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Danes in jutri bo oblačno 
in deževno. Jutri bo v viso-
kogorju snežilo. V nedeljo 
bo povečini sončno, zjutraj 
bo po nižinah megla.

jutri: oblačno in deževno

14/11 °C

75 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900
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V Kamniku staro mestno jedro oživljajo tudi s pomočjo zanimivih 
podjetniških zgodb. V okviru projekta CINEMA so svoje prostore dobili 
trije podjetniki.

Kamnik – V Kamniku si 
že dlje časa prizadevajo za 
obujanje starega mestnega 
jedra. »Nakupovalne nava
de ljudi so se spremenile, 
večji trgovski centri so na 
obrobjih mest, več je naku
pov po spletu, posledica pa 
je to, da so se manjše trgo
vine v mestnih jedrih zače
le zapirati in tako je upadel 
tudi obisk,« je problemati
ko zaspanih mestnih sre
dišč opisal kamniški žu
pan Matej Slapar. Za oživ
ljanje mestnega jedra si
cer v Kamniku že dlje časa 
skrbijo tudi z različnimi 

dogodki, pred časom pa so 
pristopili k projektu CINE
MA, ki z namenom revi
talizacije mestnih središč 
povezuje kreativne indus
trije, podjetništvo in lokal
ne skupnosti.

Po zaslugi projekta so po
slovne prostore dobile tri 
podjetniške zgodbe. V sre
dišču Kamnika je tako zaži
vela soba pobega Energy Es
cape room, v Črni pi zzi so 
naprodaj vinilne plošče, obi
skovalci mestnega jedra pa 
si odslej lahko omislijo tudi 
tetovažo v studio Matcap. 
Vsi trije podjetniki so bili 
nagrajeni tudi z vavčerjem v 
vrednosti pet tisoč evrov.

Poleg novih prostorov za 
podjetnike so oblikovali tudi 
blagovno znamko Kamnik, 
moje podjetniško mesto, ter 
za obdobje enega meseca 
pripravili t. i. popup izložbe, 
s katerimi so se v praznih iz
ložbenih prostorih predsta
vili štirje podjetniki. Kot je 
povedala Grit Ackermann 
z GZS, ki je vodilni partner 
projekta, je bilo zanimanja 
med podjetniki precej, težje 
pa je bilo najti primerne pro
store. Na razpis se je prijavi
lo deset podjetnikov, za so
delovanje v popup izložbah 
pa je bilo zanimanja še ne
koliko več.

V opuščenih izložbah so pripravili predstavitve nekaterih podjetij. / Foto: Aleš Senožetnik

S podjetništvom do revitalizacije
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AKTUALNO

Aktualen je četrti  
odmerek
Starejšim in osebam z večjim tve-
ganjem za hujši potek covida-19 se 
priporoča drugi poživitveni odme-
rek cepiva proti covidu-19. Novi 
prilagojeni cepivi bosta na voljo 
tudi v Sloveniji.
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AKTUALNO

Občina bi skrbela  
za skakalnico
Mestna občina Kranj se s Smučar-
sko zvezo Slovenije pogovarja, da 
bi najprej prevzela upravljanje Dr-
žavnega panožnega nordijskega 
centra, kasneje pa v celoti tudi 
lastništvo.
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ŠPORT

Kolesarji v Avstraliji  
za mavrično majico
Pred kolesarji je svetovno prven-
stvo, na katerem bo nastopilo se-
demnajst slovenskih kolesark in 
kolesarjev. Prvi adut bo Tadej Po-
gačar, ki je v nedeljo slavil na dirki 
v Kanadi.

6

ZANIMIVOSTI

Smledniški Stari grad 
vse bolj živi
Stari grad nad Smlednikom je pri-
ljubljena izletniška točka. V soboto 
je tam potekala tradicionalna pri-
reditev, tekmovanje v kuhanju 
grajskega lonca, ki ji je sledilo še 
slovesno odprtje Okrepčevalnice.

24

Aleš Senožetnik

 ELEKTRIČNA        
    KOLESA
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Priloga:

jeseniške novice
Vedno išče globino 
lika, ki ga igra �14. stran

Ljubljana, Škofja Loka – Slo
venski regionalno razvojni 
sklad bo z današnjim dnem 
razveljavil razpis v zvezi z 
izo braževanji starejših na 
področju digitalnih kompe
tenc, k čemur ga je pozva
la služba vlade za digitalno 
preobrazbo. Ministrica za 
digitalno preobrazbo Emili
ja Stojmenova Duh je ob tem 
napovedala, da bo novela za
kona o spodbujanju digital
ne vključenosti na nediskri
minatoren način omogo
čila usposabljanje vsem, ki 
to želijo in potrebujejo. Iz
vajalci, tudi gorenjski, pa 
zdaj čakajo nadaljnja navo
dila, kaj bo z že napovedani
mi usposabljanji.

Razpis so 
razveljavili
Mateja Rant
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Akcija Čistimo velja do 31. 12. 2022  
za izbrane izdelke na vseh oddelkih  
v okviru razpoložljivega programa.

