Žiri v 
postavi Jerica Jesenko, Marcel Stržinar, Ema Klinec in Rok 
Oblak, bron pa je osvojila ekipa SK Triglav Kranj v postavi Silva 
Verbič, Cene Prevc, Nika Prevc in Peter Prevc.

Deskarski oktober v Planici

Prvaka sta Ema Klinec in Anže Lanišek

Jesenice – V sredo so hokeji-
sti ekip SIJ Acroni Jesenice in 
SŽ Olimpija v športni dvora-
ni Podmežakla odigrali tek-
mo finala hokejskega Pokala 
Slovenije. V zelo izenačeni in 
borbeni igri so na koncu sla-
vili hokejisti SŽ Olimpije z 2 
: 4 (0 : 1, 1 : 1, 1 : 2). Jeseniške 
hokejiste čakajo nove tekme 
že konec tedna. Danes ob 19. 
uri bodo novo tekmo v Alpski 

hokejski ligi odigrali s hoke-
jisti EC Bregenzerwald, jutri 
pa bodo gostovali v Zell am 
Seeju pri ekipi EK Die Zeller 
Eisbaren.

Slavija Junior in Triglav pa 
sta v Zalogu odigrala tekmo 
državnega prvenstva. Kon-
čala se je z rezultatom 2 : 4 
(0 : 2, 2 : 0, 0 : 2) za Triglav. 
Jutri bodo hokejisti Triglava 
odigrali novo tekmo v Med-
narodni hokejski ligi. Gosto-
vali bodo v Mariboru.

Jože Marinček

Vilma Stanovnik

Škofja Loka je gostila predstavnike tekmovanj za mlade pri Mednarodni smučarski zvezi.  
/ Foto: Vilma Stanovnik

Ob Evropskem tednu športa ter dnevu slovenskega športa je bila znova priložnost, da za delo in 
uspehe simbolično nagradijo športnike in športne delavce v občini Škofja Loka, ki je po aktivnostih v 
društvih in klubih precej nad slovenskim povprečjem.

Nad slovenskim povprečjemLep uspeh naših 
nogometašev

Hokejski pokal SŽ Olimpiji

Pripravljajo se na jubilejno leto
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Obe podjetji imata v slo-
venskem prostoru dolgo 
tradicijo. Kranjski Iskra-
tel je na trgu prisoten že 75 
let, medtem ko je družba 
S&T lani zabeležila tride-
set let obstoja. Skupna za-
veza združenega podjetja je 
zagotoviti celovito ponud-
bo zanesljivih in pametnih 
rešitev s področja širokopa-
sovnih optičnih omrežij, in-
formacijske varnosti, arhi-
tekture naprednih omrežji, 
računalniškega oblaka in 5G 
zasebnih omrežij. Kot pravi-
jo, želijo z lastnim razvojem 
produktov za pametne, var-
ne in povezane skupnosti 
ter rešitev t. i. interneta stva-
ri (IoT) za industrijska oko-
lja izkoristiti tržni potenci-
al doma in v tujini. Po pri-
čakovanjih bo skupina S&T 
Iskratel, ki zaposluje več 
kot tisoč ljudi, od tega 650 
v Sloveniji, v letošnjem letu 
ustvarila več kot 150 milijo-
nov evrov prometa.

»Za nas je najpomemb-
nejše, da se na skupno pot 
podajamo s širšo in boljšo 
ponudbo za naše kupce in 
partnerje,« je ob združitvi 
povedal Robert Kuzmič in 
ob tem poudaril, da so pove-
zali izkušnje, znanje, stro-
kovnost, energijo, preda-
nost delu in ideje obeh pod-
jetij. A pot k skupni kulturi 
se ne zgodi čez noč, gre za 
dolgotrajnejši proces, meni 
Sašo Berger. »Vemo, kako 
težko je pridobiti in zadrža-
ti vrhunske kadre, zato smo 
ponosni, da zaposlujemo 

več kot štiristo visoko uspo-
sobljenih strokovnjakov,« 
je povedal Berger in glede 
kadrovskih sprememb do-
dal, da bo do določenih si-
nergij prišlo predvsem na 
področju skupnih služb, 
sicer pa rezov ne načrtuje-
jo oziroma bodo potrebne 
spremembe uvajali z meh-
kimi ukrepi, kot so upokoji-
tve in prerazporeditve.

S&T Iskratel je sicer čla-
nica avstrijske skupine Kon-
tron AG, zato gre pričakova-
ti tudi, da se bo družba v pri-
hodnje preimenovala v skla-
du z imenom krovne skupi-
ne. Kontron je sicer tehno-
loška skupina, usmerjena v 
razvoj naprednih IoT rešitev 
za širok spekter industrij. 

Uvršča se med vodilne po-
nudnike pametnih rešitev 
na področju proizvodnje, 
železniških in komunikacij-
skih sistemov ter rešitev za 
energetiko. S svojimi druž-
bami je prisotna v 32 drža-
vah po svetu in ima več kot 
šest tisoč zaposlenih. Lani so 
ustvarili 1,34 milijarde evrov 
prometa.

Kot sta povedala oba di-
rektorja, ima S&T Iskratel 
znotraj skupine močan po-
ložaj. Predstavljajo samos-
tojno divizijo in edini v sku-
pini združujejo lasten razvoj 
in proizvodnjo ter celovite 
končne storitve. Ponudbo 
bodo tudi razvijali z investi-
cijami v lasten razvoj in re-
šitev za pametne skupnosti.

Po Kuzmičevih besedah v 
prihodnje načrtujejo širitve 
na nove trge, kot tudi na že 
obstoječih. Kakšno bo v pri-
hodnjih letih poslovanje 
na ukrajinskem in ruskem 
trgu, ki sta v minulih letih 
predstavljala od trideset do 
štirideset odstotkov poslova-
nja, bo do določene mere od-
visno od razvoja dogodkov v 
teh državah. Sicer pa v sku-
pini načrtujejo tudi krepi-
tev poslovanja na domačem 
trgu; kot sta povedala direk-
torja, bodo nove priložnos-
ti iskali tako z lastno inova-
tivnostjo kot tudi morebitni-
mi prevzemi. O tem, katera 
so potencialna podjetja, ki se 
jim zdijo zanimiva za prev-
zem, pa še nista govorila.

Oba glavna direktorja, Robert Kuzmič in Sašo Berger / Foto: Gorazd Kavčič

Ljubljana – Predvsem spre-
memba zakona o dohodni-
ni, ki ga je uveljavila prejšnja 
vlada, je že v času javne 
obravnave dvignila precej 
prahu, saj naj bi vsaj delu za-
poslenih v prihodnjem letu 
znižala plače.

Po sprejetju davčnega pa-
keta so ta teden z vlade si-
cer sporočili, da se bodo 
zaposlenim z minimalno, 
povprečno in do petkratni-
ka povprečne plače glede na 
letošnje leto prihodnje leto 
neto prihodki zvišali.

Med spremembami so 
denimo odpravili postopno 
zviševanje splošne olajša-
ve na 7500 evrov in višino 
določili pri pet tisoč evrih. 
S 13.716,33 evra na 16 tisoč 
evrov pa so zvišali tudi skup-
ni dohodek, od katerega se 
rezidentu poleg splošne 

olajšave prizna tudi doda-
tna splošna olajšava. Dav-
čno stopnjo v petem do-
hodninskem razredu so z 
zdajšnjih 45 odstotkov zvi-
šali na 50, uvedli pa so tudi 
olajšavo za mlade. Davčno 
osnovo od dohodkov iz de-
lovnega razmerja so za zave-
zance do dopolnjenega 29. 
leta starosti znižali v višini 
tisoč evrov v davčnem letu.

Po poročanju STA bi se po 
izračunih ministrstva za fi-
nance zaposlenemu z mini-
malno plačo neto letna pla-
ča glede na veljaven sistem 
za letos zvišala za 478 evrov, 
glede na veljavno ureditev 
za leto 2023 pa za 318 evrov. 
Tisti s povprečno plačo bo 
imel letos 130 evrov višjo 
neto plačo, leta 2023 pa za 
130 evrov nižje neto izplači-
lo, kot velja sedaj.

V zakonu, ki med dru-
gim prinaša še nekatere 

druge spremembe, je ne-
kaj kritik požela prevetritev 
t. i. sistema normiranih sa-
mostojnih podjetnikov. Po 
prvotnem predlogu je vla-
da sicer predvidevala zniža-
nje priznanih normiranih 
stroškov t. i. »polnih« nor-
mirancev nad mejo 25 tisoč 
evrov prihodkov, nazadnje 
pa je obveljala meja 35 tisoč 
evrov. Tako bi spremembe 
zadevale le približno tretji-
no normiranih s.p.-jev, ki 
imajo višje dohodke.

Obrtniki in podjetniki so 
na torkovi seji upravnega 
odbora Obrtno-podjetniške 
zbornice Slovenije izrazi-
li nasprotovanje spremem-
bam sistema normirancev. 
Kot je dejal predsednik OZS 
Blaž Cvar, si v času, ko go-
vorimo o pomoči gospo-
darskim subjektom, tež-
ko predstavljajo, da država 
v določenem delu povečuje 

davčna bremena. Opozoril 
je, da primerjave z zaposle-
nimi niso na mestu, saj sa-
mozaposleni nimajo plače, 
regresa, bolniške in malice. 
Hkrati meni, da bi morali k 
spremembam davčne zako-
nodaje pristopiti v okviru ce-
lovite davčne reforme.

Tudi druge reprezenta-
tivne delodajalske organi-
zacije so izrazile naspro-
tovanje parcialnim spre-
membam in pozvale k umi-
ku zakona o dohodnini iz 
nadaljnje obravnave. Kot so 
zapisali v pozivu ministru, 
bi lahko na podlagi celovi-
te analize v okviru celovite 
davčne reforme predlagali 
spremembe »v smeri zago-
tovitve večjih neto prihod-
kov slovenskim državlja-
nom, namesto da predlaga 
parcialne spremembe, ki 
bodo njihove neto prihod-
ke še zmanjšale«.

Vlada je ta teden potrdila paket davčnih sprememb, ki pa niso povsem pogodu delodajalskim organizacijam.

Aleš Senožetnik

Bled – Združenje CEEMAN, mednarodna ustanova za razvoj 
managementa s sedežem na IEDC – Poslovni šoli Bled, letos 
praznuje trideset let delovanja. Ob tej priložnosti so organizi-
rali jubilejno konferenco z naslovom Prihodnost izobraževanja 
menedžerjev – razumevanje širše slike (The Future of Mana-
gement Education – Understanding the Big Picture), ki se je je 
udeležilo več kot 80 udeležencev iz 26 držav. Beseda je tekla 
zlasti o izobraževanju menedžerjev s posebnim poudarkom 
na geopolitiki, okolju in trajnosti ter različnimi družbenimi 
izzivi. Združenju CEEMAN predseduje prof. dr. Danica Purg, 
ki je dejala, da moramo poslovne šole razumeti kot platforme 
za spremembe v poslovnem svetu in družbi.

Združenje CEEMAN deluje že trideset let

Geodetska uprava je v 
okviru programa eProstor 
informacijsko prenovila ne-
premičninske evidence in s 
tem vzpostavila enotno in-
formacijsko rešitev, ki od 
sredine julija dalje omogoča 
sodobno delovanje nepre-
mičninskega sistema.

Stare informacijske rešit-
ve so bile tehnološko zasta-
rele in niso omogočale uved-
be elektronskega poslovanja 
in izvajanja sodobnih po-
stopkov evidentiranja ne-
premičnin. Šele lani sprejeti 
zakon o katastru nepremič-
nin je dal pravno podlago za 
celovito informatizacijo po-
stopkov glede vpisa v kata-
ster nepremičnin ter za re-
gister prostorskih enot, evi-
denco državne meje in regi-
ster naslovov. Po novem se 
podatki o parcelah, stavbah 
in delih stavb v državi evi-
dentirajo v enotni evidenci z 
imenom Kataster nepremič-
nin, in ne več v treh ločenih 
evidencah, kot je bilo doslej.

Informacijski sistem (IS) 
Kataster vključuje podatke 
o 5,7 milijona parcel nek-
danjega zemljiškega kata-
stra, o 1,2 milijona stavb in 

1,9 milijona delov stavb nek-
danjega katastra stavb, o 53 
tisoč prostorskih enotah iz 
registra prostorskih enot, o 
566 tisoč hišnih številkah iz 
registra naslovov, o 7,8 mili-
jona objektov (vodovod, ka-
nalizacija, ceste  ...) iz zbir-
nega katastra gospodarske 
infrastrukture ter podatke o 
57 točkah iz evidence držav-
ne meje.

Geodetska uprava je pre-
novila tudi spletni portal 
Prostor, ki uporabnikom 
služi kot vstopna točka do 
različnih storitev za pre-
nos ali obdelavo podatkov 
(vpogledovalniki, aplikaci-
je, javno dostopni spletni 
servisi). Uporabniki lahko 
vpogledajo v zadnje stanje 
podatkov na prenovljeni 
aplikaciji Javnega vpogleda 
(JV). Zadnje stanje javnih 
podatkov si lahko prenese-
jo z aplikacijo Javni geodet-
ski podatki (JGP), dostop pa 
je možen tudi z uporabo od-
prtih prostorskih spletnih 
servisov. Pomembna točka 
sistema je tudi »objava ka-
tastrskih podatkov«, kjer 
uporabniki pridobijo za po-
samezno parcelo ali stavbo 
informacijo o katastrskih 
postopkih.

Posodobili delovanje 
nepremičninskega sistema
Cveto Zaplotnik

DOBRO JE VEDETIOstajajo zavezani razvoju

Ljubljana – Ekvilib Inštitut 
je v zadnjih treh letih sku-
paj s partnerji GZS, ZDS in 
ZSSS v postopek pridobiva-
nja certifikata Družbeno od-
govoren delodajalec pope-
ljal že dvesto podjetij in or-
ganizacij. Pristopni certifi-
kat je prejelo doslej 122 delo-
dajalcev, naprednega pa se-
dem. Ta teden so na zaključ-
ni prireditvi so podelili cer-
tifikate 63 družbeno odgo-
vornim delodajalcem. Pris-
topni certifikat so prejele 
tudi nekatere organizacije in 
podjetja z območja Gorenj-
ske: Intectiv, Center Korak, 
Javno komunalno podjetje 
Prodnik, Poclain Hydrauli-
cs, Avrora AS, Rodeo Team, 

Polycom Škofja Loka in Zial.
V treh letih certificiranja 

so analizirali tudi tipične-
ga idealnega družbeno od-
govornega delodajalca, ki je 
trajnosten, ugleden, progre-
siven in vključujoč.

Najpogosteje izvajane ak-
tivnosti v organizacijah so 
ukrepi s področja usklajeva-
nja poklicnega in zasebne-
ga življenja, izvaja jih kar 92 
odstotkov vprašanih delo-
dajalcev, sodelujočih v raz-
iskavi, ter izobraževanja za 
karierni napredek – 88 od-
stotkov. Kar 32 odstotkov so-
delujočih organizacij v zad-
njem letu izvaja vseh deset 
ukrepov s področja družbe-
ne odgovornosti, vsaj osem 
ukrepov ali več izvaja kar 66 
odstotkov vprašanih.

Družbeno odgovorni
Aleš Senožetnik

Spremembe niso pogodu vsem

1. stran
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Kranj – Kriminalistična pre-
iskava požara Majdičevega 
mlina pod Jelenovim klan-
cem v Kranju, s katerim se je 
133 gasilcev borilo v noči na 
torek, še vedno poteka. Poli-
cija je namreč čakala na po-
ročilo o statični presoji, ali je 
objekt, kar je od njega še os-
talo, dovolj trden ali pa ga bo 
treba porušiti. Od statične-
ga poročila, ki naj bi bil iz-
delan do včeraj popoldan, je 
tudi odvisno, ali bo Jelenov 
klanec ostal zaprt za promet 
do morebitne odstranitve 
objekta ali pa bo mogoče po 
njem urediti vsaj izmenični 
enosmerni promet. V sredo 
so sicer na domove spusti-
li še preostalo sedmerico od 
skupno 67 prebivalcev tega 
območja, ki so jih evakuira-
li v noči požara. Zadnjih se-
dem evakuiranih, ki je zača-
sno zatočišče dobilo v Dija-
škem in študentskem domu 
v Kranju, je neposrednih so-
sedov pogorelega objekta, 
pred vrnitvijo pa so preveri-
li varnost njihovih domov, 
predvsem stanje elektroin-
štalacij, je razložil Sašo Go-
vekar, poveljnik Civilne zaš-
čite Mestne občine Kranj.

Je šlo za požig
Po Kranju se sicer širijo 

govorice, da je bil požar pod-
taknjen. Na Policijski upravi 
Kranj so pojasnili, da so kri-
minalisti do včeraj opravi-
li podroben pregled okolice 
ter dela notranjosti zgradbe 
in opravili več razgovorov. 
»Podrobno se preverjajo vse 
okoliščine požara in iščejo 
dokazi ter sledi, ki bi razjas-
nili vzrok. Vzrok za požar še 
ni znan, trenutno zbrana ob-
vestila pa ne izkazujejo stori-
tve kaznivega dejanja. Do se-
daj je znano, da je zagorelo 
v notranjosti zgradbe, ogenj 
pa se je z notranje strani hit-
ro razširil na celoten zapu-
ščeni objekt,« je sporočil 
predstavnik za odnose z jav-
nostmi PU Kranj Bojan Kos. 
Policija poziva priče, ki ima-
jo kakršne koli informacije 

o morebitnem dogajanju na 
območju Majdičevega mlina 
v ponedeljek pred 23.30, ko 
je bil požar prvič zaznan, naj 
jih sporočijo na interventno 
številko 113 ali anonimni te-
lefon policije 080 1200.

Ob prihodu gasilcev 
požar že polno razvit

Kot je znano, so požar prvi 
zaznali policisti med opra-
vljanjem redne kontrole ob-
močja. Na kraj so v nekaj mi-
nutah prihiteli kranjski po-
klicni gasilci. »Ko smo priš-
li na kraj, je bil požar polno 
razvit, ogenj je sekal iz oken. 
Vsa notranjost objekta je 
bila namreč lesena, zato se 
je ogenj hitro razplamtel,« je 
razložil direktor Gasilske re-
ševalne službe Kranj Tomaž 
Vilfan. Takoj so alarmirali 
vsa gasilska društva v kranj-
ski občini in vpoklicali vse 
razpoložljive poklicne gasil-
ce. Z ognjem se je tako sku-
paj borilo 133 poklicnih in 
prostovoljnih gasilcev z več 
kot tridesetimi vozili. Požar 
so omejili okoli 1. ure zjut-
raj, intervencija, ki jo je vodil 
Tomas Felkar, pa se je kon-
čala okoli 6. ure, je še pove-
dal Vilfan.

V požaru je bil Majdičev 
mlin popolnoma uničen. 
»Za kakršnekoli nadaljnje 
korake in predvidevanja, kaj 
z objektom storiti, je v tem 

trenutku preuranjeno. Po-
čakati je treba na zaključ-
ke preiskave in ocene stro-
kovnjakov gradbene statič-
ne stroke, kakšne možnosti 
sploh obstajajo. Škode zara-
di požara še nimamo ocenje-
ne, bo pa šla zagotovo v mili-
jonske zneske,« so sporočili 
iz podjetja Naš mlin, ki je od 
letos lastnik objekta.