Vabljeni v naše trgovske centre.
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Ljubljana, Kranj – Potem 
ko je Evropska agencija za 
zdravila odobrila dve novi 
cepivi proti covidu-19 (Pfi-
zer, Moderna), je Pfizerjevo 
cepivo že na voljo tudi v Slo-

veniji. Gre za dve bivalentni 
cepivi, ki tako kot doseda-
nja cepiva pokrivata izvor-
no različico SARS-CoV-2, 
poleg tega tudi novejšo raz-
ličico omikron, ki je letos 
prevladujoča, so sporočili 
iz NIJZ. »Novi cepivi zago-
tavljata boljši odziv oz. višjo 
raven protiteles, ki nevtra-
lizirajo različico omikron 
in tudi njene podrazličice. 
Obe cepivi sta registrirani 
za uporabo pri osebah, sta-
rih 12 let in več, ki so že pre-
jele vsaj osnovno cepljenje, 

od zadnjega cepljenja pa je 
minilo vsaj tri mesece.«

Obe cepivi sta registrira-
ni le za poživitvene odmer-
ke, ki se po navedbah NIJZ 
priporočajo predvsem sku-
pinam z večjim tveganjem 
za hujši potek bolezni, to je 

ranljivim kroničnim bolni-
kom, stanovalcem domov za 
starejše oz. socialnovarstve-
nih zavodov in vsem starej-
šim od šestdeset let. »Še po-
sebej je cepljenje za ogrože-
ne skupine priporočljivo, če 
je od zadnjega cepljenja mi-
nilo več kot šest mesecev.«

V Slovenijo je pred krat-
kim prispela tudi prva pošilj-
ka zdravila Paxlovid, ki se za 
zdaj predpisuje le osebam, 
starim več kot 60 let, in po-
sameznikom s tveganjem za 
težji potek covida-19.

Zanimanje za četrti 
odmerek

V Centru slepih, slabo-
vidnih in starejših Škofja 
Loka se je za obnovitveno 
dozo cepiva proti covidu-19 
odločilo sedemdeset odstot-
kov stanovalcev. Sredi tega 

tedna so bili pri njih brez po-
trjenih okužb.

Direktorica Doma upoko-
jencev Kranj Nadja Gantar 
je povedala, da je med stano-
valci četrtina takih, ki se za-
nimajo za četrti odmerek. V 
torek so imeli eno potrjeno 
okužbo med stanovalci. »Ob-
vladujemo prenos okužb z 
obveznim nošenjem mask 
in rednim testiranjem med 
zaposlenimi. Obiskovalce pa 
prosimo, da med obiski spoš-
tujejo priporočljive ukrepe,« 
je pozvala Gantarjeva.

Že konec julija se je v 
Domu Petra Uzarja Tržič 
za drugi poživitveni odme-
rek odločilo 98 stanovalcev 
(v domu je 183 stanovalcev) 
in dva zaposlena. V njiho-
vi nakelski enoti so v avgu-
stovskem terminu z drugim 
poživitvenim odmerkom ce-
pili 38 stanovalcev (v domu 
je 53 stanovalcev) in enega 
zaposlenega. V Naklem so 
prejšnji teden imeli tudi eno 
potrjeno okužbo, zaposleni 
in obiskovalci uporabljajo 
kirurške maske, v prostoru, 
kjer je okuženi stanovalec, 
pa izvajajo še vse dodatne za-
ščitne ukrepe. Poostreno je 
razkuževanje, redno zračijo 
prostore ... »Trudimo se čim 
več aktivnosti organizira-
ti na prostem. Zaposleni pa 
so dobro poučeni, da v pri-
meru respiratornih simp-
tomov ostanejo doma in se 
testirajo,« je povedal direk-
tor Doma Petra Uzarja Tržič 
Domen Rakovec.

Okužbe v porastu
Če smo imeli prvega sep-

tembra po podatkih covid-19 
Sledilnika v državi 1273 po-
trjenih okužb, pa je bilo ta 
ponedeljek potrjenih 3482 
okužb. Medtem se število 
hospitaliziranih v tem času 
ni bistveno spremenilo. Na 
začetku tedna je bilo hospi-
taliziranih 179 covidnih bol-
nikov, od tega 85 z vodilno 
diagnozo covid-19. Intenziv-
no terapijo jih je potrebovalo 
12. Slovenija ima med drža-
vami Evropske unije trenu-
tno najvišji tedenski prirast 
okužb, v gorenjski statistič-
ni regiji je ta najvišji v občini 
Železniki.

Suzana P. Kovačič

V Domu starejših občanov Preddvor sta se s poživitvenim oz. četrtim odmerkom cepili dve 
tretjini stanovalcev. V domu so imeli pred nedavnim eno okužbo, po besedah direktorice 
Lidije Kos pa so s takojšnjim ukrepanjem in preselitvijo v rdečo cono preprečili morebitno 
širjenje. Kot je še povedala direktorica, se držijo priporočil (razkuževanje rok, medosebna 
razdalja, nošenje kirurških mask ...) in omejujejo obiske na dve zdravi osebi na stanovalca. 
»Obiskovalce prosimo, da v dom prihajajo brez vidnih znakov okužb in se odpovedo 
obisku, če so bili v stiku z okuženo osebo.« / Foto: Gorazd Kavčič

V Sloveniji bodo 23. okto-
bra 2022 potekale predse-
dniške volitve, drugi krog je 
predviden za 13. november 
2022.

Gorenjski glas v skladu z 
zakonom o volilni kampa-
nji obvešča javnost, da bo 
priprave na predsedniške 
volitve spremljal in komen-
tiral po lastni presoji, v skla-
du s programsko zasnovo, 
ki Gorenjski glas opredelju-
je kot neodvisni in politič-
no nevtralni časopis, kar za-
gotavlja enakopraven polo-
žaj kandidatov/kandidatk. 
V presoji uredništva oziro-
ma odgovorne urednice bo 
izbor tem, sogovornikov in 
selekcija dogodkov, upošte-
vano bo pravilo informativ-
ne pomembnosti. Gorenjski 

glas bo spremljal priprave 
na predsedniške volitve na 
območju Gorenjske.