Elektrarna ni zmožna 
obratovanja

Gasilcem je tudi ob po-
moči dežja uspelo obvaro-
vati vse okoliške objekte, ra-
zen stopljenih rolet in po-
pokanih stekel od enormne 
vročine, zaradi katere so se 
topili tudi plastični deli na 
gasilskih vozilih in oseb-
nih vozilih v bližini. Delno 
poškodovano in z vodo zali-
to je bilo le zgornje stanova-
nje večstanovanjske stavbe 
na Stari cesti 3, ki je nepos-
redno ob Majdičevem mli-
nu. Močno pa je bila poš-
kodovana hidroelektrarna 
Sava ob Majdičevem mli-
nu, ki je v lasti Elektra Go-
renjska in v upravljanju Go-
renjskih elektrarn. Elektrar-
na zaradi nastale škode do 
celovite sanacije ne bo zmo-
žna obratovanja, so pojasni-
li na Elektru Gorenjska. Po-
gorel je del strojnice, v kate-
rem sta dva od skupno štirih 
agregatov v elektrarni. Oba 

sta popolnoma uničena. Za-
radi velike količine gasilne 
vode sta močno poškodova-
na tudi druga dva agregata, 
poškodovane pa so tudi vse 
kabelske povezave. »Ško-
da na objektih je ogromna, 
tako neposredna kot tudi 
posredna zaradi nezmož-
nosti proizvodnje električ-
ne energije, in bo znana na 
osnovi podrobnih ogledov. 
Sama proizvodnja zelene 
električne energije v hidro-
elektrarni je znašala med 10 
in 12 tisoč megavatnih ur le-
tno, kar zadošča za oskrbo 
2500 gospodinjstev,« so po-
jasnili. K sanaciji bodo pris-
topili takoj in celovito, so 
še napovedali v Elektru Go-
renjska.

Jelenov klanec še zaprt
Do nadaljnjega velja, da 

je zaradi nevarnosti objek-
ta zadrževanje na njegovem 
območju prepovedano. Prav 
tako je še vedno zaprt Jele-
nov klanec (od sredine do 
krožišča), zaprta ostaja tudi 
smer železniška postaja–Je-
lenov klanec, v obratni smeri 
pa promet poteka enosmer-
no po Savski cesti (iz smeri 
Planine) proti železniški po-
staji. Kot rečeno, odgovor-
ni upajo, da bodo lahko Je-
lenov klanec kmalu odprli 
vsaj za izmenični enosmer-
ni promet.

Silovitost požara Majdičevega mlina je bila neizmerna. / Foto: Gorazd Kavčič

Kranj – Europol in Evrop-
ska mreža skupin za aktiv-
no iskanje pobeglih oseb 
(ENFAST) sta v sredo zag-
nala najnovejšo kampanjo, 
usmerjeno v intenzivno is-
kanje članov organiziranih 
kriminalnih združb. Letoš-
nji slogan kampanje, ki se 

ji pridružuje tudi slovenska 
policija, je »Lahko jih poma-
gate razkriti. #GameOver«.

Europolova kampanja slo-
ni na prispodobi hiše iz kart, 
kjer lahko razkritje oziroma 
odstranitev ene same karte 
podre celotno strukturo. Na 
ta način poziva javnost, naj z 
anonimnimi namigi poma-
ga pri izsleditvi ključnih čla-
nov organiziranih kriminal-
nih združb.

Nekateri poudarjeni pro-
fili na letošnjem seznamu 
vključujejo mafijske šefe, ki 
so zagrešili umore, trgovali 
z mamili in ljudmi, nasilne 
zločince, ki izvršujejo umo-
re ali druga nasilna dejanja 
v imenu hudodelske združ-
be, pralce denarja in pone-
verjevalce.

»Za državljane EU ne bi 
moglo biti lažje sodelovati v 

teh kampanjah – eno samo 
majhno dejanje lahko po-
meni prijetje in obtožnico za 
nevarnega ubežnika in reši-
tev potencialnih žrtev. Obiš-
čite spletno stran in nam 
jih pomagajte najti,« pozi-
va Europolova izvršna direk-
torica Catherine De Bolle. V 
tem letu je bilo na spletno 
stran www.eumostwanted.

eu naloženih več kot petde-
set profilov, povezanih z or-
ganiziranimi hudodelskimi 
združbami.

Slovenska policija je v 
kampanjo vključila dve is-
kani osebi. To sta Mladen 
Samardžija iz Kranja, rojen 
leta 1990, obdolžen kazni-
vega dejanja neupravičene-
ga prometa s prepovedani-
mi drogami, ter Ljubljančan 
Aleš Pevec, rojen leta 1985, 
obsojen na osem let in šest 
mesecev zapora zaradi ka-
znivih dejanj zlorabe prosti-
tucije in neupravičenega 
prometa s prepovedanimi 
drogami. Kakršne koli po-
datke o iskanih osebah lah-
ko slovenski policiji posre-
dujete tudi na anonimni te-
lefon policije 080 1200 ali 
po elektronski pošti na na-
slov fast@policija.si.

Simon Šubic

Kranj – Močno deževje je v ponedeljek popoldan polno preg-
lavic povzročilo v Bistrici pri Tržiču, kjer je zalilo več kletnih 
prostorov, osnovno šolo, industrijsko halo in gostinski lokal. 
Objekte je poplavilo tudi v Kranju in Škofji Loki, v Stražišču 
pa je v neurju odkrilo del strehe večstanovanjskega objekta.

Meteorne vode zalile več objektov

Kranj – Gorenjski prometni 
policisti so ta mesec izvaja-
li poostrene nadzore tudi na 
kranjski zahodni obvoznici 
in v križišču na Zlatem polju. 
Pozorni so bili predvsem na 
prekoračitve hitrosti, vožnje 
v rdečo luč in uporabo tele-
fonov med vožnjo. Ugotovi-
li so več kot 80 prekrškov. V 
približno polovici primerov 
so vozniki prekoračili hitrost 

vožnje, okoli trideset kršitev 
pa je bilo povezanih z neu-
poštevanjem barv na sema-
forju (rdeča in rumena luč). 
Ostali ugotovljeni prekrški 
so bili povezani z uporabo 
telefona med vožnjo in ne-
uporabo varnostnih pasov. 
Med drugim so včeraj zgo-
daj zjutraj v omenjenem kri-
žišču obravnavali prometno 
nesrečo z materialno ško-
do zaradi izsiljevanja pred-
nosti.

Simon Šubic

Simon Šubic

Kranjčan Mladen Samardžija je iskana oseba od 9. avgusta 
letos. / Foto: Policija

Na vprašanje, zakaj je zagorel opuščen Majdičev mlin, kriminalisti še niso našli odgovora. V notranjost 
objekta do včeraj še niso vstopili, saj so čakali na statično presojo trdnosti.

Vzrok požara še ni znanBo konec igre tudi 
za Mladena

Rdeča luč jih ne ustavi

Med najbolj iskanimi pobeglimi osebami v 
Evropski uniji je tudi Kranjčan Mladen Samardžija.

Kriminalisti do včeraj, ko naj bi bil znan rezultat statične 
presoje, v pogoreli mlin niso smeli vstopiti. / Foto: Gorazd Kavčič

Vročina zaradi požara je bila tako velika, da so se stopile 
rolete in popokale šipe na bližnjih stavbah. / Foto: Gorazd Kavčič
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Viki Grošelj je vrhunski al-
pinist, himalajec, gorski vo-
dnik in reševalec. V Himala-
ji je opravil enajst vzponov 
na več kot osem tisoč me-
trov visoke vrhove. Kot prvi 
Slovenec se je povzpel na 
najvišje vrhove vseh sedmih 
celin. Je avtor 18 knjig. Leta 
2021, 46 let po prvem obi-
sku Nepala, je dokončal svo-
jo zamisel prečenja te hima-
lajske dežele. O tem je izdal 
knjigo Križ čez Nepal, ki je 
izšla v letošnjem letu. V njej 

na dobrih tristo straneh opi-
suje 46 let spoznavanja Ne-
pala, 55 poti tja, 20 alpinistič-
nih odprav na visoke vrhove 
nepalske Himalaje, 8 vzpo-
nov na vrhove osemtisoča-
kov, 6 snemalnih odprav, 30 
trekingov in raziskovanj in 
5 let življenja, preživetega v 
osrčju Himalaje.

Zanj čudežna dežela
»Križ čez Nepal pome-

ni mojo idejo, ki je nastala 
pred dobrimi desetimi leti. 
Pred tem sem že trideset let 
hodil v Nepal, ga prehodil in 

preplezal v veliki meri. Na 
misel mi je prišlo, da bi bilo 
dobro vse te poti povezati 
skupaj v neko smiselno ce-
loto. Zavestno sem začel ho-
diti v tiste predele, kjer še ni-
sem bil. Povezovanje mi je 
jeseni leta 2021 uspelo. Pre-
hodil sem celotno deželo v 
smeri vzhod–zahod in se-
ver–jug. Na tej poti sem op-
ravil osem vzponov na več 
kot osem tisoč metrov vi-
soke vrhove. Zame največ-
ja vrednost pa je ta, da sem 
spoznal Nepal še drugače, 
tudi tisti nižinski. Najnižja 

točka dežele je samo 67 me-
trov. In predvsem sem spoz-
nal neverjetne ljudi. Križ je 
narejen, prepričan pa sem, 
da mi bo še čim večkrat us-
pelo oditi v zame to čudež-
no deželo in se bom od lju-
di, dežele, vsega, kar dobim, 
še česa naučil,« je povedal.

Fotografiji, ki uokvirjata 
celotno zgodbo

In Križ čez Nepal je na-
slov razstave njegovih foto-
grafij, ki so jo pred kratkim 
odprli v Galeriji pod kozol-
cem v Žlebeh. V ta namen 
je »križ« zajel v 15 fotografi-
jah. »Šestintrideset let poto-
vanj je nemogoče spraviti v 
petnajst fotografij. Izbor je 
bil dobro narejen. Ljuba mi 
je na nek način prav zadnja 
razstavljena fotografija, kjer 
je posnetek z vrha 8481 me-
trov visokega Makaluja, ki je 
bil narejen 10. oktobra leta 
1975, zraven pa iz doline 
Limi na meji s Tibetom, kjer 
sem bil 46 let in dva dni kas-
neje. Ti dve uokvirjata celot-
no zgodbo. Posnel sem za-
nesljivo več kot dvajset tisoč 
posnetkov. Za vsakih pet let 
sem izbral eno fotografijo. 
Celotna država je dobro po-
krita,« je na odprtju razstave 

pojasnil Viki Grošelj, ki si-
cer prihaja z roba ljubljan-
ske mestne občine, do upo-
kojitve pa je učil na OŠ Pirni-
če v medvoški občini. Njego-
ve fotografije so razstavljene 
pod v za ta namen obnovlje-
nim kozolcem. »Razstavišče 
me je očaralo. Imel sem kar 
nekaj razstav drugačne vrste 
ne samo po Sloveniji, tudi 
po tujini. Nisem pa še zasle-
dil, da bi katera občina ime-
la tako originalno zasnovo 
za razstave,« pravi Grošelj.

S Križem čez Nepal je do-
končal potovanje, ki, kot pra-
vi, najbolj osmišlja vsa nje-
gova soočanja in čustvova-
nja s to himalajsko deželo. 
»Prav vsak dan, preživet v 
Nepalu, je pomemben de-
lček bogatega mozaika, ki 
me je na tej poti tudi oseb-
nostno močno zaznamoval. 
Skoraj neopazno in nevsi-
ljivo pa začel preoblikova-
ti iz nekoč 'adrenalinskega 
zanesenjaka' in sanjača v – 
morda kdaj v prihodnosti – 
'modreca', spravljenega s 
seboj in svetom. Tudi zato si 
želim, da se moje poti v Ne-
pal še dolgo ne bi končale.« 
In se še ne bodo končale. V 
Nepal se Viki Grošelj znova 
odpravlja že ta konec tedna. 

Njegove poti tja imajo v zad-
njem obdobju tudi humani-
tarno noto. »V času potre-
sa leta 2015, ki sem ga tam 
doživel in preživel, sem vi-
del, kaj se je ljudem zgodilo, 
in sem si prisegel, da če se 
bomo izvlekli iz tega, bomo 
poskušali tem ljudem po-
magati. Z dobrodelnimi ak-
cijami, prodajo svojih knjig, 
zbiram denar, ki ga potem 
odnesem v Nepal in ga izro-
čim neposredno v roke tis-
tim, ki so utrpeli posledice 
potresa. Po potresu se bom 
že dvanajstič vrnil na to ob-
močje,« še pravi.

Razstava se bo selila
Organizator razstave v 

Galeriji pod kozolcem v Žle-
beh je Turistično društvo 
Žlebe - Marjeta, na ogled bo 
do spomladi, nato se bo se-
lila po drugih podobnih raz-
stavnih prostorih po med-
voški občini. Odprtja se je 
udeležil tudi častni konzul 
Nepala v Sloveniji Aswin 
Shrestha, ki je v Sloveniji 
že od leta 1966. Poudaril je, 
da je med Slovenijo in Ne-
palom lepa simbioza in da 
so tudi slovenski alpinisti 
veliko prispevali k promoci-
ji njihove dežele.

Maja Bertoncelj

Viki Grošelj razstavlja v Žlebeh. Postavil se je ob prvo fotografijo, ki jo je naredil leta 1975 
na vrhu Makaluja (levo), in drugo iz leta 2021 iz doline Limi, s katero je zaključil Križ čez 
Nepal. / Foto: Maja Bertoncelj

V Galeriji pod kozolcem v Žlebeh so odprli razstavo fotografij Vikija Grošlja 
z naslovom Križ čez Nepal. V petnajstih fotografijah je zajel 46 let, kolikor že 
obiskuje Nepal. Ta konec tedna se znova vrača tja.

Kultura
Danes se začenja 11. Mednarodni 
festival likovnih umetnosti Kranj 
– ZDSLU. Stran 14

Zanimivosti
»Vinilka« ima dušo, ki je mp3 
nima, pravi Gregor Torkar iz 
Črne pizze. Stran 15

Zanimivosti
Radovljičan Franci Valant je 
osebni jubilej pospremil z novo 
knjigo. Stran 16

Križ čez Nepal v 
petnajstih slikah

»Nisem še zasledil, da bi katera občina imela tako originalno zasnovo za razstave,« je nad 
razstavnim prostorom v Žlebeh navdušen Viki Grošelj. Razstava bo na ogled do pomladi, 
nato se bo selila na druge lokacije po medvoški občini. / Foto: Maja Bertoncelj
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Večina kohezijskih 
sredstev vzhodni 
Sloveniji

Minister za razvoj in kohe-
zijsko politiko Aleksander 
Jevšek je z evropsko komi-
sarko za kohezijo Eliso Fer-
reira, ki je bila na dvodnev-
nem obisku v Sloveniji, v 
sredo podpisal partnerski 
sporazum za porabo 3,26 
milijarde evrov kohezijskih 
sredstev v obdobju 2021–
2027. Vlada je isti dan spre-
jela tudi program evropske 
kohezijske politike do leta 
2027, ki po Jevškovih bese-
dah skupaj s podpisanim 
sporazumom predstavlja te-
meljna dokumenta za nas-
lednje finančno obdobje. 
Evropska komisarka Ferrei-
ra je poudarila, da ima spo-
razum v trenutnih negoto-
vih časih, ko moramo ob zu-
nanjih nevarnostih stopi-
ti skupaj in zaščititi notra-
njo kohezijo, še poseben po-
men. »Je zelo konkreten iz-
raz evropske solidarnosti in 
kaže zaupanje, da nam bo 
skupaj uspelo premostiti 
vse izzive. Tlakuje pot inve-
sticijam v višini 3,2 milijar-
de evrov, kar je 1500 evrov 
investicij na posameznika« 
je dejala. Tri četrtine sku-
pnih sredstev bo usmerje-
nih v vzhodni del Sloveni-
je, da se podpre ta del drža-
ve in nadomestijo notranja 

nesorazmerja, kar je cilj 
kohezijskih sredstev, je še 
dejala. Sredstva bodo name-
njena za zeleni in energet-
ski prehod, trajnostno mo-
bilnost, raziskave in razvoj 
v podjetjih, krepitev social-
ne vključenosti in zaposlo-
vanja, dolgotrajno in zdra-
vstveno oskrbo. Iz vlade so 
sporočili, da je Slovenija vse 
od pristopa k EU prejela sko-
raj 11 milijard evrov kohezij-
skih sredstev, kar je sopri-
spevalo k ekonomskemu in 
socialnemu razvoju države.

Pogajanja o povprečnini
V torek so se nadaljevala 

pogajanja med občinami in 
vlado o višini prihodnje pov-
prečnine, ki pa so jih pred-
stavniki združenj občin pro-
testno zapustili. Združenja 
so v kasnejšem skupnem 
sporočilu za javnost izrazila 
pričakovanje, da bo država 
podala predlog, ki bo prime-
ren višini stroškov izvajanja 
zakonsko določenih nalog. 
Vladni predlog za približno 
triodstoten dvig povprečni-
ne v prihodnjem letu je na-
mreč zanje nespodoben in 
žaljiv za občine in njiho-
ve občane. Opozorili so, da 
so se po njihovih izračunih 
stroški na prebivalca v samo 
osmih mesecih tega leta 
dvignili za 94 evrov na pre-
bivalca, kar je približno 15 
odstotkov. Vlada je sicer za 
leti 2023 in 2024 predlaga-
la povprečnino v višini 667 

evrov, kar je 20 evrov na pre-
bivalca v Sloveniji več, kot je 
trenutno določena povpreč-
nina z dogovorom za leto 
2023. Združenja občin pa 
so na začetku pogajanj pre-
dlagala dvig povprečnine za 
letošnje leto z zdajšnjih 645 
na 736,66 evra. Za leto 2023 
so predlagala povprečnino 
v višini 776,4 evra, za leto 
2024 pa v višini 783 evrov. 
Njihov zadnji, približeval-
ni predlog pa je za prihod-
nje leto povprečnina v vi-
šini 719,63 evra, pri čemer 
pa pričakujejo, da bodo ob-
čine dodatno, izven sistema 
povprečnine, dobile 33 mili-
jonov evrov za financiranje 
dogovora države s sindikati 
javnega sektorja o popravku 
plač, regresa in dodatka za 
malico. Če bi iz povprečni-
ne krili tudi stroške, ki bodo 
posledica plačnega dogo-
vora, je njihov predlog pov-
prečnina v višini 735,74 evra.

Pogajanja z zdravniki
Predstavniki zdravniške-

ga sindikata Fides so se po 
napovedi stavke v torek sesta-
li z ministroma za zdravje in 
javno upravo Danijelom Be-
šičem Loredanom in Sanjo 
Ajanović Hovnik. Predse-
dnik Fidesa Konrad Kuštrin 
je dejal, da računajo, da je 
bil sestanek prvi korak k re-
ševanju njihovih stavkovnih 
zahtev. Povedal je, da so se 
vsi strinjali, da je zdravstve-
ni sistem v velikih težavah, 

da k temu veliko pripomo-
re pomanjkanje zdravnikov, 
da to daje močno pot privati-
zaciji in odhajanju zdravni-
kov v zasebni sektor ter dru-
ge oblike dela. Fides je prej-
šnji teden napovedal stavko, 
ki se bo začela 19. oktobra. 
Zahtevajo izstop iz enotne-
ga plačnega sistema in po-
gajanja za nov tarifni del ko-
lektivne pogodbe za zdravni-
ke in zobozdravnike.

Stavko so zaostrili
Koordinacija novinar-

skih sindikatov Radiotele-
vizije Slovenija (RTVS) je v 
ponedeljek zaostrila stavko 
zaradi vse slabših razmer 
v javnem zavodu, šikanira-
nja zaposlenih in groženj 
z disciplinskimi postopki. 
Predvsem na Televiziji Slo-
venija in v uredništvu MMC 
so prekinili delo, zato je bil 
močno okrnjen informa-
tivni program. Pri tem so 
se sindikalisti pritožili, da 
naj bi vodstvo RTVS ovira-
lo izvedbo stavke. O tem so 
obvestili Inšpektorat RS za 
delo, ki je v torek tudi že op-
ravil nadzor na RTVS. Ge-
neralni direktor RTVS An-
drej Grah Whatmough je 
dejal, da je bil postopek ko-
rekten: »Kar poglobljeno 
smo se pogovarjali o poteku 
strokovnega dne, predvsem 
tudi o tem, kako smo zago-
tovili delovni proces, med-
tem ko je del zaposlenih 
stavkal, del pa ne.«

Simon Šubic

Podpisan partnerski 
sporazum za kohezijo

Minister Aleksander Jevšek je z evropsko komisarko Eliso 
Ferreira podpisal partnerski sporazum za 3,2 milijona evrov 
kohezijskih sredstev. / Foto: Tina Dokl

Zdravniški sindikat Fides se je ta teden pogajal z vladno 
stranjo o stavkovnih zahtevah glede plačnega sistema. 
Slika je simbolična. / Foto: Gorazd Kavčič

Na RTV Slovenija so v ponedeljek zaostrili stavko 
novinarjev, zato je bil močno okrnjen informativni program. 
/ Foto: Posnetek zaslona

med sosedi

Jože Košnjek V Hotelu Stara Pošta v Bi-
strici na Zilji v Ziljski dolini 
so v nedeljo, 25. septembra, 
odprli razstavo z naslovom 
Kraljevi kozolci. Na njej so 
predstavljeni digitalizirani 
posnetki kozolcev arhitek-
ta, profesorja in industrij-
skega oblikovalca Nika Kra-
lja (1920–2013), ki je poz-
nan po oblikovanju zname-
nitega naslanjača Rex 120 
iz leta 1952 in zložljive raz-
ličice Rex 56 iz leta 1956, po-
znane tudi pod imenom Rex 
Lounge Chair. Rex 56, ki je 
znova proizvajan in zelo is-
kan, je eden redkih izdel-
kov industrijskega obliko-
vanja iz Vzhodne Evrope v 
Muzeju moderne umetno-
sti v New Yorku. Manj zna-
no pa je, da se je Niko Kralj 
še posebej zanimal za ljud-
sko stavbarstvo, katerega del 
so tudi kozolci. Med letoma 

1970 in 1980 je s svojo zna-
menito Citroënovo žabo 
prevozil lep del Slovenije 
in tudi Koroške vključno z 
Ziljsko dolino ter občudoval 
in fotografiral kozolce: eno-
jne stegnjene, dvojne niz-
ke, dvojne vezane kozolce s 
podaljškom, dvojne vezane 
ali toplarje, kozolce na kozla 
in vse druge oblike ljudske-
ga stavbarstva. Niko Kralj jih 
ni le fotografiral, ampak se je 
pogovarjal tako z izdelovalci 
kot z naročniki. Na les se je 
izvrstno spoznal, saj se je v 
očetovi mizarski delavnici 
v Zavrhu pri Trojanah sku-
paj z bratom najprej izučil za 
mizarja in se je šele po vojni, 
med katero je bil v nemškem 
taborišču, iz katerega je po-
begnil k partizanom, odločil 
za študij arhitekture.

Zapuščina Nika Kra-
lja je dragocena, saj večine 

kozolcev, ki jih je fotogra-
firal, ni več. Žal pa vedno 
ni zapisal lokacije kozolca. 
Na razstavi v Bistrici na Zi-
lji je dana še posebna po-
zornost kozolcem, posne-
tim v Ziljski dolini. Najde-
mo jih še višje gori, proti 
Tirolski. In kot pravita la-
stnika Stare pošte Pepca in 

Ludvik Druml, so ti kozol-
ci dokaz, kje vse je živel slo-
venski živelj. Bistriška raz-
stava je posledica sodelova-
nja koroškega oddelka Zve-
znega urada za spomeni-
ško varstvo iz Celovca, ki ga 
vodi Gorazd Živkovič, Do-
lenjskega muzeja iz Nove-
ga mesta oziroma Deže-
le kozolcev, ki ga je na Zi-
lji zastopala Alenka Straži-
šar - Lamovšek, Narodopi-
snega inštituta Urban Jar-
nik iz Celovca in njegovih 
sodelavcev Martine Rustia 

Piko in Florjana Jordana ter 
hčerke pokojnega Nika Kra-
lja Veronike Kralj Iglič. Z 
igranjem na klavir in s pet-
jem je odprtje razstave obo-
gatila Ziljanka Katja Osterc. 
Med gosti je bil tudi gene-
ralni konzul Republike Slo-
venije v Celovcu Anton No-
vak. Udeležencem odprtja 
razstave je poslal pozdrave 
tudi Slavko Mežek iz Krope 
in zaželel, da bi si skupno 
še naprej prizadevali za vpis 
kozolcev na Unescov se-
znam kulturne dediščine.

Slovenci v zamejstvu (870)

Od leve: Anton Novak, Ludvik Druml, Florjan Jordan, Katja Osterc, Veronika Kralj - Iglič, 
Alenka Stražišar - Lamovšek, Gorazd Živkovič in Martina Rustia Piko na odprtju razstave 
v Bistrici na Zilji / Foto: Jože Košnjek

Kraljevi kozolci v Ziljski dolini
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Pred pohodom

Poglejmo najprej ozadje 
tega pohoda. »Medtem ko 
je socialistična stranka pod-
žigala ljudstvo k revoluciji, 
vstaji in diktaturi proletari-
ata, je Mussolini izbral par-
lamentarno pot. Stopil je v 
stik z najvišjimi predstavni-
ki vlade in jih skušal prido-
biti za svoje ideje. Njegov po-
litični namen je bil oslabeti 
vlado do te mere, da bi nje-
gova stranka bila edina al-
ternativa. Predsednik Gioli-
tti je bil prefinjen politik in 
je te namere točno uvidel, a 
je bil prepričan, da bo Mu-
ssoliniju kos. Zato je Musso-
lini organiziral spektakular-
ni nastop svoje stranke. Pa-
rada po mestnih ulicah sama 
po sebi ni bila novost in ne bi 
motila nikogar, a Mussolini-
jev sprevod je bil sestavljen iz 
oboroženih ljudi. Ljudi, ki so 
samo dva meseca prej vojaš-
ko zasedli mesto Ancona, da 
bi videli, kako bo na to reagi-
rala vlada, kaj bo storil kralj 
in predvsem če bo nastopi-
la proti njim vojska. Ancona 
se je predala fašistom, vlada 
in kralj zadeve nista jema-
la resno. Niti niso razume-
li grožnje, ki jo je Mussolini 
izrekel na javni manifesta-
ciji v Neaplju samo štiri dni 
pred pohodom na Rim: 'Ali 
nam poverijo vladni mandat 

ali gremo v Rim in si ga vza-
memo.' Vladni krogi in sam 
kralj so razumeli nevarnost 
šele, ko so škvadristi dne 27. 
zasedli vladne urade v neka-
terih mestih (Firence, Cre-
mona, Pisa) in ko je bilo za-
plenjenih veliko vlakov za 
prevoz več tisoč fašistov do 
Rima. Zaradi zbiranja obo-
roženih enot črnosrajčnikov 
na obrobjih Rima je predse-
dnik vlade Luigi Facta razgla-
sil izredno stanje za mes-
to Rim, ki ga pa kralj Vik-
tor Emanuel III. ni odobril. 
Da bi se izognil državljanski 
vojni, tudi ni dovolil uporabe 
vojske in je zahteval Factovo 
odstavko. Ponudil je Musso-
liniju predsedstvo v sodelo-
vanju z ministrom Salandro, 
a on ga je zavrnil rekoč: 'Ni-
sem vsega tega storil za Sa-
landrovo korist.' Tako je 29. 
oktobra kralj pooblastil Mu-
ssolinija za sestavo nove vla-
de. 30. oktobra je Mussolini 
prispel v Rim, kamor je s se-
boj pripeljal kakšnih 25.000 
črnosrajčnikov. Naslednji 
dan so priredili predvide-
ni sprevod po mestnih uli-
cah, ki pa ni bil več mišljen 
kot protestna manifestaci-
ja, temveč kot slavnostni po-
hod, s katerim so proslavili 
prevzem oblasti.«

Pohod
In zdaj še pohod sam. 

»Mussolinijev razgovor s 
kraljem je trajal eno uro in ni 

na razpolago verodostojnih 
virov o vsebini tega pogovo-
ra. Vsekakor je Mussolini še 
isti dan predložil predlog za 
sestavo nove vlade, v kateri 
so bili vključeni samo trije 
fašisti zmernega krila in več 
predstavnikov t. i. 'popolari', 
to je ljudskih strank. Med-
tem so se v okolici Rima 
zbirali pripadniki in sim-
patizerji fašistične stran-
ke in njih število je naraslo 
od predvidenih 30 tisoč na 
več kot 70 tisoč udeležen-
cev, katerim so se pridru-
žili še rimski somišljeniki. 
Prišlo je tudi do incidentov, 
na primer v okraju San Lo-
renzo, kjer so delavci stre-
ljali na kolono fašistov, ki je 
korakala proti centru mes-
ta. Naslednjega jutra je od-
prava 500 fašistov napadla 
in opustošila ves rajon: med 
prebivalci je bilo 13 ubitih 
(vključno z napadalci prej-
šnjega dne) in preko dves-
to ranjenih, saj so jih škva-
dristi kar metali skozi okna. 
V tem vzdušju, ko pravza-
prav fašisti niso povzroči-
li najmanjšega incidenta, a 
so bili pred mestnimi vrati 
pripravljeni, da nastopijo s 
surovim nasiljem, se je 31. 
oktobra 1922 odvil sprevod 
po Rimskih ulicah. Črnos-
rajčniki so več kot šest ur pa-
radirali pred kraljem, nakar 
je Mussolini ukazal demo-
bilizacijo …« Tako se je za-
čela Mussolinijeva vlada, ki 

je trajala do julija 1943. Tudi 
Hitler je prišel leta 1933 na 
oblat po parlamentarni 
pozi, po zmagi nacistov na 
volitvah …

Bratje Italije
Na parlamentarnih voli-

tvah v nedeljo, 25. 9. 2022, 
je zmagala desna koalicija, 
znotraj nje pa je največ gla-
sov dobila stranka z imenom 
Bratje Italije, vodi jo Giorgia 
Meloni. Za kakšno združbo 
gre? Primorski dnevnik, ča-
sopis Slovencev v Italiji, je 
že 21. avgusta letos zapisal: 
»Slovenski manjšini naj-
bolj nenaklonjena je stranka 
Bratje Italije (Fratelli d'Ita-
lia), ki je tudi pri tem vpra-
šanju naslednica /neofaši-
stične/ MSI. Medtem ko se 
na Južnem Tirolskem so-
mišljeniki Giorgie Meloni 
postavljajo kot zadnji bra-
nitelji tamkajšnje po njiho-
vi oceni ogrožene italijan-
ske skupnosti, so v Furlani-
ji Julijski Krajini zaigrali na 
'zgodovinsko struno'. Pravi-
jo, da nimajo nič proti zaš-
čiti manjšine, a odklanja-
jo 'potvarjanje' zgodovine s 
strani Slovencev npr. v zve-
zi s tržaškim Narodnim do-
mom, bazoviški junaki pa so 
zanje teroristi, čeprav se jim 
je lani poklonil tudi italijan-
ski predsednik Sergio Ma-
ttarella.« Počakajmo torej, 
da nam zmagovalka pokaže 
svoj pravi obraz.

Miha Naglič

Letos mineva sto let od zloglasnega »Pohoda na Rim«, 28. oktobra 1922, po katerem je njegov Vodja 
(Duce) vsilil Italiji svojo fašistično diktaturo. Na nedeljskih volitvah pa je v Italiji znova zmagala 
populistična desnica …

Benito Mussolini (v sredini) s pajdaši, marca 1922, kake pol 
leta pred prihodom na oblast / Foto: Foto: Wikipedija

Prvaki italijanske desnice. Z leve: Giorga Meloni, Matteo 
Salvini in Silvio Berlusconi, v Rimu, 12. aprila 2018 
/ Foto: Wikipedija

Nove knjige (652)

Kajuh: Dopisovanja
»Moja draga, zlata Silvica! 

/ Pisala si mi, naj Ti nanag-
lo, da ne bo prepozno, napi-
šem ta zvezek pesmi, in na-
pisal sem Ti jih. Gotovo si 
ne moreš misliti, s kakšno 
ljubeznijo sem jih pisal, ker 
sem vedel, da jih pišem za 
Te, ki te ljubim tako globoko 
in tako silno, da je vsaka še 
tako velika in mogočna be-
seda preskromna, da bi ra-
zodela mojo ljubezen. Zato 
Ti bom rekel samo: Ljubim 
te, moja draga, zlata, dobra 
Silvica! Ali še veš, kaj sem 
Ti rekel nekoč na Gradu? 
To, kar sem povedal takrat, 
ne bom pozabil in prekli-
ceval nikoli, kajti v mojem 
srcu je zdaj še bolj kot kdaj-
koli poprej misel na Te tako 
polna ljubezni in čistosti. 
Kričal bi od žalosti in sreče, 

tako te ljubim. Od žalosti, 
ker sem te izgubil. Od sre-
če, ker te vendarle imam. 
Vem, da je tudi tebi tako. Po-
tihoma upam, da je to, kar 
mi je povedala mama, res! 
Silvica, ne moreš si misli-
ti, kako sem srečen. Otrok! 
Živ, majcen, droben otrok, 
ki bo ves Tvoj in moj. Oh, 
kako bova še srečna. Toda, 
če ne bo imel očeta, tedaj 
mu bodi Ti oče in mati. Pri-
poveduj mu o meni in povej 
mu, kako neizmerno sem 
Te ljubil. Ti sama pa se vedi 
kot moja žena, kateri zapuš-
čam vse, kar imam in kar 
pripada meni. / Vedno tvoj 
Korlek« (str. 3)

Gornje besedilo je Kaju-
hovo posvetilo, napisano 
23. januarja 1943 v rokopi-
sni zvezek pesmi, ki jih je 
prepisal za svojo zaročenko 
Silvo Ponikvar; ta zvezek je 

skupaj z drugim gradivom 
na njeno željo zakopal pod 
češnjo na njenem vrtu. To 
posvetilo je urednik te knji-
ge Miklavž Komelj posta-
vil na njen začetek in tako 
učinkuje tudi kot posvetilo 
te knjige. Na hrbtno stran 
trdo vezane knjige pa je ure-
dnik napisal: »V tej knjigi je 
prvič zbrana celotna Kaju-

hova korespondenca; po-
leg njegovih pisem so va-
njo vključena tudi pisma 
ljudi, s katerimi si je dopi-
soval. Iz te knjige spoznava-
mo pesnikova razmišljanja 
in čutenja, obenem pa z njo 
dobivamo izjemen doku-
ment o celi generaciji mla-
dih slovenskih levičarjev, 

ki so v turbulentnem času 
pred drugo svetovno vojno 
in med njo verjeli, da bo re-
šitev slovenskega nacional-
nega vprašanja prinesla so-
cialistična revolucija, in so 
tako vstopili v planetarno 
tragiko dvajsetega stoletja.« 
Založba Litera je knjigo iz-
dala ob stoletnici pesniko-
vega rojstva: rodil se je 13. 

decembra 1922 v Šoštanju. 
Nedaleč od rodnega mesta 
je v Šentvidu pri Zavodnjah 
tudi padel, zadet od strelov 
nemških vojakov, 22. febru-
arja 1944. Na sliki, ki krasi 
naslovnico knjige, sta Ka-
rel Destovnik in Silva Po-
nikvar, fotografirana leta 
1940. Krasna knjiga!

Kajuh: Dopisovanja, uredil Miklavž Komelj, Litera, 
Maribor, 2022, 356 strani

Miha Naglič

Pohod na Rim

Giorga Meloni (1977) kot govornica na shodu ameriških 
desničarjev (Conservative Political Action Conference) na 
Floridi, 26. februarja 2022 / Foto: Wikipedija
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»Jesen se ne začne, ko 
kostanjarju postavimo hišico 
za peko kostanja, v Kranju za-
četek jeseni oznanja vsakole-
tno odprtje festivala in spre-
hod po galerijah v mestnem 
jedru,« je na novinarski kon-
ferenci uvodoma dejal kranj-
ski podžupan Janez Černe; 
da je Mednarodni festival li-
kovnih umetnosti ob film-
skem festivalu Krafft, Kranj 
Foto festu, festivalu kolaža 
Kaos in Jazz Kampu eden 
tistih odličnih in pomemb-
nih dogodkov v mestu, ki jih 
na Mestni občini Kranj z ve-
seljem podpirajo. To velja že 
deset let in se v letošnjem letu 
nadaljuje z novimi močmi.

Kot bi dejali v prispodo-
bi, je v velike čevlje idejnega 
vodje in dolgoletnega ume-
tniškega vodje ter prve violi-
ne festivala magistra slikar-
stva Klavdija Tutte stopila ki-
parka Martina Marenčič, ki 
je svojemu predhodniku po-
delila veliko zahvalo Likov-
nega društva Kranj za njego-
vo dolgoletno požrtvovalno 

delo pri festivalu. »Čas je za 
mlado ekipo, da festival pos-
tavi na nove temelje. V dru-
štvu imamo veliko odličnih 
mladih ustvarjalcev, zato me 
za festivalsko prihodnost ne 
skrbi,« je povedal Tutta, ki 
po kiparkinih besedah osta-
ja pomemben svetovalec pri 

kreiranju festivala. »Prav on 
je bil tisti, ki je navezal trdna 
in dolgoročna sodelovanja z 
mnogimi institucijami in po-
samezniki doma in v tujini.«

V središče likovne obrav-
nave – festival bodo s tradici-
onalnim pohodom po razsta-
viščih in s podelitvijo nagrad 

odprli danes ob 17. uri – tok-
rat stopa figura, kar izvemo 
že v podnaslovu festivala 
Ecce Homo – Figura v novi 
realnosti. »Če je figuralika 
likovno upodabljanje stvar-
nega sveta, zlasti živih bitij, 
je tema letošnjega festiva-
la predvsem podoba človeka 

ali človeštva, kakršno da-
nes je,« poudarja umetniška 
vodja Martina Marenčič in 
dodaja, da široko zastavljena 
tema hkrati dopušča neome-
jeno možnosti za izraz v raz-
ličnih medijih. Z več kot tris-
to deli se na 14 razstaviščih 
predstavlja 98 umetnikov iz 
20 držav.