V času volilne kampanje 
ne bomo objavljali brezplač-
nih propagandnih sporočil 
kandidatov/kandidatk, poli-
tičnih strank in drugih orga-
nizatorjev volilne kampanje 
oziroma vseh drugih sporo-
čil, ki bodo po presoji ure-
dništva imeli predvsem pro-
pagandni značaj. V skladu z 
zakonom o medijih bomo 
objavljali popravke oziro-
ma odgovore na objavljene 
informacije, vendar bodo 
objave zavrnjene vsem, ki 
bodo popravke ali odgovore 
poskušali izrabiti za prikrito 
volilno kampanjo. Prav tako 
v tem času ne bomo objav-
ljali nenaročenih prispevkov 

in pisem bralcev, za katera 
bomo presodili, da vsebuje-
jo predvolilna sporočila ozi-
roma navijajo za tega ali one-
ga kandidata/kandidatko.

Organizatorjem volilne 
kampanje bomo v skladu s 
cenikom volilnih oglasnih 
objav v Gorenjskem glasu 
in njegovih prilogah in dru-
gih edicijah ter spletnem 
časopisu zagotovili enake 
pogoje za objavljanje volil-
nih propagandnih sporo-
čil. Vsa plačana obvestila, 
propagandna sporočila ter 
predstavitveni članki in po-
govori bodo v časopisu po-
sebej označeni in razpoz-
navni kot propagandno vo-
lilno sporočilo. Pri zahtevah 
po objavljanju propagan-
dnih sporočil na določenih 

mestih časopisa bomo spoš-
tovali vrstni red naročil.

Kandidati/kandidatke, 
njihovi zakoniti zastopniki, 
organizatorji volilne kam-
panje in drugi lahko pri-
tožbe na izvajanje teh pra-
vil vložijo odgovorni ure-
dnici v pisni obliki. Vsebo-
vati mora kratek opis oči-
tane kršitve, predlog njene 
rešitve in naslov, na kate-
rega bomo poslali odgovor. 
Odgovorna urednica bo na 
pritožbe odgovorila v dveh 
dneh od prejema pritožbe.

Objavljena pravila ravna-
nja v času volilne kampanje 
veljajo za časopis Gorenj-
ski glas, priloge in spletni 
časopis.

Marija Volčjak, 
odgovorna urednica

Za razveljavitev razpisa 
so se po besedah ministri-
ce odločili, ker so po teme-
ljitem pregledu celotne do-
kumentacije ugotovili, da 
je razpis v neskladju z za-
konom o spodbujanju digi-
talne vključenosti. Neustre-
zno oziroma pomanjkljivo 
so po njenih besedah opre-
delili ciljno skupino, ki ji je 
razpis namenjen.

»Razpis ni ločil med ude-
leženci izobraževanj, sta-
rimi 55 let ali več, ki nima-
jo niti osnovnih digitalnih 
kompetenc oziroma ima-
jo zgolj te kompetence, pa 

jih želijo krepiti, in tistimi 
iz iste demografske skupi-
ne, ki že imajo potrebne ali 
celo naprednejše kompe-
tence.« Izvajalcem izobra-
ževanj bodo za aktivnosti, 
ki so jih izvedli do 25. avgu-
sta, ko so na poziv ministri-
ce aktivnosti v zvezi z izved-
bo izobraževanj začasno za-
ustavili, povrnili upravičene 
stroške. Udeleženci, ki so do 
25. avgusta že opravili uspo-
sabljanja v vsaj osemdesetih 
odstotkih oziroma so opravi-
li vsaj devet ur usposabljanj, 

bodo prejeli tudi digitalni 
bon za nakup računalniške 
opreme.

»Že zdaj lahko napo-
vem, da bomo v prihod-
nje poleg že zagotovljenih 
sredstev namenili še doda-
tna sredstva za dvig digital-
nih kompetenc z namenom, 
da se bo teh usposabljanj 
lahko udeležilo večje število 
tistih ljudi, ki nimajo digital-
nih kompetenc ali pa imajo 
zgolj osnovne,« je še dodala 
ministrica.

Pretekli teden bi se morala 
usposabljanja za starejše za-
četi tudi na Ljudski univerzi 
Škofja Loka, in sicer bi med 
drugim spoznavali spletno 

bančništvo in spletno naku-
povanje, družabna omrež-
ja in digitalna komunikacij-
ska orodja, napredno ureja-
nje digitalnih fotografij ... Po 
besedah Tine Dragovan so 
prijave začeli zbirati 22. av-
gusta in so prosta mesta zelo 
hitro zapolnili. Skupaj naj bi 
se usposabljanj udeležilo 81 
starejših. Ta čas so vsa uspo-
sabljanja »zamrznili«, zdaj 
pa čakajo nadaljnja navodi-
la, tako da še ni znala pove-
dati, kaj bo z napovedanimi 
usposabljanji.
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Knjigo prejme MARIJA ČUFER RAVNIK iz Boh. Bistrice.

Starejšim in osebam z večjim tveganjem za hujši potek covida-19 se priporoča drugi poživitveni odmerek 
cepiva proti covidu-19, eno od dveh novih prilagojenih cepiv je pri nas že na voljo. V nekaj gorenjskih 
domovih za starejše smo preverili, kakšno je zanimanje za poživitveni odmerek in kako je z okužbami.

Aktualen je četrti odmerek

Predsedniške volitve

Razpis so razveljavili

Ljubljana – Cepljenje pro-
ti gripi bo tudi letošnjo je-
sensko-zimsko sezono brez-
plačno za vse osebe z obve-
znim zdravstvenim zava-
rovanjem, ki se bodo žele-
le cepiti, so potrdili na Na-
cionalnem inštitutu za jav-
no zdravje (NIJZ), cepivo pa 
naj bi v Slovenijo prispelo 
še v septembru. »Predvido-
ma se bo cepljenje proti gri-
pi začelo sredi oktobra, ko bo 
možno tudi sočasno ceplje-
nje proti gripi in covidu-19,« 
so še pojasnili na NIJZ. Na-
ročenih je 250 tisoč odmer-
kov cepiva proti gripi, kar je 
manj kot lani, ko so naroči-
li 360 tisoč odmerkov. Na 

NIJZ cepljenje priporočajo 
vsem prebivalcem, ki želijo 
sebe in svoje bližnje zašči-
titi pred to boleznijo. Še po-
sebej pa je priporočljivo za 
skupine z večjim tveganjem 
za težek potek bolezni, kot 
so starejši od 65 let, kronič-
ni bolniki in njihovi družin-
ski člani, osebe z izrazito po-
večano telesno težo, pa tudi 
majhnim otrokom in noseč-
nicam ter njihovim družin-
skim članom, zdravstvenim 
delavcem in zaposlenim 
v domovih starejših obča-
nov, ki so pri svojem delu iz-
postavljeni nevarnosti okuž-
be ali pri delu lahko prene-
sejo okužbo na druge osebe, 
ter drugim delavcem v nuj-
nih službah.

Cepljenje proti gripi 
bo brezplačno
Suzana P. Kovačič
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Udeleženci, ki so do 25. avgusta že opravili 
usposabljanja v vsaj osemdesetih odstotkih oziroma 
so opravili vsaj devet ur usposabljanj, bodo prejeli 
digitalni bon za nakup računalniške opreme.
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Kranj – Mestna občina Kranj 
(MOK) se s Smučarsko zve-
zo Slovenije (SZS) pogo-
varja o prenosu lastništva 
110-metrske skakalnice Ba-
uhenk na Gorenji Savi, po-
znane kot Državni panožni 
nordijski center Kranj. Ska-
kalnico naj bi občina najprej 
prevzela v upravljanje, kas-
neje pa tudi v last, je pred ča-
som pojasnila Tanja Hro-
vat, vodja urada za družbene 
dejavnosti. Trenutno stanje 
panožnega centra, ki ga SZS 
v celoti upravlja in vzdržuje 
zadnjih pet let, je namreč da-
leč od tistega, kar so pričako-
vali ob odprtju srednje ska-
kalnice v septembru 2004.

»Smo v intenzivnih po-
govorih s smučarsko zve-
zo, saj želimo, da bi skakal-
nica dobila ustrezen epilog 
v smislu ustreznega vzdrže-
vanja. V preteklih letih so ta 
malo zastala in s tega naslo-
va želimo spodbuditi, da se 
zagotovi varna uporaba ska-
kalnice,« je dejala Hrovato-
va. Kot je dodala, je v osnut-
ku pogodbe s SZS predvi-
deno, da se na MOK najprej 
prenese upravljanje skakal-
nice, v dveh letih pa tudi 
lastništvo, pri čemer bi SZS 
letno zagotavljala petdeset 

tisoč evrov za vzdrževanje 
skakalnice.

Mestni svetnik Bojan 
Homan (SDS) pa meni, da 
bi bil prenos upravljanja 
oziroma lastništva za MOK 
slaba poteza. »V upravlja-
nje bomo dobili nazaj dotra-
jano skakalnico, plastika je 
več kot potrebna prenove, 
vzpenjača je dotrajana. Kar 
je tam še uporabnega, so be-
toni in sodniški stolp,« pravi 

Homan, ki ocenjuje, da je 
petdeset tisoč evrov, kolikor 
naj bi vsako leto prispevala 
SZS, premalo.

Župan Matjaž Rakovec od-
govarja, da je MOK že sedaj 
75-odstotni lastnik skakalni-
ce, po izračunih direktorja 
Zavoda za šport Kranj Bran-
ka Fartka pa je predviden le-
tni prispevek SZS zadosten. 
»Bistveno je, da se v prete-
klosti s SZS nismo mogli 

zediniti in zato sploh ni bilo 
nobenih investicij. S tem 
ko mi dobimo stoodstotno 
lastništvo, kdaj ga bomo do-
bili, je stvar organov v smu-
čarski zvezi in njihovega sta-
tuta, dobimo tudi vso pravico 
do vzdrževanja,« je dejal Ra-
kovec. »Verjamem Fartku in 
verjetno vsi vi, ki ga poznate, 
da je luč na koncu tunela, če 
mi pridobimo 100-odstotno 
lastništvo,« je še poudaril.

Simon Šubic

Pogovori med kranjsko občino in smučarsko zvezo o prenosu upravljanja in kasneje 
lastništva skakalnice Bauhenk še potekajo. / Foto: Tina Dokl

V oblikovalskem studiu 
ADDiD PLUS so oblikovali 
izložbi, ki predstavljata pod-
jetji Chicory time in Modno 
oblikovanje Darja Schaffer, 
v oblikovalskem studiu DBP 
Studio pa izložbi, ki predsta-
vljata podjetji Knofk in Tiny 
Giant.

»Z oživljanjem izložb in 
povezovanjem podjetni-
kov ter kreativcev smo že-
leli spodbuditi lastnike pra-
znih prostorov k tesnejšemu 
sodelovanju z močno podje-
tniško skupnostjo in oživitvi 

praznih prostorov,« je po-
vedala Tina Pezdirc Nogra-
šek, vodja projekta pri Regi-
onalni razvojni agenciji Lju-

bljanska urbana regija, ki je 
poleg Občine Kamnik prav 
tako partner v projektu.

Marjana Majerič, di-
rektorica GZS Zbornice 

osrednjeslovenske regije, 
je ob tem poudarila tudi 
tesno sodelovanje s kam-
niškim podjetniškim po-

speševalnikom KIKštar-
ter ter mentorstvo, ki so 
ga nudili izbranim pod-
jetnikom, skozi katero 
so krepili tudi družbeno 

odgovornost podjetij za ra-
zvoj lokalnega okolja.