Festival sta pozdravila tudi 
predsednik stanovskega 
društva likovnikov ZDSLU 
Zoran Poznič in kustosinja 
društvene galerije v Ljubljani 
Olga Butinar Čeh. »Po vsem 
tem, kar je bilo na festivalu 
predstavljeno v zadnjih dese-
tih letih, lahko z lahkoto po-
trdimo, da je kranjski festival 
eden vrhunskih vsakoletnih 
praznikov slovenske kultu-
re, pri čemer je pomemben 
kazalnik, da ustvarjalci v dru-
štvih znajo stopiti skupaj in 
da njihovo delo podpira tudi 
lokalna skupnost,« je pouda-
ril Zoran Poznič, Olga Buti-
nar Čeh pa: »Ekipa Likovne-
ga društva Kranj je ena naj-
kvalitetnejših v državi, zato 
ji gredo vse čestitke za pre-
teklih deset festivalov in 

verjamem, da bo tako tudi v 
prihodnje.«

»Gorenjski muzej je glede 
na svoje poslanstvo zagoto-
vo pravi festivalski partner, 
zato z veseljem na razpola-
go dajemo galerijske pro-
store in prav tako pripomo-
remo k izidu kataloga, sode-
lujemo pa tudi z odkupno 
nagrado ter s pripravo raz-
stave dobitnika velike nagra-
de v prihodnjem letu,« je de-
jala direktorica Gorenjskega 
muzeja Marjana Žibert, di-
rektor Zavoda za turizem in 
kulturo Kranj Klemen Malo-
vrh pa je poudaril, da festi-
val vsako leto daje tudi po-
memben pečat kranjskemu 
mestnemu jedru, še poseb-
no pa je ponosen na razstavo 
del letošnjega nagrajenca za 
življenjsko delo Jurija Kala-
na, ki bo na ogled prav v Ga-
leriji Kranjske hiše.

Akademskega slikarja Ju-
rija Kalana je v nekaj bese-
dah (obsežneje pa v festival-
skem katalogu) predstavila 
dobra poznavalka njegove-
ga dela umetnostna zgodo-
vinarka Petra Vencelj.

Igor Kavčič

Spregovorili so o festivalu (od leve): Petra Vencelj, Jurij Kalan, Marjana Žibert, Olga Butinar 
Čeh, Martina Marenčič, Zoran Poznič, Klavdij Tutta in Klemen Malovrh. / Foto: Igor Kavčič

Na 11. Mednarodnem festivalu likovnih umetnosti Kranj – ZDSLU, ki danes zvečer odpira vrata štirinajstih razstavišč v kranjskem mestnem jedru, se z več 
kot tristo deli predstavlja osemindevetdeset umetnikov iz dvajsetih držav. Nagrado za življenjsko delo bo prejel akademski slikar Jurij Kalan.

V Arboretum Volčji Po-
tok skrbijo za prostor in za 
vrtno dediščino, ki sta jo v 
preteklosti ustvarila Ferdi-
nand in Leo Souvan, v las-
ti slednjega pa je bila tudi 
bogata slikarska zbirka, ka-
tere del je še vedno v dru-
žinski lasti. Med njimi so 
dela impresionista Matije 
Jame in nekaj izmed njih v 
obliki povečanih reproduk-
cij odslej krasi tudi prijetno 
senčnico in njeno okolico 

južno od pristave v Arbo-
retumu.

Po besedah avtorja raz-
stave Matjaža Mastnaka na 
ta način želijo opozoriti na 
manj znano dejstvo, da je 
bilo slikarjevo ustvarjanje 
močno povezano z družino 
Souvan. »Leo Souvan je bil 
Jamov mecen, ki je od sli-
karja kupil več deset likov-
nih del, njun odnos pa je sča-
soma prerasel v prijateljstvo. 
Matija Jama je bil v graščini 
v Volčjem Potoku vedno do-
brodošel gost. Tu je imel na 

voljo sobo, kjer je lahko ži-
vel, ko je slikal prizore v oko-
lici, vrata pa so mu bila od-
prta tudi v Souvanovi palači 
na Mestnem trgu v Ljublja-
ni, kjer je imel v tretjem nad-
stropju slikarski atelje,« po-
jasnjuje Mastnak, sicer velik 
poznavalec zgodovine arbo-
retuma in zgodovine druži-
ne Souvan, in dodaja, da so 
se dediči z naklonjenostjo 
odzvali na njihovo povabilo 
in dovolili posneti in razsta-
viti reprodukcije del.

Na razstavi so dvanajstim 

slikam v zasebni lasti doda-
li še dve deli iz Narodne ga-
lerije v Ljubljani, kjer so za 
razstavo odstopili digital-
ne posnetke in informaci-
je o slikah. Večina predsta-
vljenih Jamovih del je širši 
javnosti neznana, kar ned-
vomno na neki način razkri-
va tudi manj znan, morda 

celo nov pogled na ustvarja-
nje Matije Jame. Reproduk-
cije so namensko umeščene 
v zaključni ambient senčni-
ce, ki omogoča tako intimno 
doživljanje okolice kot raz-
širjanje obzorja o umetnosti 
Matije Jame.

Lahko si ogledamo znane 
motive, ki jih je v svojih delih 

uporabljal Jama, na primer 
breze in plesalke, tu pa so 
tudi krajine, kot sta Bled z 
okolico, motiv s pogledom 
na Karavanke, pa sliki fan-
tiča in kmetice, zagotovo pa 
nas presenetijo urbani mo-
tivi pred ljubljanskim magi-
stratom, Bežigrada, tudi Be-
netk.

Igor Kavčič

Motivi slik Matije Jame v prijetni senčnici Arboretuma / Foto: Igor Kavčič

Pred dnevi so v Arboretumu Volčji Potok odprli razstavo del Matije Jame in s tem zaznamovali 150. obletnico rojstva znanega slovenskega impresionista. Gre 
za povečane reprodukcije slikarjevih del, ki so v večini v lasti rodbine Souvan.

Matija Jama in družina Souvan

Figura človeka in človeštva

Ob portretu Lea Souvana: na desni avtor razstave Matjaž Mastnak ob članih rodbine 
Souvan / Foto: Igor Kavčič
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Na kamniški Šutni že ne-
kaj mesecev deluje Črna pi-
zza. Ne, ne gre za picerijo 
s kakšno prav posebno po-
nudbo, temveč za ploščar-
no, ki jo je na najlepši, a tudi 
nekoliko zaspani kamniški 
ulici odprl Gregor Torkar. 
»Američani 'vinilkam' po-
govorno pravijo tudi licori-
ce pizza. Tako se je imeno-
vala tudi znana ploščarna v 
Los Angelesu, v čast kate-
ri sem jaz svojo poimenoval 
Črna pizza,« nam je o ime-
nu svoje trgovinice povedal 
Gregor, sicer Kranjčan, ki pa 
je svoj dom našel v Soteski, 
nedaleč od Kamnika. Ob od-
prtju mu je bil v pomoč tudi 
projekt Cinema, v okviru ka-
terega v Kamniku oživljajo 
mestno središče. A kot pra-
vi, se mu je Šutna tudi sicer 
zdela primerna lokacija za 
takšno dejavnost.

Trenutno ima na razpola-
go okoli dva tisoč plošč – ve-
činoma rokerskih, pa tudi 
drugih žanrov. Med njimi 
so tako dobro znani hiti iz 

svetovne zakladnice popu-
larne glasbe, izvajalcev z ob-
močja nekdanje Jugoslavije, 
do cele palete domačih sku-
pin.

Glavni namen ploščarne je 
sicer prodaja plošč, a še zda-
leč ne edini. Zleknjeni v udo-
ben fotelj Rex, ki ga je našel v 
bližnji starinarnici, si lahko 

obiskovalci privoščijo tudi le 
kratek oddih ob poslušanju 
priljubljene plošče in zra-
ven kakšno rečejo s komu-
nikativnim lastnikom. »Po-
tencial za takšno trgovino je 
praktično povsod, saj jih – z 
nekaj izjemami v Ljubljani, 
Mariboru in Kopru – pri nas 
ni. Trg pa se razvija izredno 

hitro, zanimanja za plošče je 
vedno več,« pravi Gregor, ki 
je sicer tudi didžej in spiker 
na Radiu Bob.

V dobrih štirih mesecih, 
kolikor je preteklo od odpr-
tja, ga je našlo že kar nekaj 
zbiralcev plošč, poleti pa so 
pri njem nakupovali tudi tu-
risti, ki so obiskali Kamnik. 

Če bi kdo utegnil pomisliti, 
da zanimanje za »vinilke« 
vlada predvsem pri starejši 
populaciji, pa bi se zmotil: 
»Vedno več je mladih – in s 
tem ne mislim le na študen-
te ali srednješolce, temveč 
tudi osnovnošolce, ki znova 
več poslušajo rokersko glas-
bo prejšnjih desetletij.«

In kaj je razlog za takšen 
preporod poslušanja glas-
be na vinilnih ploščah, kot 
ga doživljamo v zadnjih le-
tih? »CD-ji so bili zanimivi 
le, dokler se ni pojavil mp3 
in si lahko glasbo nosil s se-
boj na predvajalniku ali pa-
metnem telefonu. 'Vinilka' 
pa je nekaj povsem druge-
ga. Že ovitek je svojevrstno 
umetniško delo. Ko poslu-
šaš ploščo, si za glasbo vza-
meš čas in ne igra le v ozad-
ju, medtem ko počneš dru-
ge stvari. 'Vinilka' ima dušo, 
ki je digitalni zapis niko-
li ne bo imel,« je prepričan 
sogovornik, ki plošče zbira 
prek oglasnikov, prijateljev 
in znancev, včasih pa se mu 
kdo s seznamom za prodajo 
javi kar sam.

Marsikaj se še skriva po 
stanovanjih, tudi kakšna 
bolj redka izdaja. »Vča-
sih so ljudje v smeti metali 
plošče, ki bi bile danes vred-
ne tisoče evrov. Še posebno 
to velja za izvajalce nekda-
nje Jugoslavije, ki se danes 
precej redkeje ponovno iz-
dajajo, kot to velja za neka-
tere druge svetovne bende. 
Takšne redkosti lahko do-
sežejo vrednost tudi nekaj 
sto evrov.«

Čeprav Gregor ostaja za-
pisan glasbi, pa ima načr-
tov in idej še precej tudi na 
drugih področjih. Potenci-
al vidi tudi v Šutni, ki bi lah-
ko precej bolj zaživela. »Ka-
mnik je center kraft pivovar-
jev, zato bi v središče mesta 
gotovo sodila tudi prodajal-
na butičnih piv, morda trgo-
vinica vintage izdelkov, sre-
dnjeveška gostilnica, čajni-
ca s ponudbo namiznih iger 
in še marsikaj,« našteva so-
govornik.

Kdo ve, morda se tudi po 
zaslugi takšnih ljudi, kot je 
Gregor Torkar, zaspani Šu-
tni obetajo živahejši časi.

Aleš Senožetnik

Gregor Torkar ima v svoji Črni pizzi stalno na zalogi okoli dva tisoč plošč. / Foto: Aleš Senožetnik

Poslušanje glasbe na vinilnih ploščah v zadnjih letih doživlja pravi preporod, ploščarn pa ni prav veliko. Eno je v središču Kamnika pred nedavnim odprl 
Gregor Torkar.

Svet spoznava kot pešec. 
To je Lado Vidmar, znani po-
potnik iz Žleb, ki želi preho-
diti pot od enega do druge-
ga konca sveta – od Atlanti-
ka do Lhase v Tibetu. Svoje-
mu cilju na vzhodu se je že 
močno približal in bi ga naj-
brž že dosegel, če mu v zad-
njih letih ne bi zagodli biro-
kratski postopki s pridobiva-
njem vizumov in pandemi-
ja covida-19. Na svojih poto-
vanjih je prehodil že več kot 

15 tisoč kilometrov. »Hoja 
mi ni muka. Predstavlja mi 
način premikanja, spozna-
vanja dežele, da mi energi-
jo. Peš svet vidiš precej dru-
gače kot iz avtomobila, po-
zoren si tudi na podrobno-
sti, na takšne in drugačne le-
pote ob poti. Poleg tega je to 
tudi zelo poceni način poto-
vanja. Letos je bil na primer 
dražji prevoz do Palerma kot 
potem celotna pot nazaj, na 
kateri sem v slabih dveh me-
secih za hrano porabil ok-
rog štiristo evrov, drugih 

stroškov pa nisem imel,« 
poudarja.

Ker se tudi letos ni mogel 
podati proti Tibetu, je bila 
namreč rezervna izbira Ita-
lija. To je bila doslej njegova 
najdaljša pot. V slabih dveh 
mesecih, od 2. aprila do 25. 
maja, je prehodil 2600 kilo-
metrov. Pot je začel na Sici-
liji, kjer je ostal 13 dni, pre-
hodil sedemsto kilome-
trov, nato pa odplul na celi-
no. Hodil je po sredini ita-
lijanskega škornja, večino-
ma po stranskih cestah, ko-
likor se je dalo, se je izogibal 
večjih mest, prehodil je šte-
vilne prelaze in doline. Ko-
nec maja se je vrnil domov 
v Žlebe. V sklopu Evropske-
ga tedna mobilnosti so ne-
kaj fotografij z njegovih do-
sedanjih pešačenj razstavili 
na prostem v središču Med-
vod. Naslov razstave je Pe-
šec. Svoje letošnje potova-
nje pa je v slabih dveh urah 
predstavil na predavanju. 
»Kdor ima rad gore, je do-
brodošel,« je v enem stav-
ku opisal Italijo. Večina poti 
je bila gor-dol, le zadnji del 

po Padski nižini neskončna 
ravnina. »Višinskih metrov 
nisem beležil, jih je pa bilo 
veliko. Na dan sem šel tudi 
čez tri prelaze. Pokrajina se 
je zelo spreminjala. Nikoli 
mi ni bilo dolgčas. Navdu-
šen sem bil, ko sem za vsa-
kim ovinkom zagledal ne-
kaj novega. To me vselej vle-
če naprej, še posebno pogled 
na gore, ki me je spremljal 
vse do Padske nižine. Pet-
najst let sem se ukvarjal z al-
pinizmom in to se pozna.«

Na ramenih je imel od 
17 do 19 kilogramov težak 
nahrbtnik, v katerem je bilo 
vse, kar je potreboval, tudi 
šotor. Ko se je bližala tema, 
ga je postavil nekje ob poti, 
zjutraj so ga prebujali pete-
lini, spil je kavo in šel nap-
rej. Za kosilo je imel konzer-
vo tune, kruh, malo sira, če-
bulo, za večerjo sir, salamo, 
kruh ... Uporabljal je zemlje-
vid v merilu 1 : 800 000, na 
katerem je manjkalo precej 
cest. Dostikrat je spraševal 
za pot in naredil tudi kakšen 
kilometer več, kot bi bilo tre-
ba. Družbo so mu občasno 

delale živali, najpogoste-
je psi, srečeval je tudi divje 
prašiče, jazbeca, srnjake, ta-
ble so opozarjale na medve-
de, ki jih ni videl, neko jut-
ro je pri šotoru ugledal celo 
šakala, ki je izginil, še pre-
den je Lado prijel za fotoa-
parat. Pot dokumentira tudi 

s fotografijami. V Italiji jih je 
posnel skoraj 1300.

Za konec je nekaj besed 
namenil še naslednjemu 
peš potovanju. Prihodnje 
leto bi končno rad nadalje-
val pot proti Tibetu. Rezerv-
ni načrt pa je sever, Skandi-
navija.

Maja Bertoncelj

Lado Vidmar je na svojih potovanjih prehodil že več kot 
petnajst tisoč kilometrov. / Foto: Peter Košenina

Lado Vidmar se od leta 2009 skoraj vsako leto odpravi na potovanje, ki ga opravi peš. Letos je prehodil 
največ, v slabih dveh mesecih kar 2600 kilometrov, in sicer od Sicilije po celotnem Apeninskem 
polotoku vse do doma v Žlebeh.

Peš s Sicilije do doma

»Vinilka« ima dušo, ki je mp3 nima

Zvečer ob poti postavi šotor, zjutraj sledi podiranje in znova 
peš naprej. / Foto: osebni arhiv
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»Ko sem že pred leti pos-
lušal pritrkavanje v radovlji-
škem zvoniku in se pogo-
varjal s sosedom Marjanom 
Golmajerjem - Katežem o 
melodijah pritrkavanja, ki 
so bile njemu znane tudi po 
imenih, sem se odločil, da bi 
vse to dogajanje v zvoniku 
zbral in strnil v knjižico,« je 
začetke nastajanja tega zani-
mivega dela opisal Radovlji-
čan Franci Valant.

Zven štirih zvonov
Znano je, zapiše v uvodu 

v publikacijo, da so v zvo-
niku po večini nameščeni 
vsaj štirje po velikosti različ-
ni zvonovi, ki oddajajo raz-
lične glasove. Tako pri kla-
sičnem zvonjenju nastane 
spontana, prijetna melodi-
ja. »Ta melodija možakar-
jem, ki so bili vešči klasič-
nega zvonjenja, ni zadošča-
la. Želeli so več. Domneva-
li so – in imeli so prav – da 
je iz štirih zvonov, ki imajo 
različne glasove, s trkanjem 
ob rob zvona možno izvabiti 

več, mnogo več. Tako se je z 
voljo in posluhom davnih iz-
vajalcev nekje v obdobju 17. 
stoletja s poskusi in z upora-
bo osebnega trkanja, udar-
janja na zvonove, rodilo pri-
trkavanje v zvonikih, ki mu 
v Radovljici že od nekdaj po 

domače pravimo nabijanje 
v zvoniku,« začenja zgodbo 
pritrkavanju in pritrkoval-
cih v dekaniji Radovljica, ki 
sega od Ljubnega pa vse do 
Rateč na eni in Bohinja na 
drugi strani ter obsega kar 
24 župnij.

Ujeti drobci pričevanj

Posebno ponosen je na 
kratko spremno misel, ki 
jo je knjigi na pot posvetila 
dr. Mojca Kovačič, strokov-
njakinja Glasbenonarodopi-
snega inštituta ZRC SAZU. 
»Zvok zvonov je prevzel 
mnoge ljubitelje, ki drago-
ceno prispevajo svoja spoz-
nanja v zakladnico znanja 
o zvonovih v različnih oko-
ljih. Eden od takih je gospod 
Franci Valant, ki me je pre-
senetil s svojo raziskovalno 
žilico in strokovnostjo, ki 
ji je dal mesto v knjigi. Kot 
je sam omenil, je ujel tako 
drobce pričevanj ljudi, ki so 
že odšli s tega sveta, kot tis-
tih, ki oblikujejo sedanjosti 
in prihodnost zvonjenja in 
pritrkavanja v Predtrgu, Ra-
dovljici in njeni širši okoli-
ci,« je med drugim zapisala.