Kamnik je bil v projek-
tu izbran kot eno izmed 16 
mest iz osmih držav s pod-
ročja Podonavja, izbor pa 
ni bil naključje. Kot je pove-
dala Lilijana Madjar, direk-
torica Regionalne razvojne 
agencije Ljubljanska urba-
na regija, je raziskava, ki so 
jo opravili, pokazala, da je 
Kamnik ena izmed sedmih 
občin v regiji z izjemno bo-
gatim potencialom kreativ-
nih industrij, poudarila pa 
je tudi spodbudno podje-
tniško okolje.

Rateče – Prihodnje leto bo 
Planica gostila največji zim-
sko športni dogodek v Slo-
veniji, svetovno prvenstvo v 
nordijskem smučanju Plani-
ca 2023. Vsi, ki bi želeli biti 
del tega kot prostovoljci, se 

lahko prijavite do konca ok-
tobra na spletni strani www.
planica2023.si. V ekipo so 
vabljeni vsi, ki so dopolnili 
16 let, so med 21. februarjem 
in 5. marcem 2023 lahko pri-
sotni vsaj tri zaporedne dni 
in si lahko zagotovijo lastno 
namestitev. Sodelovali bodo 

lahko na področju organi-
zacije, logistike, pri izved-
bi športnih tekmovanj, sou-
stvarjanju trajnostnih akcij, 
koordinaciji medijskih ak-
tivnosti in na mnogih osta-
lih področjih. Vsak bo prejel 
dve vstopnici za petkove ali 
nedeljske tekme, poseben 

zimski komplet oblačil v traj-
no last, dva obroka na delov-
ni dan, vsem pa bo na voljo 
tudi brezplačen avtobusni 
prevoz na relaciji Ljubljana–
Planica–Ljubljana. Prejeli 
bodo še certifikat in vabilo na 
največjo zabavo ob zaključku 
svetovnega prvenstva.

Maja Bertoncelj

Odprte prijave za prostovoljce za Planico

D anes se začenja Evrop-
ski teden mobilnosti, 
ko bodo v 94 slovenskih 

občinah, med njimi tudi osmih 
gorenjskih, vse do četrtka, 22. 
septembra, potekale različne 
aktivnosti za zmanjšanje avto-
mobilskega prometa na fosilna 
goriva. Obenem bodo spodbu-
jali prebivalce k uporabi trajno-
stne mobilnosti, kot so hoja, ko-
lesarjenje ali uporaba javnega 
prevoza. Tema letošnje pobude 
je Trajnostno povezani, ki opo-
zarja na pomen dobro poveza-
nih skupnosti, saj je tudi ta po-
goj za visoko raven kakovosti 
bivanja v njej. O kakovosti živ-
ljenja v neki občini namreč vse 
bolj odločajo dobra dostopnost 
do dobrin in storitev, zagoto-
vljena mobilnost za vse druž-
bene skupine, dobre povezave, 
raznovrstnost alternativ oseb-
nemu motornemu prometu.

Osebna motorna vozila so 
zagotovo med najbolj razširje-
nimi in uporabljenimi prevo-
znimi sredstvi. Pri vsaki hiši 
je vsaj eden, če ne dva, ali pa 
ima celo vsak polnoleten dru-
žinski član z vozniškim dovo-
ljenjem svoj avtomobil. Po po-
datkih AMZS je bilo v letu 
2021 na slovenskem trgu pro-
danih 53.988 osebnih avtov, 
poleg tega še 9687 gospodar-
skih vozil, kar pomeni prodajo 
1654 gospodarskih vozil več kot 
v predlanskem letu oziroma 
povečanje za 20,59 odstotka. 
Skupaj je bilo lani na sloven-
skem trgu registriranih 63.675 
osebnih avtov in lahkih gospo-
darskih vozil, kar je 1948 več 

kot v letu 2020. Številke žal ne 
govorijo v korist krepitve trajno-
stne mobilnosti.

Na drugi strani pa je spod-
budno dejstvo, da smo v zad-
njih dveh letih zabeležili tudi 
rekordno prodajo koles. To 
nakazuje, da vse več Sloven-
cev kolesari, a ob tem se vpra-
šam, ali kolo uporabljamo le 
kot prostočasno dejavnost, to-
rej za šport in rekreacijo, ali se 
morda z njim odpravimo tudi 
v službo, šolo in drugih oprav-
kih. Uporaba trajnostnih po-
tovalnih načinov zahteva več 
časa, ne nazadnje tudi fizič-
no pripravljenost, zato verjetno 
ni tako razširjena, kot bi si že-
leli. Priznam, večkrat grem z 
avtom kot s kolesom ali javnim 
prevozom. Tej odločitvi najpo-
gosteje botruje ravno časovna 
omejenost, saj bi s kolesom po-
rabila še enkrat ali dvakrat več 
časa, kot mi vzame vožnja z 
avtom. Iz istega razloga red-
ko uporabljam javni prevoz, 
poleg tega mi je njegova dosto-
pnost omejena. Živim namreč 
v kraju, kjer so povezave slabe, 
mestnega avtobusnega prevo-
za ni, niti drugih oblik javne-
ga prevoza.

Zavedam se, da moje ravna-
nje ni med najbolj zglednimi in 
da bi z uporabo trajnostne mo-
bilnosti bistveno več prispevala 
k zmanjšanju izpustov toplo-
grednih plinov in večji kakovo-
sti bivanja ... zato občudujem 
vse tiste, ki med kolesom/jav-
nim prevozom in avtomobilom 
raje izberejo možnost, ki je bolj 
trajnostno naravnana.

S kolesom ali avtom?
Mestna občina Kranj se s Smučarsko zvezo Slovenije pogovarja, da bi najprej prevzela upravljanje 
Državnega panožnega nordijskega centra, kasneje pa v celoti tudi lastništvo.

Občina bi skrbela za skakalnico

S podjetništvom do revitalizacije

ODGOVORNA UREDNICA 

Marija Volčjak

NAMESTNIKA ODGOVORNE UREDNICE

Urša Peternel, Simon Šubic

UREDNIŠTVO
NOVINARJI - UREDNIKI: 

Marjana Ahačič, Maja Bertoncelj, Alenka Brun,  
Igor Kavčič, Suzana P. Kovačič, Maša Likosar, Jasna Paladin, Urša Peternel, 

Mateja Rant, Aleš Senožetnik, Vilma Stanovnik,  
Ana Šubic, Simon Šubic, Ana Volčjak Aleksič 

stalni sodelavci: 
  Jože Košnjek, Cveto Zaplotnik, Miha Naglič 

OBLIKOVNA ZASNOVA

Jernej Stritar, IlovarStritar, d. o. o.

TEHNIČNI UREDNIK

Grega Flajnik

FOTOGRAFIJA 

Tina Dokl, Gorazd Kavčič

OGLASNO TRŽENJE

Marjan Potočnik, Mateja Žvižaj

GORENJSKI GLAS (ISSN 0352-6666) je registrirana blagovna in storitvena znamka 
pod št. 9771961 pri Uradu RS za intelektualno lastnino. Ustanovitelj in izdajatelj:  
Gorenjski glas, d. o. o., Kranj / Direktorica: Marija Volčjak / Naslov: Nazorjeva ulica 1, 
4000 Kranj / Tel.: 04/201 42 00, e-pošta: info@g-glas.si; mali oglasi in osmrtnice: tel.: 
04/201 42 47 / Delovni čas: ponedeljek, torek, četrtek, petek, od 8. do 15. ure, sreda od 8. 
do 16. ure, sobote, nedelje in prazniki zaprto. / Gorenjski glas je poltednik, izhaja ob torkih 
in petkih, v nakladi 17.000 izvodov / Redne priloge: Vikend, Letopis, Slovenske počitnice 
in dvajset lokalnih prilog / Tisk: Tiskarsko središče d. o. o. / Naročnina: tel.: 04/201 42 41 
/ Cena izvoda: torek 2,00 EUR, petek 2,20 EUR, redni plačniki (fizične osebe) imajo 10 % 
popusta, polletni 20 % popusta, letni 25 % popusta; v cene je vračunan DDV po stopnji 
5 %; naročnina se upošteva od tekoče številke časopisa do pisnega preklica, ki velja od 
začetka naslednjega obračunskega obdobja / Oglasne storitve: po ceniku; oglasno trženje: 
tel.: 04/201 42 48.

KOMENTAR
Maša Likosar

1. stran

Izbor Kamnika kot pilotnega mesta v projektu ni 
bil naključje, saj je po raziskavi, ki so jo opravili 
na GZS, eno izmed mest z izjemno bogatim 
potencialom kreaitvnih industrij ter zelo spodbudnim 
podjetniškim okoljem. 
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Železniki – V občini Železni-
ki so se po petih letih zno-
va razveselili obiska delega-
cije iz južnotirolskega Inni-
chena, od koder so freisinški 
škofje v 13. stoletju prebival-
ce naselili na območje Sori-
ce z okolico. Minuli petek in 
soboto so gostili župana Kla-
usa Rainerja s soprogo Ka-
rolino, za vrhunec dvodnev-
nega obiska pa so poskrbe-
li v Sorici na prireditvi Poz-
drav jeseni. Tradicionalni 
dogodek je Turistično dru-
štvo (TD) Sorica v sodelova-
nju z občino priredilo v čast 
gostoma in večstoletnim po-
vezavam z Innichenom. Žu-
pan Rainer je dejal, da mu je 
v veliko čast obiskati obmo-
čje, kamor so se preselili nji-
hovi predniki. Pa tudi, da se 
mu zdi zelo podobno kot v 
Innichenu, da ima občutek, 
kot da je prišel domov, pred-
vsem zaradi pokrajine, ljudi 
in dediščine.

Na prireditvi v Grohar-
jevi dvorani so soriški ot-
roci gostujočemu županu 
simbolično predali voščeno 
svečo. Po naselitvi na sori-
ško ozemlje so namreč pre-
bivalci več stoletij romali v 
Innichen, kjer so v štiftni 
cerkvi darovali svečo in de-
nar za mašo za zaščito nji-
hovih polj. »Skoraj 750 let že 

tkemo prijateljske odnose,« 
je dejal Rainer in poudaril, 
da je pomembno, da skupno 
prijateljstvo še okrepijo.

Župan Železnikov Anton 
Luznar je spomnil, da so z 
Innichenom na bolj ura-
dnem nivoju začeli sodelo-
vati pred petimi leti, ko jih 
je obiskala tedanja županja. 
Sledilo je nekaj obiskov dele-
gacij iz Železnikov in Sorice 
v Innichenu, nazadnje pred 
letom dni, ko so se srečali 
z novim županom Rainer-
jem. Župan Luznar je zelo 
vesel, da se je odzval njihove-
mu povabilu v Selško dolino 

in da je naklonjen nadaljnje-
mu sodelovanju, sicer pa si 
v Železnikih in Sorici želijo, 
da bi sčasoma prišlo tudi do 
pobratenja s tirolsko občino.