Gradbenik po poklicu ...
Franci Valant se je veči-

no svojega življenja ukvarjal 
z gradbeništvom. Kmalu po 
študiju je iz domače Radovlji-
ce odšel na Primorsko, kari-
ero je nadaljeval v Ljubljani. 

Pod njegovim vodstvom je 
bilo ustanovljenih več grad-
benih šolskih centrov po vsej 
Sloveniji. Delovno pot je zak-
ljučil kot svetovalec za ka-
dre združenja za gradbeni-
štvo pri Gospodarski zborni-
ci Slovenije in nato že po upo-
kojitvi sodeloval pri ustano-
vitvi gorenjske podružnice 
sodnih izvedencev in cenil-
cev za gradbeno stroko.

... zgodovinar po srcu

Ko je bilo strokovnega dela 
manj, se je pred leti lotil še 
pisanja knjige. Leta 2018 je 
tako izšlo delo Pogorje Jelo-
vica in gozdarjenje v prete-
klosti ter druga opravila. A 
tudi po tem mu raziskoval-
na in pisateljska žilica nis-
ta dali miru. »Vseskozi sem 

imel idejo, da bom za svojo 
90-letnico izdal še knjigo o 
zvonovih, zvonjenju in pri-
trkavanju kot nesnovni kul-
turni dediščini Slovenije, ki 
je bila najbolj razširjena prav 
na Gorenjskem,« je pojasnil 
v pogovoru le nekaj dni pred 
okroglim jubilejem.

Tako se je, dosledno in na-
tančno, lotil zbiranja podat-
kov, urejanja, zapisovanja ... 

»Posebej moram poudariti, 
da knjiga ne bi nastala, če po-
datkov ne bi dobil od starih 
Predtržanov. Za novejše ob-
dobje pa se moram zahvali-
ti sedanjim pritrkovalcem, ki 
vztrajno še delujejo in nada-
ljujejo pot pritrkovanja, kljub 
temu da je zvonjenje, delova-
nje ure in pritrkovanje prev-
zela elektronika,« še pove.

Marjana Ahačič

Franci Valant s knjigo, ki govori o zgodovini zvonov, zvonjenja 
in pritrkavanja. Napisal jo je ob svoji 90-letnici. Okrogli 
jubilej je praznoval v začetku tega tedna. / Foto: Gorazd Kavčič

Radovljičan Franci Valant je pred dnevi dopolnil devetdeset let in jubilej pospremil z izidom svoje nove, druge knjige. Tokrat je podrobno opisal zgodovino 
zvonov, zvonjenja in pritrkavanja v župniji in dekaniji Radovljica.

Anton Žakelj oziroma Do-
moljub Ledinski je živel in 
ustvarjal v času Prešerna, a 
čeprav ga danes strokovnja-
ki prištevajo med najbolj-
še pesnike tistega časa, so 
šele 154 let po njegovi smrti 
pesmi, ki jih je pisal, zbra-
li v knjigi. Knjigo sta uredi-
li Marija Stanonik in Marija 
Velikonja. Slednja je že pred 
časom poskrbela, da se je 
zbrala skupina vaščanov Le-
din, ki je ohranjala spomin 
na rojaka in raziskovala nje-
govo delo, kar je preraslo v 
Kulturno društvo (KD) Ro-
doljub Ledinski. Najprej so 
o njem pripravili več razstav, 
a bolj ko so odkrivali pesni-
ka in njegovo življenje, bolj 
so bili navdušeni in tako do 
ideje, da njegove pesmi izda-
jo v knjigi, ni bilo več daleč, 
je poudarila koordinatorica 
projekta Ivica Šemrov. Ker 
so Ledine, rojstni kraj Anto-
na Žaklja, v tistem času sodi-
le v žirovsko župnijo in obči-
no, pa ga imajo Žirovci tudi 
za nekoliko svojega pesnika.

V knjigi so tako zbrali av-
torske pesmi Antona Žaklja 
in njihove razlage ter tudi 
narodne pesmi, ki jih je za-
pisoval. »Njegova mama je 
bila znana ljudska pevka in 
je zelo vplivala na sina. Pri-
povedovala mu je pesmi, 
ki jih je zapisal v sedmih 
zvezkih, a v arhivu se je oh-
ranil zgolj en,« je spomni-
la Marija Velikonja. Pesnika 
sicer označujejo kot razgle-
danega, radoživega, vedo-
željnega in kritičnega este-
ta, ki se je vedno znova vra-
čal k naravi. »V časih, ko je 
obiskoval srednjo šolo in se-
menišče, je imel okrog sebe 
izjemne ljudi, ki so v Lju-
bljano prihajali iz vseh de-
žel monarhije, da bi zbira-
li ljudsko narodno blago. V 
ta čas sodijo začetki spodbu-
janja slovenstva.« Potem pa 
ga je Ljubljanska nadškofi-
ja po besedah Marije Veli-
konja nenadoma poslala v 
Gradec pri Podzemlju v Beli 
krajini, kjer je na gradu ba-
rona Gušiča delal kot doma-
či učitelj baronovih otrok. 
Kot duhovnik je kasneje 

služboval po različnih žu-
pnijah na Dolenjskem. »Ob 
spoznavanju preprostih lju-
di se je vživljal v njihova živ-
ljenja in tako so nastale nje-
gove zelo čustvene pesmi. 
Je mojster prav pripovedne 
pesmi,« je poudarila Mari-
ja Velikonja in dodala, da 
je obenem zelo občudoval 

svojega sodobnika, pesni-
ka Franceta Prešerna, zlas-
ti njegove sonete. Tudi sam 
je napisal več kot trideset 
sonetov, večina jih govo-
ri o slovenstvu. »S Prešer-
nom sta si bila blizu tudi po 
vsebini. Kolega Jože Faga-
nel je njegovo pesem Živa 
roža primerjal s Prešernovo 

Nezakonsko materjo in po 
njegovem mnenju Živa 
roža daleč presega Prešer-
novo pesem, saj se Žakelj 
veliko bolj vživi v nezakon-
sko mater.« Marija Veliko-
nja je ob predstavitvi pesmi 
Rodoljuba Ledinskega še 
spomnila, da je imel pesnik 
nad sabo dve cenzuri, poleg 

državne – živel je v času Av-
stro-Ogrske, »ječe naro-
dov« – tudi znotraj cerkve. 
Tako je sicer že takrat ob-
javljal svoje pesmi v Kme-
tijskih in rokodelskih novi-
cah, a ne ljubezenskih. Ma-
rija Stanonik je zato poseb-
no poglavje v knjigi name-
nila prav njegovim ljube-
zenskim pesmim, ki so tok-
rat prvič objavljene. Žakelj 
je poleg tega zapisoval tudi 
ljudske pesmi, ki jih je obja-
vljal v Kranjski čbelici.

Pesniku so na pobudo le-
dinskega župnika Janka 
Žagarja že leta 1953 odkri-
li spominsko ploščo na nje-
govi rojstni hiši v Ledinah. 
»Osrednji govorec je bil tak-
rat literarni zgodovinar Ivan 
Grafenauer, ki je Žaklja že 
opisal v enem od svojih del. 
Ob njem je govoril tudi pi-
satelj Etbin Kristan. Torej 
so že takrat razumeli, da pe-
snik nekaj pomeni med Slo-
venci,« je še poudarila Mari-
ja Velikonja. Na predstavi-
tvi v Žireh je nekaj pesmi iz 
knjige prebral igralec Pavle 
Ravnohrib.

Mateja Rant

Na predstavitvi knjige v Kulturnem središču Stare Žiri / Foto: Tanja Mlinar

V Kulturnem središču Stare Žiri so pred časom pripravili predstavitev knjige Pesmi Antona Žaklja s psevdonimom Rodoljub Ledinski. Bil je Prešernov 
sodobnik in ga danes prištevajo v krog najboljših pesnikov tistega časa.

Ohranjajo spomin na pesnika

Za rojstni dan si je podaril knjigo

»Spominjam se stare mame, kako je ob zvonjenju 
hude ure šla na dvorišče in položila na travo dvojne 
grablje, prekrižane, z navzgor obrnjenimi zobmi. Med 
tem je molila Očenaš. To je počela v prepričanju, da je 
zvonjenju pomagala pregnati nevihto, obvarovala hišo 
pred strelo in poljščine pred točo.«
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Parašportnik Matej Arh (1)
Slovenski športniki so 

zelo uspešni tudi v športu 
invalidov. Pred dnevi je slo-
venska reprezentanca pod 
vodstvom selektorja Tone-
ta Bariča osvojila bronasto 
medaljo na prvem svetov-
nem prvenstvu v rokometu 
na vozičkih, ki je potekalo v 
Egiptu. V boju za tretje mes-
to so premagali Čile. Z Go-
renjskega so bili v ekipi Ma-
tej Arh iz Mač, Jovita Jeglič 
iz Kranja in Klemen Lokar 
iz Žirov. Vsi imajo poškod-
be hrbtenjače, ki so posle-
dica nesreče. Predstavlja-
mo najboljšega strelca ekipe 
Mateja Arha, ki tekmuje tudi 
v drugih parašportih.

»S tretjim mestom smo 
zelo zadovoljni, sploh ker 
smo na prvenstvo prišli brez 
večjih tekmovalnih izkušenj 
v rokometu na vozičkih. Hit-
ro smo se morali navaditi na 
vse in temu smo se posveča-
li zelo intenzivno, hkrati pa 
izkoristili prednosti, ki jih 
imamo. Vsi smo tudi aktivni 
v košarki na vozičkih. Kon-
kurenca je bila zelo moč-
na. Rokomet na vozičkih je 

dokaj nov šport, se pa hitro 
razvija. Cilj je, da bi bil uvr-
ščen na paralimpijske igre. 
Preskušajo še, katero razli-
čico bi predlagali. Ena je pet 
igralcev plus eden, ki je bolj 
podobna klasičnemu roko-
metu, druga pa ta, ki smo 
jo imeli na prvenstvu. Igra-
li smo tri plus ena in je po 
določenih pravilih bolj po-
dobna rokometu na mivki. 
Nekaj je dodanega, na pri-
mer da se atraktivni zadetki 
in zadetki, doseženi s stre-
lom čez celo igrišče, štejejo 
dvojno. Igra je bolj dinamič-
na, bolj gledljiva,« je pove-
dal 28-letni Matej Arh. Tre-
ninge so imeli večinoma na 
Vranskem, kjer trenira tudi 
košarkarska reprezentanca.

Tudi parašportniki ima-
jo na tekmovanjih vse več-
jo ponudbo športov in v jav-
nosti so vedno bolj priso-
tni, česar so veseli. Arh je si-
cer najbolj doma v paraple-
zanju. Pred nesrečo je bil v 
prvi vrsti plezalec. Pleza že 
skoraj dvajset let, športno 
pot pa je začel v rokometu 
v Preddvoru. »Ko sem bil 

otrok, je bil v Preddvoru prvi 
šport rokomet. Treniral sem 
ga od 2. do 7. razreda. Ko-
nec osnovne šole sem šel v 
plezanje v AO PD Kranj in 
ostal plezalec. V skali sem 
imel športno oceno 7A+, v 
hribih 7-, v ledu 6, v hribih 
v ledu pa M7. Predvsem po-
zimi sem užival. Udeleževal 

sem se tudi tekaških tekmo-
vanj, kot je bil Gorenjski po-
kal v rekreativnih tekih, na-
stopal na gorskih tekih, ko 
je Sonja Leskovar tekla ok-
rog Slovenije, sem z njo te-
kel eno etapo, tekel po vseh 
triglavskih dolinah v enem 
dnevu  ... Sem bil kar akti-
ven,« je dejal. Poudarja, da 

je bil pred nesrečo priprav-
ljen kot še nikoli. Zgodila se 
je prav med plezanjem po 
zaledenelem slapu Lucifer 
v bližini Gozda - Martuljka. 
Pod nogami se mu je zlomil 
led. Padel je okrog 35 metrov 
globoko. To je bilo januarja 
2017, star je bil 23 let. 

(Se nadaljuje)

Maja Bertoncelj

Poljska

Z dijaki sem se udeleži-
la izmenjave s pobratenim 
mestom Naklo nad Notecio 
na Poljskem. Več kot dvaj-
set let že traja povezanost 
teh dveh krajev. Začelo se je 
zelo spontano. Poljski vete-
rinar iz omenjenega kraja se 
je vozil mimo našega Nakla, 
potrkal na občini in povedal, 
da prihaja iz istoimenskega 
kraja na Poljskem. Tako so 
se v več kot dvajsetih letih 
zvrstile izmenjave na ravni 
občin, kulturnih, športnih 
društev, gospodarstvenikov 
in seveda tudi med šolami. 
Tako približno na dve leti 

Mojca Logar

raznolikost  
in vključevanje

Med člani bronaste reprezentance v rokometu na vozičkih so trije Gorenjci: Matej Arh je tretji 
z desne (številka 33), ob njem Jovita Jeglič, drugi z leve pa je Klemen Lokar. / Foto: Kolektiff/SPS

izvedemo izmenjavo z di-
jaki naše in tamkajšnje sre-
dnje šole, ki izobražuje mla-
dino na področju veterine, 
hortikulture in kmetijstva. 
Lepo je, ko prideš praktič-
no med domače ljudi. Vsi 
so zelo prijazni in ustrežlji-
vi, čuti se slovanski duh, ki 
nam je skupen. Kraj se na-
haja na SZ delu Poljske in je 
enako oddaljen od Varšave 
kot od Berlina. Peljali smo se 
z avtobusom. V našem Nak-
lu smo se priključili na av-
tocesto, ki se je 60 km pred 
omenjenim Naklom na Polj-
skem končala. Vse je ravno. 
V radiju 500 km na vse stra-
ni neba je sama ravnina Polj-
sko-Nemškega nižavja. Rav-
nina in še enkrat ravnina. 
Prst je sivkasto rjave barve 
in je zelo peščena, ponekod 
izgleda kot mivka. Je zelo ro-
dovitna, zato ima kmetijstvo 
in vse, kar je z njim poveza-
no, zelo pomembno vlogo. 

Velike ravne površine, ki jih 
obdelujejo z velikanskimi 
stroji, omogočajo pridelavo 
velikih količin poljščin. Na-
rava nam določi način živ-
ljenja in kmetovanja. Biva-
nje v skupnem evropskem 
prostoru določa skupne od-
kupne cene, ki so za vse 
enake, tiste, ki imajo velike 

površine, in take, ki jih ima-
jo precej manj, in še te so v 
povsem drugačnih reliefnih 
pogojih, kot na primer v Slo-
veniji. Ta del Poljske je bil v 
preteklosti del Prusije. Ko 
smo obiskali velik ranč dir-
kalnih konj, je bilo celotno 
poslopje obnovljeno v sta-
rem pruskem stilu. Avto-
ceste gradijo pospešeno in 
so praktično povsod. Imajo 
sodobne vlake, avtobuse, v 
mestih so enako kot pri nas 
na voljo kolesa za izposojo, 
električne polnilnice za avto-
mobile. Parki in otroška igri-
šča so urejeni in jih je veliko, 
hiše v predmestjih so obno-
vljene in imajo lepe vrtove. 
Tako na prvi vtis dobiš ob-
čutek, kot da bi bil kjerkoli v 
zahodni Evropi, vse je enako 
urejeno, ceste, glavno mes-
to s stolpnicami, javni pro-
met in druga infrastruktu-
ra. Ko neka dežela želi v ra-
zvoju ujeti tiste bolj razvite, 
bo storila vse, da jim bo čim 
prej podobna. V tej hitrosti 
in globalizaciji tako posta-
jamo vsi enaki. Pomemben 
izziv je, kako obdržati, iska-
ti in spodbujati svojo lokal-
no, nacionalno identiteto. 
Tukaj ima najpomembnej-
šo vlogo kultura, z njo po-
vezana tradicija, zgodovina, 
ljudska pesem, ples, umet-
nost. Tako so tudi nas nau-
čili njihovo ljudsko pesem 
Bystra woda, ki si jo sedaj še 
večkrat prepevam kar sama.

profesorica geografije 
in zgodovine

zakonski in  
družinski terapevt

Samozavedanje
Janez Logar

Naslednjih nekaj kolu-
mn bo sestavljalo celoto. Ko 
bomo brali naslednjo, je dob-
ro imeti v mislih prejšnjo. 
Razložil bom, zakaj bi se 
morali vsi bolj zavedati sebe 
in delati samooceno ter kako 
to narediti. Vse skupaj bomo 
podkrepili s primeri, da bo 
bolj razumljivo.

Pogosto se ljudje pritožu-
jejo čez vse mogoče stvari, 
npr. hitro najdejo pet stvari, 
ki niso v redu, in vedo tudi, 
kako bi moralo biti, čeprav o 
stvari zelo malo vedo – npr. 

pritoževanje čez učitelje, 
kako nič ne delajo, kako bi 
to lahko vsak delal, pritože-
vanje čez gradbenike, kako 
so slabo zgradili in kako bi 
morali, gledalci športa poz-
najo vse, s kavča komentira-
jo in točno vedo, kaj bi moral 
trener ali športnik narediti, 
da bi zmagali na tekmi ... Ve-
liko je obsojanja ljudi, ne da 
bi z osebo sploh spregovori-
li in jo spoznali. Ko se dobi-
jo s prijatelji ali sodelavci v 
službi, porabijo veliko časa 
za opravljanje drugih ljudi, 
ki so njihovi prijatelji ali pa 
so zanje celo popolnoma ne-
pomembni (npr. osebe iz ča-
sopisa, Facebooka), names-
to da bi vprašali prijatelja, 
kako je, kaj se mu kaj doga-
ja v življenju, kako se poču-
ti, no in da bi ga to tudi res-
nično zanimalo. Če oseba, 
ki jo obrekujemo, v življenju 
uživa in ji gre dobro, se pri 
tem oni še smilijo sami sebi. 
Drugim osebam je tako ali 
tako vse podarjeno, oni mo-
rajo pa trpeti.

Zakaj se tako odzivamo in 
vedemo? Od takih vzorcev 
vedenja nimamo nič. Po na-
vadi se ljudje ne želijo pogo-
varjati z osebami, ki se stal-
no pritožujejo, kritizirajo, se 
smilijo sami sebi, saj jih to 
utrudi. Ni čudno, da je po-
tem družba še bolj utrujena. 
Takšno vedenje nam pobere 
precej energije – dobimo pa 
samo še več slabe volje. Kako 

te vzorce prekiniti oziroma 
spremeniti?

Težko vplivamo na to, 
kaj neka situacija prebudi v 
nas oziroma na kaj reagira-
mo. Že zdaj pa lahko vpli-
vamo in se odločimo, koli-
ko časa bomo v stanju reagi-
ranja. Zgodila se je neprijet-
na situacija, npr. nekdo nas 
je ponižal in počutimo se os-
ramočene. Recimo, da me 
je dirigent pred celim zbo-
rom osramotil, da ne znam 

peti, da nisem v intonaciji, 
in to na precej grd način. To, 
da me je oblil občutek sra-
mu, ni odvisno od moje za-
vesti (je od podzavesti, ki se 
jo zavestno da spremeniti, 
ampak za zdaj ostanimo pri 
tem, da ni odvisno od zaves-
ti). Na kar pa lahko zavestno 
vplivam, je, koliko časa se 
bom počutil osramočenega.

Prvi korak za spremem-
bo je zavedanje. Najprej mo-
ram zaznati, da se počutim 
osramočenega, in si to priz-
nati. Problem je, da ljudje 
ne zaznajo zares, kaj čutijo, 
saj od tega bežijo. Kako po-
večamo zavedanje in kako 
lahko zavestno vplivamo na 
čas reagiranja (koliko časa se 
bomo počutili osramočene), 
bomo spoznavali v nasled-
njem članku.

Prvi korak za spremembo 
je zavedanje.

Čuti se slovanski duh, ki 
nam je skupen.
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Razgledi

   petek, 30. septembra 2022

Hetman Ivan Mazepa – 
narodni junak ali odpadnik

Zadnji kozaški hetman, ki 
je skušal ustaviti ta tok, je bil 
Ivan Mazepa (1639–1709), 
ki ga imajo Ukrajinci za na-
rodnega junaka, Rusi pa za 
odpadnika. Izviral je iz do-
mačega plemstva na des-
nem bregu Dnepra. Po štu-
diju na Kijevski akademiji in 
varšavskem Jezuitskem ko-
legiju je kot zastopnik polj-
skih kraljev večkrat potoval 
po zahodni Evropi. Po službi 
pri dveh kozaških hetmanih 
je bil na ta ugledni položaj 
navsezadnje izvoljen tudi 
on sam. Kot izobraženec je 

podpiral pravoslavno cerkev 
in kozaško aristrokracijo. Pri 
tem je dobro sodeloval tudi z 
ruskim carjem Petrom I. Ro-
manovim (1672–1725), ki je 
pozneje dobil vzdevek Ve-
liki1. S carjevimi darovi in 
lastno sposobnostjo si je pri-
dobil veliko bogastvo, ki pa 
ga je v dobršni meri upo-
rabil za podporo domačim 
kulturnim in verskim usta-
novam. S svojimi kozaškimi 
četami se je Mazepa udeležil 
več vojaških spopadov mla-
dega moskovskega monar-
ha. Ta pa je sčasoma skušal 
spremeniti Rusijo iz obrob-
ne evropske dežele v državo 

z veliko politično močjo, 
tako v notranjem kot zuna-
njem pogledu. Ob notranjih 
reformah so bili carju napoti 
tudi kozaški privilegiji. Tako 
je kmalu prišlo do nasprotja 
med samozavestnim het-
manom in prav tako samo-
zavestnim carjem. Ker Pe-
ter ni hotel podpreti Hetma-
nata proti poljskemu kralju, 
se je Mazepa povezal z veli-
kim ruskim nasprotnikom, 
švedskim kraljem Karlom 
XII, ki je ta čas prodiral v 
moskovsko državo. Kozaki 
so bili na splošno nezado-
voljni tudi s Petrovimi ukre-
pi pri gradnji novega mesta 
Sankt Peterburg. Uporabili 
so jih za kopanje jarkov, kjer 
jih je zaradi hudih delovnih 
razmer mnogo umrlo.

Car se je zaradi Mazepo-
vega odpadništva njegovim 
kozakom hudo maščeval in 
je med drugim dal opusto-
šiti hetmanovo rezidenco v 
mestu Baturin ter porušiti 
kozaško Sič, njihovo utrdbo 
ob Dnepru. Ob tem so pobi-
li tudi mnogo tamkajšnjih 
prebivalcev. Ivana Mazepo, 
sicer odstavljenega hetma-
na, je podprl le del kozakov, 
ki so se nato 28. junija 1709 
pridružili vojski švedskega 
kralja v odločilni bitki pro-
ti ruski vojski pri ukrajinski 
Poltavi. (Se nadaljuje)

1 Na njegovem dvoru je 25 let 
kot zelo ugleden zdravnik delo-
val naš rojak dr. Gregor Voglar 
de Biseneg (1651–1717).

Jurij Kurillo 

Priimek Trpin ima dve pi-
sni različici. Slovenščina na-
mreč, žal, še vedno v pravop-
isu nima črke za polglasnik. 
Zato polglasnik E včasih za-
pišemo, včasih ne. Zateda-
gelj so duhovni v matične 
knjige ponekod pisali Trpin, 
drugod pa Terpin.

Nastanek priimka je zelo 
preprost. Trpin še danes po-
meni trpečega človeka. V 
času nastajanja priimkov ga 
je dobil vaščan, ki je mogo-
če že prej imel tak vzdevek. 
Ali se je tako reklo pri hiši, 
po domače. Nomen vulga-
ris, hišno ime, bi rekli stro-
kovno. Na Gorenjskem so 
vse do danes ohranjena šti-
ri hišna imena pr' Trpin: v 
Kamni Gorici, Strahinju, na 
Bledu in v Spodnji Besnici. 

Po drugih slovenskih regi-
jah hišnih imen niso ohra-
nili, gotovo pa se je pri Trpi-
nu reklo še marsikje.

Trpin je bil človek, ki je ve-
liko pretrpel. Mogoče doma, 
mogoče po svetu. Vsekakor 
so trpljenje opazili njegovi 
sosedi in mu nadeli vzdevek 
Trpin.

Jezikoslovec dr. Pavle Mer-
ku pa je postavil še eno hipo-
tezo o nastanku priimka. Mo-
goče je nastal tudi iz tabuja. 
Tabu, beseda, ki je ne sme-
mo izgovoriti, je stara nava-
da. Še danes nočemo govo-
riti o smrti, da je ne bi prik-
licali. »Ne kliči nesreče,« se 
glasi pregovor. Ljudje so na-
mesto prepovedane besede, 
tabuja, uporabljali nadome-
stne besede, sinonime. Sa-
tanu so rekli Hudič. Strašlji-
vi živali pa so nadeli opisno, 

miroljubno ime: medved, 
žival, ki rada je med. V slo-
venski Istri, kjer so Beneča-
ni ljudi ugrabljali in proda-
jali za sužnje, je nastal prii-
mek Prodan. Ime Prodan so 
starši dali novorojenčku iz 
bojazni, da bi ga kdaj v pri-
hodnosti prodali za sužnja. 
Na enak način bi lahko, kot 
predvideva Merku, nastalo 
tudi ime Trpin: novorojenč-
ka so starši hoteli obvarovati 
pred trpljenjem in so mu dali 
ime Trpin. Zagovorili so ga. 
Iz osebnega imena je nato 
nastal priimek.

Iz iste besede je nastalo 
tudi staroslovansko oseb-
no ime Trpimir ali okrajša-
no Trpko, ki se je do danes 
ohranilo na Hrvaškem. Je-
zikoslovec dr. Silvo Torkar 
pravi, da je ena možnost 
za nastanek priimka Trpin 

tudi iz imena Trpimir kot 
»hipokoristična izpeljanka 
iz zloženega predkrščanske-
ga imena«. Tudi v tem pri-
meru gre mogoče za varo-
valno ime, ki bi otroka va-
rovalo pred trpljenjem, raz-
mišlja Torkar. Omenja tudi 
prvo omembo same besede 
kot ledinskega slavonskega 
imena leta 1232 Terpyn.

Beseda trpeti je praslovan-
skega izvora, pojasnjuje je-
zikoslovec dr. Marko Snoj. 
V začetku je pomenila »trde-
ti, postajati trd«, izvira pa iz 
praindoevropskega korena 

(s)ter v pomenu »trd, tog, 
nepremičen«.

Poleg priimkov Terpin in 
Trpin imamo še različici, iz-
peljanki priimka. V pome-
nu mali Trpin, sin Trpina ali 
potomec Trpina: Trpinc in 
Terpinc.

Na vsem svetu živi okoli 
1250 Terpinov in Trpinov. 
Niso vsi slovenskega pore-
kla, ker je priimek nastal 
tudi v nekaterih drugih slo-
vanskih državah. Ni pa nik-
jer njegovo število tako na-
raslo kot v Sloveniji in v za-
mejstvu. (Se nadaljuje)

Trpin, trpeči priimek, 1. del

Okoli leta 850 so v Solinu 
pri Splitu v oltarno 
pregrado vklesali napis Pri 
Duce Trepim(ero). Gre za 
prvega hrvaškega vladarja 
z nazivom knez, ki je v 
tistem času poromal tudi 
v romarsko cerkev v Štivan 
(po novejših razlagah v 
Škocjan ob Soči), kjer so ga 
vpisali v evangeljsko knjigo. 
Ta rokopis je zaradi vrste 
slovenskih imen najstarejši 
fragmentarni slovenski 
rokopis. / Foto: Tino Mamić

Vaš razgled

Škofjeloški košarkarji bodo v novi sezoni znova igrali v prvi članski ligi. Pretekli teden je bil 
zato v Športni dvorani Poden superpokalni obračun med Cedevito Olimpijo in Helios Suns. 
Na parketu so bili tudi mladi domači igralci. Med polčasom se je namreč predstavila ekipa 
LTH Castings U10. Za mlade fante so bile to zagotovo nepozabne minute. M. B.  
/ Foto: Gorazd Kavčič

Jesen je že dodobra vstopila v naše kraje, z njo pa tudi hladnejše vreme in močnejši nalivi, 
ki so ponekod že povzročali poplave. Tudi v prihajajočih dneh bo treba več pozornosti 
posvetiti vodostajem rek, kajti napovedi kažejo, da bodo vodotoki ob obilnih padavinah 
močno narasli. N. T. / Foto: Gorazd Kavčič

Razgledi

Tino Mamić

Hetman Ivan Mazepa / Foto: Wikipedija

Ukrajinski kozaki, 4. del

Gorenjski priimki

Lepo čitljiv vpis priimka iz leta 1625 v Selcih pri Škofji Loki. 
Gre za krst Magdalene Terpin, hčere Jerneja in Katarine. 
Knjiga je v Nadškofijskem arhivu Ljubljana (K1622-1648 
Selca, zv. 1, str. 39). / Foto: Tino Mamić
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HUMOR, HOROSKOP
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Oven (21. 3.–21. 4.)
Na vrsti so presenečenja – in vsa se nanašajo na vas. O sebi 
boste odkrivali stvari, za katere niste vedeli, da so v vas. Naj-
bolj se bo to nanašalo na prejemanje in dajanje ter posledič-
no tudi na zaupanje. Pazite na stalno ravnotežje.

Bik (22. 4.–20. 5.)
Pregledovali boste svoje življenje in njegov potek, pred-
vsem vsakodnevne malenkosti, ki so nemara potrebne spre-
memb. Posvetite se svoji energiji in razmislite, ali je dajete 
preveč ali pa nemara premalo. Presenečeni boste.

Dvojčka (21. 5.–21. 6.)
Ponovno boste deležni nove možnosti izboljšanja svoje ko-
munikacije. Vleklo vas bo tudi k spremembam, pa naj bo to 
v lastnem bivališču ali pa v službi. Če boste dovolj kreativni, 
je mogoča tudi zamenjava službe.

Rak (22. 6.–22. 7.)
Počutili se boste malce nerazpoloženi in ne boste v svojem 
pravem ravnotežju. Težili boste k uravnoteženosti, pred-
vsem na domačem dvorišču se bo veliko dogajalo. Tisti, ki 
še niste »trdno« vezani, boste v velikih skušnjavah po za-
menjavi.

Lev (23. 7.–23. 8.)
Tisti levčki, ki se ne počutite najbolj stabilne v zasebnem živ-
ljenju, boste začutili potrebo po pregledu svojega statusa. 
Pri financah ne bo težav, nasprotno pa na osebni ravni. Pre-
den se odločite, stopite kdaj v čevlje nekoga drugega.

Devica (24. 8.–23. 9.)
Nekatere stvari se vam bodo odkrile in nenadoma se vam 
bo zdelo, da ste prišli k pameti. Nekaj, kar vas je že ne-
kaj časa žulilo, se bo pokazalo z druge strani in tako bos-
te zadevo lažje razrešili. Poslovno so pred vami lepe spre-
membe.

Tehtnica (24. 9.–23. 10.)
Planeti so postavljeni tako, da se boste začeli spraševati o 
svoji partnerski zvezi. Dajete dovolj in dobivate premalo? 
Niste zadovoljni v odnosu? Si želite spremembe? Lahko se 
vam zgodijo temeljite spremembe, ki jih ne pričakujete.

Škorpijon (24. 10.–22. 11.)
Prihajajoče obdobje bo za vas pomembno, toda ob vsem 
dogajanju nikoli ne izgubite izpred oči svojega dobrega po-
čutja in predvsem zdravja, tako fizičnega kot psihičnega. Ne 
pozabite tudi na pomembnost splošnega sodelovanja.

Strelec (23. 11.–21. 12.)
Naslonite se na ljudi oziroma jih prosite za pomoč, pred-
vsem pa ljudi okoli sebe sprejmite takšne, kot so. Lahko ne-
katerim tudi stopite pol poti naproti, pri nekaterih pa boste 
morali razmisliti o odnosu, ki ga imate nemara na distan-
ciranju.

Kozorog (22. 12.–20. 1.)
Nastopili boste v svojih najboljših »oblačilih« – in kjerkoli se 
boste pojavili, boste zablesteli. V socialnih stikih boste ža-
reli, obsijani s soncem. Vaši cilji in predvsem vaše sanje se 
vam bodo zdele blizu kot že dolgo ne. Veseli boste.

Vodnar (21. 1.–19. 2.)
Dobro bi bilo, da pod drobnogled vzamete neko situacijo, 
naj bo v privatnem življenju ali na službenem področju. V 
drobnem tisku boste našli informacije, da boste lahko teža-
vo rešili v obojestransko zadovoljstvo. Na vrsti ste, da prev-
zamete vodstvo.

Ribi (20. 2.–20. 3.)
Kar vas je tiščalo in žulilo okoli financ in poslovnih zadev, 
bo v kratkem z lahkoto odteklo. Nenadoma boste začutili 
samozavest kot že dolgo ne. Premislite tudi o partnerskih in 
prijateljskih odnosih. Ste zadovoljni s temi razmerji?

HOROSKOP
TANJA

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.                        
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TA JE DOBRA

Rešitev:

Rešitev:

»Tamlada« pri hiši
Mlada ženska se primoži v revno družino. Ugotovi, da je 
hiša umazana, pa nikjer nobene krpe za čiščenje. Odreže 
rokave moževi srajci in počisti stanovanje.
Naslednji dan sklene, da bo prebelila stene, pa tudi čopiča 
nimajo. Moževemu očetu Jožetu odreže brado in z njo 
nanaša barvo.
Naslednji dan pride na obisk sosed in vidi Jožeta na dre-
vesu. Vpraša ga, ali se mu je zmešalo, da pri takem mrazu 
čepi na drevesu.
Pa pravi Jože: »Danes bo naša 'tamlada' palačinke pekla, 
pa ne vem, ali imamo jajca pri hiši!«

Zakon težnosti
Desetnik razlaga vojakom zakon težnosti: »Če vržete ka-
men v zrak, pade na nazaj na zemljo. To je zakon težnosti.«
»Kaj pa, če pade v vodo?«
»To pa ni več naša stvar, s tem naj se ukvarjajo pri mor-
narici!«

Imena otrok
Sin: »Ati, zakaj je moji sestrici ime Jagoda?«
Oče: »Ker ima tvoja mami rada jagode.«
Sin: »Hvala, ati.«
Oče: »Ni problema, Vinko.«

Taksi
Gorenjec vpraša taksista: »Koliko stane do centra?«
Taksist: »Dvajset evrov.«
Gorenjec: »Koliko pa za prtljago?«
Taksist: »Zastonj.«
Gorenjec: »Potem mi peljite 'kufre', jaz pa pridem peš 
za vami.«
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Kombinirana poraba električne energije (kWh/100 km): 
18,1−16,2 (NEVC). Emisije CO2: 0 g/km. Emisije CO2 med vožnjo 
in skupne emisije CO2 so odvisne od vira električne energije. 
Volkswagen zato priporoča uporabo ekološko pridobljene 
elektrike. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni 
plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal 
zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju 
kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno 
povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 
in PM2.5 ter dušikovih oksidov. Slika je simbolna.

www.volkswagen.si/id5

Popolnoma električni

Na poti do brezemisijske mobilnosti za vse.

VW_Oglas_Dealer_ID5_98x204.indd   1 24/08/2022   11:19
Rešitve križanke (geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj in vpisano v  

kupon iz križanke) pošljite do srede, 21. septembra 2022, na Gorenjski glas, 

Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj. Rešitve lahko oddate tudi v nabiralnik Gorenjskega 

glasa pred poslovno stavbo na Nazorjevi ulici 1.

Šuceva ulica 28, 4000 Kranj I T: 04 2700 269 
www.avtohisavrtac.si

1. nagrada: 
vikend paket VW ID.5

2. nagrada: 
enodnevna uporaba 
VW ID.5

3. nagrada: poklanja 
Gorenjski glas

Rešitve križanke (geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj in 
vpisano v kupon iz križanke) pošljite do srede, 12. oktobra 2022, 
na Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj. Rešitve lahko 
oddate tudi v nabiralnik Gorenjskega glasa pred poslovno stavbo 
na Nazorjevi ulici 1.

1. nagrada: 
vikend paket  
VW ID.5
2. nagrada: 
enodnevna  
uporaba VW ID.5
3. nagrada: poklanja 
Gorenjski glas
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KINO SPORED

CINEPLEXX, KRANJ

Sobota, 1. 10.
19.00, 21.00 NASMEH
17.45, 20.00 AVATAR, 3D
21.15 BOJEVNIK
14.00, 16.00, 18.00 ZMAJEV JEZDEC, 
sinhro.
20.30 PADEC
15.45 TAM, KJER POJEJO RAKI
14.45, 16.45, 18.45 GAJIN SVET 2
15.30, 18.15 DC LIGA SUPER LJUBLJENČ-
KOV, sinhro.
15.00, 17.00 MINIONI: GRUJEV VZPON, 
sinhro.