Gosta sta nagovorila tudi 
predsednik Krajevne skup-
nosti Sorica Bernard Drol in 
predsednica TD Sorica Po-
lona Golija, ki je poudarila, 
da so zelo počaščeni, da se 
krepijo vezi med Sorico in 
Innichenom ter da ohranja-
jo bogato zgodovino njiho-
vih prednikov. Kako so se ti 
naselili na soriško ozemlje 
in kakšno je bilo življenje v 
starih časih, so na prireditvi 

pokazali z dramsko uprizori-
tvijo v narečnem govoru v iz-
vedbi turističnega podmlad-
ka. Dogajanje so popestrili še 
mladi glasbeniki iz Sorice in 
otroci z ljudskim plesom.

Dvodnevni obisk sta gosta 
začela s sestankom na Ob-
čini Železniki, obiskala sta 
tudi podjetje Domel in Mu-
zej Železniki. Ob odkriva-
nju bogate kulturne dedišči-
ne Sorice sta si ogledala tudi 
Groharjevo hišo, ob obisku 
Gostišča Tolc in Soriške pla-
nine pa sta spoznavala pri-
mere dobrih praks na podro-
čju turizma.

Župana Innichena in Železnikov Klaus Rainer (levo) in Anton Luznar s soprogama Karolino 
(druga z leve) in Majdo v družbi soriških otrok, ki so gostu predali voščeno svečo kot 
simbol večstoletnega povezovanja / Foto: Simon Benedičič

Lesce – V začetku tedna so v 
novem nakupovalnem cen-
tru v Lescah tudi uradno od-
prli nove prostore Lekarne 
Lesce. Lekarna je delo v no-
vih prostorih začela 20. juni-
ja, natanko dvajset let po od-
prtju prve lekarne v Lescah.

Direktorica Gorenjskih 
lekarn Romana Rakovec je 
na priložnostni slovesnosti 
povedala, da so se za seli-
tev odločili, ker je razvoj le-
karniške dejavnosti zahte-
val večje prostore, sodob-
nejšo opremo in boljšo do-
stopnost za širši krog upo-
rabnikov. Že v prvem me-
secu delovanja na novi lo-
kaciji se je v primerjavi z 
lanskim julijem promet le-
karne potrojil, kar za 59 od-
stotkov se je povečalo tudi 
število unovčenih receptov, 
je pojasnila.

Nova lekarna meri dves-
to kvadratnih metrov, v 

osrednjem prostoru so ure-
jena tri izdajna mesta. Opre-
mljena je z robotskim sis-
temom skladiščenja in pri-
nosa zdravil, elektronskim 
spremljanjem temperatu-
re in vlage v prostorih s cen-
tralnim nadzorom in varo-
vanjem v primeru odstopov. 
Ima virtualne police in ele-
ktronsko označevanje cen. 
V njej je tudi ločen prostor 

za svetovanje uporabnikom 
in kotiček za otroke. Odpr-
ta je od ponedeljka do sobo-
te med 8. in 20. uro.

Investicija Gorenjskih le-
karn je znašala 480 tisoč 
evrov, gre za lastna sredstva, 
pretežno ustvarjena iz pre-
sežka prihodkov nad odhod-
ki iz naslova prodaje blaga 
in storitev na trgu, je še po-
jasnila direktorica.

V prostore, kjer je lekarna 
delovala doslej, to je v trgo-
vskem centru nasproti žele-
zniške postaje v Lescah, pa 
se bo preselilo skladišče ob-
močne organizacije Rdeče-
ga križa. Občina Radovljica 
jih je namreč vzela v najem, 
v prihodnje pa jih bodo, kot 
je na slovesnosti povedal žu-
pan Ciril Globočnik, verje-
tno tudi odkupili.

V nove, sodobne prostore v nakupovalnem središču so Gorenjske lekarne leško poslovalnico preselile že v 
začetku poletja, slovesno odprtje pa so pripravili v začetku tedna. Že v prvem mesecu se je promet potrojil.

Marjana Ahačič

Kranj – V Kranju se je v začet-
ku septembra iztekel rok za 
oddajo predlogov za izved-
bo projektov v okviru parti-
cipativnega proračuna v letu 
2023. Občani so posredova-
li 178 predlogov, so sporo-
čili z Mestne občine Kranj 
(MOK). ki jih bo zdaj preg-
ledala komisija. Za primer-
javo: za izvedbo letošnjega, 
prvega participativnega pro-
računa v Kranju je prispelo 
190 pobud.

Prispele projektne predlo-
ge zdaj pregleduje komisija, 
o tistih, za katere bo ocenila, 
da so izvedljivi, pa bodo obča-
ni glasovali od 29. septembra 
do 9. oktobra. »Z odzivom 
ljudi smo zadovoljni, še zlas-
ti, ker je zbiranje predlogov 
potekalo v poletnem času, ko 
se aktivnosti upočasnijo,« je 
dejal župan Matjaž Rakovec.

Za prihodnji participativ-
ni proračun je v Kranju tako 
kot letos namenjeno 625 ti-
soč evrov oziroma 24 tisoč 
evrov na posamezno krajev-
no skupnost. O izvedbi pro-
jektov na glasovanju lahko 
odločajo občani, stari naj-
manj šestnajst let. Glasova-
nje bo potekalo po spletu, 5. 
in 6. oktobra pa bo omogo-
čeno tudi osebno glasovanje 
v prostorih MOK. Glas bo 
mogoče oddati za en projekt 
v krajevni skupnosti stalne-
ga prebivališča.

Seznam projektnih pre-
dlogov, o katerih bo glaso-
vanje potekalo, bodo objavi-
li na spletni strani projekta 
predlagaj.kranj.si, ki bo dos-
topna tudi preko občinske 
spletne strani, in v Kranj-
skih novicah, ki bodo izšle 
konec septembra. Rezulta-
ti glasovanja bodo znani po 
10. oktobru.