20.45 TOP GUN: MAVERICK

KINO SORA, ŠKOFJA LOKA

Petek, 30. 9.
20.00 ORKESTER

Sobota, 1. 10.
18.00 ZMAJEV JEZDEC, sinhro.
20.00 MOONAGE DAYDREAM

Nedelja, 2. 10.
17.00 ZMAJEV JEZDEC, sinhro.
19.00 ORKESTER

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

GLEDALIŠKI SPORED

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

Petek, 30. septembra
19.30 Ivan Viripajev: ZAPRTA ŠTUDIJA. NEW CONSTRUCTIVE ETHICS  (v dvorani PGK)

Sobota, 1. oktobra
10.00 Teater Cizamo: PAZI KAKTUSSS! (v dvorani PGK)
19.30 Dario Fo: VSE ZASTONJ! VSE ZASTONJ! (v dvorani PGK)

Ponedeljek, 3. oktobra
18.00 Dario Fo: VSE ZASTONJ! VSE ZASTONJ! (v dvorani PGK)

• svete maše z misijonskim nagovorom ob 19. uri
•  sobota, 1. 10., ob 20. uri – Pričevanjski večer Sare in Simona 

Brezovnika za mlade
•  nedelja, 2. 10., ob 19. uri – Gregor Čušin: monodrama  

Vera levega razbojnika
•  ponedeljek, 3. 10., ob 20. uri – Pričevanje zakoncev Štremfelj
•  torek, 4. 10., ob 20. uri – Okrogla miza z naslovom  

Zaupanje rojeva zaupanje; gostje: dr. Jože Ramovš, dr. Andreja 
Poljanec, Miha Kramli

•  sreda, 5. 10., ob 20. uri – Pričevanjski večer z zakoncema  
Heleno in Alešem Rozmanom

•  petek, 7. 10., ob 20. uri – Filmski večer z Davidom Sipošem:  
film o Kureščku

Poudarki iz dogajanja:
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,  
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

                        + poštnina

4Mehka vezava, 22 x 29 cm, 112 strani

EUR

V knjigi je 
veliko receptov 
prikazanih s 
fotografijami korak 
za korakom, z 
nasveti in namigi. 
Tu so jedi, 
kakršne imajo 
otroci najraje, 
od receptov, 
ob katerih smo 
odraščali že njihovi 
starši in stari straši, 
do domiselnih 
sodobnih receptov 
– za zajtrk in 
malico, za kosilo 
in večerjo, za 
piknik in zabavo, 
za sladkanje in za 
praznike. 

Nasmehi, ki odpirajo srca

Škofja Loka – Glasba, ples, 
predvsem pa veliko prisrčnih 
nasmehov je krasilo sredino 
odprtje prav posebne razsta-
ve, ki jo je organiziral Za-
vod za razvijanje in izvajanje 
podpornih storitev za samos-
tojno življenje (ZRIPS).

Namen razstave je na 
nevsiljiv način prikazati 
drugačnost in lepoto, ki sije 
v vsakem izmed nas – ne gle-
de na zunanjost ali mental-
ne sposobnosti. Na fotogra-
fijah je namreč Blaž Stanič 
Kobal lovil nasmehe oseb z 
motnjo v duševnem razvoju.

»Današnji dogodek doka-
zuje, da je Slovenija resnično 
lahko vključujoča, medgene-
racijsko solidarna in skupno-
stno usmerjena. Zato iskre-
na hvala vsem, katerih zna-
nja in občutenja so vtkana v 
nasmejane obraze, ki jih je 
mojstrsko ustvaril mladi fo-
tograf Blaž Stanič Kobal. Da 

bodo obrazi še naprej nasme-
jani pa bomo poskrbeli vsi, ki 
smo vključeni v delo ZRIPS-
-a,« je ob odprtju razstave po-
udarila predsednica sveta 
ZRIPS-a Katja Vandal, prav 
tako pa je zbrane pozdravil 

vodja oddelka za družbe-
ne dejavnosti Občine Škofja 
Loka Rok Primožič.

»Najlepša hvala, da lahko 
na našem hodniku gledamo 
nasmejane obraze, ki nam 
že zjutraj zaželijo lep dan,« 

je dejal Primožič in na obisk 
Male galerije Občine Ško-
fja Loka v naslednjih dneh 
in tednih povabil obiskoval-
ce od blizu in daleč. Razstava 
bo namreč v času uradnih ur 
občine odprta do 30. oktobra.

Takšen je naslov zanimive fotografske razstave v Mali galeriji Občine Škofja Loka, katere namen je širši 
javnosti približati osebe z motnjo v duševnem razvoju.

Vilma Stanovnik

V Mali galeriji Občine Škofja Loka je do konca oktobra na ogled zanimiva fotografska 
razstava. / Foto: Vilma Stanovnik

Nagrajenci križanke OBI, Kranj,  ki je bila objavljena 
v  Gorenjskem glasu, 13. 9. 2022, so: Majda BOGATAJ 
iz Škofje Loka, Boris KOSELJ iz Žirovnice in Francka  
RIHTARŠIČ iz Selc, ki prejmejo praktično darilo. Nagra-
jenci nagrade prevzamejo v trgovini OBI Kranj, Savski 
otok. Čestitamo!

V spomin na Andreja Demšarja
Železniki – Ob dnevih evrop-
ske kulturne dediščine je mi-
nuli petek v galeriji Muze-
ja Železniki potekal večer v 
spomin na domačina Andre-
ja Demšarja, ki je veljal za ve-
likega poznavalca starih obr-
ti na Selškem. Te je prikazal 
tudi v dokumentarnih filmih 
Janeza Habjana, ki je v sode-
lovanju z muzejem in Mu-
zejskim društvom Železni-
ki tudi priredil spominski ve-
čer. Demšar je umrl konec 
julija 2019 pri svojih 89 letih.

Obiskovalci so si z zani-
manjem ogledali zanimive 
odlomke iz filmov, posnetih 
med leti 2000 in 2014: Od 
oranja do kruha, Kosci, Golca-
rija na Selškem, Strojenje ži-
valskih kož po starem in Ku-
hanje zdravilnega smovnaka 
pod Blegošem, v katerih je na-
stopil tudi Demšar. »Veliko 

sva sodelovala, ogromno časa 
je posvetil snemanju filmov. 
Žal ga ni več med nami, mis-
lim pa, da po eni strani sko-
zi te filme še vedno živi z 
nami. Imel je ogromno zna-
nja, vse je obvladal. Bil je pra-
vi leksikon. Od njega sem se 

Ana Šubic

Avtor filmov Janez Habjan (levo) ob silhueti Andreja 
Demšarja, ki so jo prinesli iz ene od muzejskih zbirk, ter 
njegov brat Vincencij Demšar / Foto: Simon Benedičič

Dovje – Društvo upokojencev 
Dovje - Mojstrana vabi v so-
boto, 1. oktobra, ob 18. uri na 
koncert Življenja krog. V Alja-
ževem prosvetnem domu na 
Dovjem bo nastopil Gorenjski 
oktet pod vodstvom umetni-
ške vodje Eve Jelenc Drozg. 
Vstopnine ni. S prireditvijo 
bodo zaznamovali medna-
rodni dan starejših, ki ga pra-
znujemo prav 1. oktobra.

Koncert ob 
mednarodnem dnevu 
starejših

ogromno naučil. Strojenje ži-
valskih kož, na primer, je bilo 
zame povsem novo,« je po-
vedal Habjan, zadovoljen, da 
jim je z dokumentarnimi fil-
mi uspelo pred pozabo obva-
rovati vsaj del bogatega izro-
čila. Navzoči so bili tudi dru-
gi nastopajoči in Demšarjevi 
svojci vključno z bratom Vin-
cencijem, ki je tudi sam na-
stopil v filmu o golcariji. Hab-
janu se je zahvalil, da s filmi 
ohranjanja kulturno dedišči-
no, obiskovalcem pa je po-
kazal tudi dva od Andrejevih 
dnevnikov, v katere je zapisal 
tudi številne zgodbe, ki jih je 
slišal kot poštar na Selškem.
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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

 

 

Seksi pite je knjiga  
posvečena ljubiteljem 
hitrih in enostavnih 
receptov. Vsebuje 40 
preverjenih receptov 
za sladke, slane, presne, 
mesne in veganske pite. 
Pite so slastne, preproste 
za pripravo in očarajo 
z bogato kombinacijo 
okusov in različni-
mi načini priprave. 
Postrežemo jih lahko 
kot sladico, prigrizek, 
glavno jed ali prilogo.  
 
Mehka vezava, 
145 x 210 mm, 
90 strani

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 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
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MALI OGLASI
T: 201 42 47 
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 8. do 15. ure, sreda od  
8. do 16. ure, sobote, nedelje 
in prazniki zaprto.

NEPREMIČNINE
STANOVANJA
IŠČEM

SVA urejen, miren par in pričakujeva 
otroka. Imava redne prihodke. Za na-
jem nujno iščeva 2-sobno stanovanje v 
Kranju. Sva v stiski in bova hvaležna za 
pozitiven odziv, tel.: 040/266-704, po 
14. uri. 22002395

POSESTI
PRODAM

PARCELO – travnik, 3.200 m2, po 
5 EUR/m2, v okolci Lukovice, tel.: 
04/25-11-045, 068/933-135 
 22002418

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
KUPIM

ODKUPIMO karambolirana vozila, vo-
zila v okvari, slabše ohranjena in nevo-
zna, poceni avtovleka po celi Sloveniji, 
Grega Meze, s.p., Čopova 1, Lesce, 
tel.: 040/629-675 22000065

AVTODELI IN OPREMA
PRODAM

4 zimske gume Kumho 235-60 R16, 
brez platišč, tel.: 031/607-872 
 22002406

ZIMSKE gume Kumho tyre 185/60 R 
14, skoraj nevožene, s platišči, ugo-
dno, tel.: 041/220-856 22002433

TEHNIKA
PRODAM

DELUJOČ tiskalnik HP DeskJet 100, 
cena 13 EUR, tel.: 041/458-053 
 22002393

STROJI IN ORODJA
PRODAM

ELEKTRIČNO 220 V škropilnico za 
škropljenje trt, sadja ... cena 250 
EUR, tel.: 068/152-924 
 22002435

MEŠALEC za beton in dvoriščna vrata, 
tel.: 070/409-309  
 22002425

GRADBENI  
MATERIAL
STAVBNO POHIŠTVO
PRODAM

VHODNA hrastova vrata, 114 x 210, 
tel.: 068/613-276 22002419

KURIVO
PRODAM

DRVA, metrska ali razžagana, možnost 
dostave, tel.: 041/718-019 22002172

4,5 M3 metrskih suhih bukovih okroglic 
– ni treba cepiti, cena 200 EUR, tel.: 
041/811-794  
 22002415

BUKOVA, suha drva, tel.: 031/223-
102 22002410

SUHE bukove butare, bukova drva in 
hrastova drva ter rajkelne – okrogljice, 
tel.: 031/826-621 22002015

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

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

PRIREDITVE

Druženje ob trgatvi Nacetove trte
Cerklje – Kulturno društvo Ignacija Borštnika, Cerklje na 
Gorenjskem, vabi v soboto, 1. oktobra, ob 16. uri na drugo 
slovesno trgatev Nacetove trte, potomke Stare trte z Lenta, 
posajene ob 160. obletnici rojstva Ignacija Borštnika na vrtu 
Borštnikove domačije v Cerkljah na Gorenjskem.

Jesenski dan ob Trbojskem jezeru
Trboje – Partnerji projekta Ribja narava Gorenjske in Združe-
nje Iz bube v metulja vabijo v nedeljo, 2. oktobra, od 10. ure 
naprej na aktiven, ustvarjalen, zdrav in okusen jesenski dan ob 
Trbojskem jezeru. Udeleženci bodo z vodnikom spoznavali ribe 
in njihova življenjska okolja v tem delu reke Save ter se udeležili 
vaj za krepitev ravnotežja. Predvsem za mlajše in družine bosta 
zanimiva lutkovna predstava in ustvarjanje o vodni naravi z 
naravnimi materiali; zbrani bodo lahko spoznavali in preskušali 
tudi ribje dobrote iz ribogojnice Cvenkel iz Mošenj. Udeležba 
je brezplačna, dobrodošla je najava FB-strani CTRP Kranj ali na 
info@ctrp-kranj.si, kjer lahko dobite tudi dodatne informacije.

IZLETI

Juliana trail Log pod Mangartom–Trbiž
Šenčur – Turistično društvo Šenčur organizira v soboto, 8. 
oktobra, pohod po 15. etapi Juliane trail Log pod Mangar-
tom–Trbiž: Log pod Mangartom–Predel/Predil–Rabelj/Cave 
del Predil–avtobus–Pliči/Plezzut–Male Rovte/Rutte Piccolo–
Trbiž/Tarvisio. Skupne zmerne hoje bo okrog pet ur. Informa-
cije daje in prijave zbira do četrtka, 6. oktobra, Franci Erzin, 
tel. 041 875 812.

Kolesarski izlet
Kranj – Društvo upokojencev Kranj bani 4. oktobra na kole-
sarski izlet Kranj–Sp. Pirniče–Kranj. Odhod z lastnimi opre-
mljenimi kolesi in čeladami bo ob 9. uri izpred vodnjaka na 
Glavnem trgu. Pot je srednje zahtevna, dolga 45 kilometrov.

Na Goli vrh nad Jezerskim
Naklo – Društvo upokojencev Naklo vabi na pohod na Goli vrh 
nad Jezerskim, in sicer v torek, 4. oktobra, z odhodom ob 8. 
uri izpred doma upokojencev v Naklem. Za pohod potrebujte 
pohodne čevlje, palice in kakšen prigrizek. Pot je lepo speljana 
in traja štiri ure gor in dol.

Kopanje v Bernardinu in ogled Miramara
Kranj – Društvo bolnikov z osteoporozo Kranj vabi v torek, 4. 
oktobra, na kopalni izlet v Bernardin v Portorož in na ogled 
gradu Miramar. Vabljeni tudi nečlani društva. Prijave in infor-
macije po tel. 041 424 768.

Pohod do letališča
Cerklje – Društvo upokojencev Cerklje ob zaključku sezone 
vabi člane na pohodni izlet, ki bo v torek, 4. oktobra. Zbirno 
mesto bo pred AMD ob 8. uri. Zbrani se bodo sprehodili na 
relaciji Brnik–Aerodrom–Brnik. V primeru slabega vremena 
bo izlet v četrtek v istem tednu.

Olimje, Kumrovec in kopanje v Termah Tuhelj
Kranj – Medobčinsko društvo invalidov Kranj vabi v soboto, 
15. oktobra, na enodnevni izlet z ogledom Olimja s predsta-
vitvijo Čokoladnice, ogledom Muzeja Staro selo v Kumrovcu 
in kopanjem v Termah Tuhelj. Prijave sprejemajo v pisarni 
društva v torek in četrtek od 15. do 17. ure in prvi ponedeljek v 
oktobru od 9. do 11. ure ali po telefonu 051 645 781.

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 ali oseb no na 
Nazorjevi ulici 1 v Kra nju oz. po poš ti – od po ne delj ka do če tr tka do 11. ure!  
Cene ogla sov in po nudb v ru bri ki so iz red no ugod ne. 

ROZMAN BUS, T: 04 531 52 49, 041 855 630
TRST: 13.10.,STRUNJAN: 20.–25.10.,25.-30.11., 30.11.-5.12., BERNAR-
DIN: 13.–17.11., MADŽARSKE TOPLICE: 13.- 17.11., BANJA VRUĆICA 
S TERAPIJAMI: 5.–12.10., 22.–29.10., 24.- 31.10., BANJA VRUĆICA S 
SARAJEVOM: 28.–31.10., MANDARINE: 8.–10.10., POTEPANJE PO 
BOSNI: 15.–19.10., MEDŽUGORJE: 15.–17.10., BANJA KULAŠI: 2.–
12.11., VESELI DECEMBER: KOPER: 17.12., ČAZMA Z ZAGREBOM: 
03.12.,BOŽIČNI RADENCI: 26. - 29.12., www.rozmanbus.si 

Kavčič–Lipnik
Kranj – Društvo upokojencev Kranj vabi v četrtek, 13. oktobra, 
na planinsko-pohodniški izlet Kavčič–Lipnik (879 m in 804 m 
n. m.). Izlet je bil že napovedan, a je zaradi vremenskih razmer 
29. septembra, odpadel. Odhod bo ob 8. uri izpred Globu-
sa, vstopni postaji bosta tudi Lon in Boltez. Prijave z vplačili 
sprejemajo v društveni pisarni do ponedeljka, 10. oktobra.

Po medvedovih stopinjah
Kranj – Planinsko društvo Iskra Kranj v soboto, 1. oktobra, vabi 
na peti zaključni pohod Po medvedovih stopinjah. Nezahtev-
ne zložne hoje (všteti krajši postanki) s približno 600 metri 
višinske razlike bo za pet ur. Odhod s posebnim avtobusom 
bo izpred Mercator centra Primskovo v Kranju ob 6.30. Prijave 
pri vodnikih (prijava je veljavna s potrdilom vodnika): Uroš 
Prelovšek, prelovsek@gmail.com, tel. 040 255 163; Stanko 
Dolenšek, stanko.dolensek@gmail.com ali tel. 040 206 164.

Kočevje in Kočevsko jezero
Šenčur – Društvo upokojencev Šenčur organizira v sredo, 12. 
oktobra, pohod po Kočevju in okoli Kočevskega (Rudniškega) 
jezera. Zmerne lahke hoje bo okrog tri ure. Na pohod se boste 
odpravili z vlakom iz Kranja. Informacije daje in prijave zbira 
do torka, 11. oktobra, Franci Erzin, tel. 041 875 812.

OBVESTILA

Telovadba
Cerklje – Društvo upokojencev Cerklje obvešča člane, da za-
čenjajo redno telovadbo v torek, 4. oktobra, v dvorani Pod 
Jenkovo lipo. Telovadba bo potekala vsak torek (od oktobra 
do aprila) od 17. do 18. ure. Enkrat na mesec bodo zbranim 
merili tudi krvni tlak.

Namizni tenis
Cerklje – Društvo upokojencev Cerklje obvešča člane, da se s 
3. oktobrom začenja igranje namiznega tenisa v mali dvorani 
Osnovne šole Cerklje. Igrate lahko od oktobra do konca aprila 
vsak ponedeljek od 17. do 18. ure. Vabijo člane, predvsem pa 
članice, ki so trenutno v manjšini.

Medse vabijo nove pevce
Lesce – Naj ljubezen do slovenske narodne pesmi nikoli 
ne utihne, pravijo pevci Moškega pevskega društva Triglav 
Lesce Bled in vabijo medse nove pevce (vsi glasovi) za sezono 
2022/2023. Vaje so predvidoma enkrat tedensko, in sicer ob 
ponedeljkih ob 20. uri v prostorih Krajevne skupnosti Lesce.

PREDSTAVE

Mali otroci, veliki problemi
Visoko – KUD Visoko vabi na ogled komedije Mali otroci, 
veliki problemi v izvedbi Uroša Kuzmana in Aleša Novaka. 
Predstava se bo v soboto, 8. oktobra, ob 19.30 začela v dvo-
rani Visoko.

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
              

                               

                  SOBOTNA MATINEJA 
                  Izvaja: Teater Cizamo 

  

                       PAZI KAKTUSSS!          
                              Sobota, 1. oktober 2022, ob 10.00 

          www.pgk.si                    Prešernovo gledališče Kranj 
  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                  

Sponzor nagradne križanke, ki je bila objavljena 9. 9. 2022 
v Gorenjskem glasu je bilo podjetje Avtohiša Vrtač d.o.o. 
iz Stražišča pri Kranju. Nagrajenci: 1. nagrada: vikend  
paket VW ID.5 – Jakob Burja, Bled, 2. nagrada: enodnev-
na uporaba VW ID.5 – Miha Meglič, Tržič, 3. nagrada:  
poklanja Gorenjski glas – Metka Lokar, Kranj. Čestitamo!



Mali oglasi, zahvale info@g-glas.si
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ZAHVALA

Malo pred 100. rojstnim dnem se je poslovila naša draga mami, 
babi, prababi, praprababi, tašča, sestra in teta 

Marija Drol
iz Zgornje Sorice

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, sosedom in 
znancem za izrečena sožalja, za podarjeno cvetje in sveče ter dar 
za sv. maši. Zahvala župnikom g. Prelovšku, g. Kožuhu in g. Tur-
ku. Iskrena in prav posebna zahvala Gaji za poslovilne besede. 
Zahvaljujemo se tudi pevcem, citrarju in Pogrebni službi Tržič. 
Na tem mestu se zahvaljujemo tudi negovalnemu osebju Doma 
upokojencev Podbrdo za dolgoletno nego in skrb.

Hvala vsem imenovanim in neimenovanim, ki ste jo poznali in 
imeli radi.

Žalujoči vsi njeni
Tržič, september 2022

Kdor je zapisan v srcu,
iz spomina ne odide.

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

ZAHVALA

V 74. letu nas je zapustil naš dragi 

Jože Hrovat
iz Begunj na Gorenjskem

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem ter vsem neimenovanim za vso pomoč, izrečena soža-
lja, podarjene sveče, darove za maše in darove namesto cvetja. 
Zahvala g. župniku dr. Matjažu Ambrožiču, pevcem, PGD Be-
gunje in ostalim gasilskim društvom ter pogrebni službi Novak. 
Hvala vsem, ki ste se od njega poslovili in ga v tako velikem šte-
vilu pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči vsi njegovi
Begunje, september 2022

Alenka Kodele  
je tokrat pripravila 
svoj izbor 
najboljšega 
peciva iz 
priljubljenih 
in tudi že 
razprodanih 
knjig: Torte in 
tortice, Pite in 
zavitki, Čaša 
sladkega, 
Piškoti, Piškotki 
in drugačno 
pecivo, Najboljši 
piškoti.

                        + poštnina

EUR1250
Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 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

168 strani, 14 x 20 cm, spiralna vezava

ZAHVALA

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

Franc Grilc
Pristavov s Trate pri Velesovem

Iskreno se zahvaljujemo sosedom, vaščanom, sorodnikom, 
prijateljem in sodelavcem za izrečena sožalja, lepe besede, 
podarjene sveče in cvetje, darove za sv. maše in cerkev. Hvala 
g. župniku Slavku Kalanu za lepo in slovesno pogrebno sveto 
mašo. Posebna zahvala gre pevcem, pritrkovalcem, ge. Francki 
Bašelj, ge. Angelci Maček, pogrebni službi Jerič in vsem, ki ste se 
poslovili od njega in ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči vsi njegovi
Trata, september 2022

Žalovanje je cena, 
ki jo plačamo za ljubezen.

ZAHVALA

Vsem spoštovanim prijateljem moje mame 

Ane Marije Bizjak
lepa in iskrena hvala. Posebna zahvala gre osebju v kranjskem 
domu upokojencev.

In, moja ljuba mama, naj se prisrčno zahvalim tebi.

Tvoja hči

Misli počivajo na mladem zelenju.
Vsepovsod se svetlika.
Srce potrkava,
zdaj zdaj bo praznik.
(F. T.)

STANOVANJSKA 
 OPREMA
POHIŠTVO
PODARIM

2 jogija, 80 x 200 cm, dobro ohranje-
na, tel.: 041/817-826 22002405

OGREVANJE, HLAJENJE
PRODAM

300-litrski bojler Lenterem, cena 60 
EUR, tel.: 041/284-784 22002404

RABLJENO peč CK KTK 34 kw, z boj-
lerjem in gorilcem CTC ter 2 cisterni po 
2.000 litrov, tel.: 040/522-329  
 22002398

OSTALO
PRODAM

UGODNO – zavese, primerne za vsa 
okna, tel.: 031/400-950 22002336

HOBI
ZBIRAM značke. Če jih ne potrebu-
jete, me prosim pokličite. Hvala, tel.: 
041/890-840 22002427

KUPIM

ODLIKOVANJA, medalje, značke, 
razglednice, kovance, bajonete, sab-
lje, čelade, uniforme, tel.: 051/740-
430 22002396

STARINE: mizarski ponk, skrinje, 
razglednice, kipe in drobnarije, tel.: 
051/258-936 22002177

MEDICINSKI  
PRIPOMOČKI
PRODAM

MASAŽNI stol, cena po dogovoru, tel.: 
031/751-161 22002408

ŽIVALI IN RASTLINE
PODARIM

2 lepo pisana mucka, stara 3 mesece, 
tel.: 041/926-269 22002424

MLADE mucke, tel.: 031/203-979  
 22002412

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

BCS kosilnico, 450 EUR, in traktorski 
cepilec drv, cena 1.000 EUR, tel.: 
041/758-972 22002421

ELEKTRIČNI motor, 7 kw, sušilno za 
seno, mlin za žito in gumi voz, 16 col, 
tel.: 040/739-512 22002400

MOLZNI stroj, prevozni, ležeči bojler, 
80-litrski, malo rabljen, tel.: 04/59-45-
146 22002434

TRAVNIŠKO brano Mušič na kroge, ši-
rina 2,5 m, tel.: 041/364-504 22002423

KUPIM

TRAKTOR  in traktorski mulčar, tel.: 
031/443-957 22002407

TRAKTOR, lahko manjši – v okvari, 
tel.: 031/604-918 22002417

PRIDELKI
PRODAM

HRUŠKE moštarice, Bled, tel.: 
031/604-918 22002416

KRMNI krompir, tel.: 031/223-102  
 22002409

KRMNO peso, tel.: 031/764-207  
 22002436

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

KOKOŠI – nesnice, jarkice, rjave, črne, 
grahaste in bele barve, pred nesnostjo 
in kg bele piščance. Pripeljemo na dom, 
Matej Bulovec, s.p., Mlakarjeva ul. 45, 
Šenčur, tel.: 041/710-113 22002175

KOKOŠI nesnice – rjave, bele, gra-
haste, črne in štajerke. Dostava v več-
je kraje na Gorenjskem. Kmetija Šraj, 
Uroš Šraj, Čadramska vas 19, Poljča-
ne, tel.: 031/751-675 22002287

14 dni staro teličko simentalko, tel.: 
031/250-114 22002411

2 petelina, domača, stare sorte, au-
rokana petelina in piščance domačih 
sort, tel.: 068/601-122 22002437

BIKA simentalca, težkega 550 kg, 
ekološka reja, tel.: 04/57-69-220, 
040/345-275 22002403

BIKCA simentalca, starega 5 tednov, 
tel.: 040/450-005 22002413

BIKCE za zakol ali nadaljnjo rejo, belo 
mivko in šentjernejske peteline, tel.: 
041/851-862 
 22002430

JARKICE, rjave in črne, bodo na voljo 
po 1. oktobru, Jama 34, tel.: 041/820-
594 22002338

NESNICE – rjave, grahaste, črne, 
pred nesnostjo. Brezplačna dostava. 
Prodaja tudi na Vranskem. Vzreja ne-
snic Tibaot Svatina Vanja, Babinci 49, 
9240 Ljutomer, tel.: 02/58-21-401  
 22001915

Rezultati – žrebanje 28. 9. 2022
1, 8, 9, 11, 14, 33, 35 in 17

Loto PLUS: 4, 7, 8, 17, 23, 37, 39 in 14
Lotko: 7 3 9 0 7 6

Sklad 2. 10. 2022 za Sedmico: 4.860.000 EUR
Sklad 2. 10. 2022 za PLUS: 1.270.000 EUR
Sklad 2. 10. 2022 za Lotka: 300.000 EUR

LOTO

PRAŠIČE, težke od 120 do 170 kg, 
mesni tip, možnost izbire moškega 
spola, in izločene svinje, težke do 300 
kg, možna dostava, tel.: 041/455-
732 22002387

RJAVE jarkice v začetku nesnosti. Sta-
nonik, Log 9, Škofja Loka, tel.: 04/51-
85-580, 041/694-285 22002306

TELIČKO simentalko, staro 7 mese-
cev, ekološka reja, tel.: 041/589-194 
 22002429

ZAJCE samce, večje pasme orjak, 
stari 5 mesecev, in srnasto kozo brez 
rogov, staro 4 leta, tel.: 051/437-135 
 22002426

ZAJCE – zajklje lisce, stare 6 mese-
cev, tel.: 040/833-142 22002432

KUPIM

NAJVEČJI ODKUPOVALEC živine za 
Avstrijo - Kogler. Plačilo v 3 dneh, eko 
plus. Oddamo v rejo pitance, bikce in 
teličke.  Kogler Franz A.. d.o.o., Par-
mova 53, Ljubljana, tel.: 064/130-
081 22002174

ZAMENJAM

2-letno bursko kozico zmenjam za koz-
lička, tel.: 031/505-087  
 22002399

OSTALO
PRODAM

OPREMO za izdelavo jabolčnega 
soka, tel.: 031/504-658 22002391

KUPIM

MRVO, seno ali otavo, kvalitetno, 8 
kock, tel.: 051/819-044 22002402

SENO za krmo, tel.: 041/798-974  
 22002414

ZAPOSLITVE (m/ž)
IŠČEM

IŠČEM DELO – Absolut band vam z 
živo glasbo popestri vaše praznovanje, 
tel.: 031/325-654 22002422

STORITVE
NUDIM

SENČILA ASTERIKS, d.o.o., Cesta na 
Loko 2, 4290 Tržič, tel.: 59-55-170, 
041/733-709; žaluzije, roloji, rolete, 
lamelne zavese, plise zavese, komarni-
ki, markize, www.asteriks.net  
 22002173

BARVANJE napuščev in fasad, do vi-
šine 25 m, z lastnimi dvigali – možna 
izposoja, ugodno. Nudimo tudi vsa sli-
kopleskarska dela. Sandi Ferlan, s.p., 
C. talcev 14, Kranj, tel.: 041/682-166 
 22002037

FLORIJANI, d.o.o., C. na Brdo 53a, 
Kranj, izvaja vsa gradbena dela od te-
meljev do strehe, adaptacije, omete, 
omete fasad, kamnite škarpe, tlakova-
nje dvorišč, tel.: 041/557-871  
 22002176

KOZMETIČNE storitve: nege obraza 
in telesa, oblikovanje – barvanje obrvi 
in trepalnic, depilacije, medicinske in 
estetske pedikure, solarij in prodaja 
kozmetike. Špela Meze, s.p., Kranjska 
c. 2, Radovljica, tel.: 070/449-762  
 22002385

PEČARSTVO, lončene peči, zidani ka-
mini, kmečke peči, obnova, popravilo, 
izdelava, izris. Trgovina Kamin, Aleš 
Avsenek, d.o.o., Kranjska cesta 2, Ra-
dovljica, tel.: 040/364-636  
 22002170

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 22002223

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  
 22002171

ŽE 25 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 
 22001975

RAZNO
PRODAM

INOKS sod 200 l za vino ali mošt, cena 
125 EUR, tel.: 031/787-717  
 22002428

JEDILNO mizo 80 x 120 in stare slike, 
tel.: 040/705-145 22002397

KANISTRE po 10 litrov, tel.: 031/581-
259 22002401

PO simbolični ceni prodam 2.000-li-
trsko cisterno za kurilno olje, tel.: 
040/549-526 22002394

POLŽJA krema ali gel, narejena iz 
koncentrata polžje sline – proti aknam, 
bolečinam, revmatitisu, suhi koži, gu-
bam, ranam, za obnovo kožnih celic ... 
naročila na 070/449-762 ali na www.
zasijocokozo.si  
 22002386

VOZIČEK za vpenjanje gaterskih listov 
in ekspanzijsko posodo za centralno, 
tel.: 041/912-435 
 22002431

ZRAČNO puško in vidia kline za cirku-
lar, fi 400 in 600, tel.: 041/364-504  
 22002420
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Po novem se bodo mladoporočenci na Blejskem gradu lahko poročili še na tretji lokaciji, in sicer v 
prenovljenem grajskem parku, ki poleg naravnega ambienta ponuja več intimnosti.

Bled – Zavod za kultu-
ro Bled, ki upravlja Blejski 
grad, je pred leti obnovil graj-
ski park, ki je bil neurejen, v 
precejšnji meri pa tudi pri-
zadet zaradi podrtih dreves. 
Istočasno z urejanjem par-
ka so glede na občutljivost 
tega območja na njem pote-
kale tudi obširne arheološke 
raziskave. Investicija je ob-
segala celovito sanacijo vseh 
opornih skalnih zidov, podi-
ranje in pozidavo v prvotnih 
gabaritih, izgradnjo spreha-
jalnih poti vključno z razgle-
diščem in treh stopnišč za 
urejene prehode skozi park. 
Površina je bila prekrita z 
novo travno rušo, odstrani-
li so stara drevesa in zasadili 
nova, park so opremili tudi z 
novimi klopmi. Projekt Graj-
skega parka z vodjo Matejem 
Kučino je prejel tudi nagra-
do grand prix kot zmagoval-
ni projekt v sekciji Krajinska 
arhitektura in urbani pros-
tor, kategorija Arhitektura.

Naravni ambient
Grajski park bo predvido-

ma prihodnje leto postal ena 
od treh lokacij na Blejskem 
gradu, poleg Viteške dvora-
ne in lapidarija, kjer se bodo 
pari lahko poročili. Kot je po-
jasnila direktorica Zavoda za 

kulturo Bled Lea Ferjan, ki je 
bila več kot dvajset let vpeta v 
organizacijo poročnih obre-
dov, bo nova lokacija ponu-
jala večjo intimnost, hkra-
ti pa naravni ambient, ki ne 
radi mnogo dodatkov. »Blej-
ski grad je zagotovo ena naj-
lepših in najbolj zaželenih 
poročnih lokacij, ki priva-
bljajo številne pare s celega 
sveta,« je dodala. Lokacijo 
so pred kratkim predstavili s 
prikazom poroke, na kateri 
sta se poročila, a le na videz, 
Žiga Janša z Bleda in Kata-
rina Vučković iz Naklega, ki 
sta par tudi sicer.

Vse več slovenskih parov
Poročna sezona se bliža 

koncu in na Blejskem gradu 
je bila po besedah Ferjano-
ve izredno uspešna. »Letos 
se je pri nas poročilo 35 pa-
rov, izvedbo treh porok na-
črtujemo še v oktobru. Sezo-
na je bila letos daljša kot obi-
čajno, začela se je že aprila, 
sklenila se bo konec oktobra, 
običajno se že septembra,« 
je dodala.

Med pari, ki si Blejski grad 
izberejo za svojo poročno lo-
kacijo, še vedno prevladuje-
jo tujci, je pa letos zakonsko 
zvezo tam sklenilo tudi šest 

slovenskih parov. »Odsto-
tek slovenskih parov naraš-
ča, kar nas zelo veseli. Mor-
da bo nova lokacija pritegni-
la še kakšen slovenski par 
več,« meni Ferjanova. Po-
jasnila je še, da je med mla-
doporočenci največ Angle-
žev in Američanov. Na Ble-
du so se poročili tudi Kitajci, 
Japonci, Gruzijci, Rusi, Bel-
gijci, Ukrajinci, tudi Avstrij-
ci in Italijani. »Pri pripravi 
poroke sodeluje veliko ak-
terjev, ki vložijo precej tru-
da, da si mladoporočenca 
dan za vselej zapomnita,« je 
sklenila.

Maša Likosar

V grajski tiskarni ... / Foto: Primož Pičulin

Škofja Loka – Starološki trg bo jutri, v soboto, med 8.30 in 
12.30 prizorišče prav posebnega jesenskega sejma z doma-
čimi izdelki in pridelki. Pripravljajo tudi izdelovalnico lesnih 
mrež in nastop Orgličark, predstavila pa se bo tudi domača 
pivovarna Advocatus.

Jutri znova Semenj na Fari

Škofja Loka – Festival ko-
morne glasbe Loka da Ca-
mera, ki letos poteka že če-
trtič, bo na različnih loka-
cijah po Škofji Loki ljubite-
lje glasbe navduševal ves ok-
tober. Prvemu koncertu z 
naslovom Valvasor pod fre-

sko bomo priča že v soboto, 
1. oktobra, ob 19.30 v kape-
li Puštalskega gradu. Nasto-
pil bo klavirski trio Valvasor, 
v katerem nastopajo pianist-
ka Maja Gombač, violinist-
ka Ana Julija Mlejnik Žele-
znik in violončelistka Klara 
Krklec.

Čez 14 dni, v soboto, 15. 
oktobra, bodo v Sokolskem 
domu v okviru dogodka 
Zgodba o večnem ljubimcu 
zazveneli zvoki opere Don 
Giovanni. Z glasbo in pripo-
vedjo bo občinstvo v svet Mo-
zartovih spletk in zagonetk 

popeljal kvartet Tamino, v 
katerem igrajo Luka Mlejnik 
Železnik (flavta), Ana Julija 
Mlejnik Železnik (violina), 
Nejc Mikolič (viola) in Ta-
mara Gombač (violončelo).

Teden dni kasneje, v sobo-
to, 22. oktobra, se bo festival 
zaključil z baročno in ljud-
sko obarvanim dogodkom 

Sveti Tomaž bolan leži. Na 
koncertu v kapeli na Loškem 
gradu bomo lahko prisluh-
nili vabljivim zvokom sta-
rodobnih instrumentov, ki 
jih bodo predstavili glasbe-
niki Janez Jocif (strunska 
lajna, špinet), Luka Mlejnik 
Železnik (flavta traverso) in 
Ana Julija Mlejnik Železnik 
(baročna violina). Tokrat se 
jim bo na violončelu pridru-
žil častni občan Škofje Loke, 
prejemnik nagrade Prešer-
novega sklada in zaslužni 
profesor Akademije za glas-
bo Miloš Mlejnik.

Za začetek trio 
Valvasor
Igor Kavčič

Letošnji festival Loka da Camera bo v soboto odprl klavirski 
trio Valvasor. / Foto: arhiv festivala Loka da Camera

Ložnica – Pred kratkim smo pisali, da je septembra jurčkov 
toliko kot že dolgo ne, danes vam predstavljamo petnajstčlan-
sko gobjo družino, ki jo je v Ložnici našla domačinka Lojzka.

Petnajstčlanska gobja družina

Pri poroki sodelujejo tudi vitezi in plemiči. / Foto: Primož Pičulin

Poroka v grajskem parku

vre men ska na po ved

PETEK SOBOTA NEDELJA
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Agen ci ja RS za oko lje, Urad za me te oro lo gi jo

Danes bo oblačno in deževno z nevihtami. Jutri bo zmerno do 
pretežno oblačno, popoldne bo občasno rahlo deževalo. Pihal 
bo jugozahodnik, topleje bo. V nedeljo bo deloma sončno, 
zjutraj bo po nižinah megla.

Kar petnajst jurčkov je na enem mestu našla bralka Lojzka.

Pri prikazu poroke sta kot statista sodelovala Žiga Janša in Katarina Vučković, ki sta tudi 
sicer par. / Foto: Primož Pičulin