Simon Šubic

Cerklje – V počastitev občinskega praznika, ki ga sicer pra-
znujejo 23. septembra, bodo v Cerkljah to nedeljo ob 17. uri 
pripravili osrednjo občinsko slovesnost s podelitvijo nagrad 
in priznanj. Slavnostni govornik na prireditvi bo predsednik 
republike Borut Pahor. V kulturnem programu pa bodo sode-
lovali Ženska vokalna skupina Andreja Vavkna Cerklje, Godba 
Cerklje in Kulturno društvo Pod lipo Adergas.

V Cerkljah praznujejo

Kranj – Medtem ko Državna 
volilna komisija za predsedni-
ške volitve 23. oktobra že pre-
jema prve kandidature (Gre-
gor Bezenšek ml. s podpisi vo-
livcev in Janez Cigler Kralj s 
podporo poslancev NSi) ali pa 
jih bo prejela naslednji teden 
(Nataša Pirc Musar in Anže 

Logar, oba s podporo voliv-
cev), pa večina tistih, ki so ne-
odvisno kandidaturo najavi-
li, podpise še zbira. Med nji-
mi je tudi upokojeni prevaja-
lec in publicist Franci Kindl-
hofer z Zasipa, ki poudarja, 
da je zagovornik levo-sredin-
ske politične usmeritve dr. Jo-
žeta Pučnika, ni pa član nobe-
ne politične stranke.

»Za kandidaturo sem se 
odločil, ker ostali kandidati 
mojih pričakovanj ne izpol-
njujejo. Zato sem se odločil 
poseči na volitve ne glede na 
to, ali bom uspešen ali ne. 
Na vsak način želim artiku-
lirati, kakšna bi morala biti 
vloga predsednika, in s tem 
morda doseči, da bi še vsaj 
kateri kandidat to miselnost 

prevzel,« je povedal. Njegov 
cilj je namreč umiriti ideolo-
ška nasprotja ter spodbujati 
kulturo strpnosti in sožitja: 
»Moja želja je, da bi se ljud-
je z obeh ideoloških strani 
med seboj pomirili. O spra-
vi ne moremo več govoriti, 
ker se spravijo lahko le sto-
rilci in žrtve, teh pa praktič-
no ni več med živimi.«

Simon Šubic

Ana Šubic

Direktorica Gorenjskih lekarn Romana Rakovec, vodja Lekarne Lesce Tjaša Budič Kapus in 
župan Radovljice Ciril Globočnik / Foto: Gorazd Kavčič

V Železnikih in Sorici so gostili župana Innichena Klausa Rainerja s soprogo. Veseli so nadaljnjega 
sodelovanja z domovino njihovih prednikov.

Prijateljstvo bodo še okrepili

Za preseganje nasprotij

Slovesno odprtje nove lekarne

V Kranju pregledujejo predloge občanov, katere 
projekte naj v prihodnjem letu izvedejo v okviru 
participativnega proračuna. 

Pobud manj kot prvič

Blejec Franci Kindlhofer še zbira podpise podpore za 
predsedniško kandidaturo. / Foto: Simon Šubic
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Jelovica že desetletja sodi med najbolj traj-
nostno naravnana podjetja v Sloveniji. Že 
sama strategija družbe temelji na proizvo-
dnji le energijsko varčnih in trajnostno na-
ravnanih izdelkov v obliki najsodobnejših 
energijsko varčnih hiš in večjih objektov.
Za Jelovico kot prvega slovenskega preje-
mnika Green Star certifikata velja, da s svo-
jim poslovanjem izboljšuje okolje in kako-
vost življenja. Obenem certifikat potrjuje, 
da je družba ambiciozna in uspešna pri 
doseganju globalnih ciljev trajnosti in pod-
nebne nevtralnosti. Jelovica si je prisluži-
la prestižen naziv prve zelene zvezde 
slovenskega gospodarstva, saj vodi z 
zgledom uspešne zelene transformacije.
Trajnostna naravnanost je za družbo Jelovi-
ca hiše več kot le konkurenčna prednost, 
saj je to edina prava usmeritev za dolgoro-
čen obstoj in uspešno poslovanje podjetja. 
Pozitiven doprinos k okolju in družbi v Jelo-
vici prepoznavajo kot neizogibno vodilo 
poslovanja, saj si tudi poslovni partnerji, 
kupci in vlagatelji čedalje bolj želijo sodelo-
vati le z odgovornimi, etičnimi podjetji.

O prejemu prestižnega naziva prve zelene 
zvezde slovenskega gospodarstva smo 
govorili z namestnikom direktorja družbe 
Jelovica hiše, Tomažem Rogljem.

Kaj je botrovalo odločitvi, da pridobite 
certifikat GREEN STAR?
Jelovica že desetletje sodi med najbolj 
trajnostno naravnana podjetja v Sloveniji, 
saj že naša dolgoletna strategija oprede-
ljuje, da družba proizvaja le energetsko 
varčne in trajnostno naravnane izdelke v 
obliki lesenih energetsko varčnih montaž-
nih hiš in drugih objektov. V zadnjih letih 
smo ta prizadevanja nadgradili še z vzpo-

stavitvijo sodobne, popolnoma energet-
sko samooskrbne tovarne. V družbi smo 
ob vpeljavi najnovejše tehnološke opre-
me veliko pozornosti namenili ukrepom 
za energetsko varčnost, kot tudi lastni pro-
izvodnji energije. 
Zato danes vso potrebno energijo za delo-
vanje podjetja na svoji lokaciji proizvede-
mo sami s pomočjo vode, sonca in lesne 
biomase. Številna prejeta priznanja, ki jim 
kot prvi v Sloveniji dodajamo še certifikat 
Green Star, potrjujejo našo pionirsko vlo-
go na tem področju.
 
Kakšna spoznanja vam je prinesel pro-
ces za pridobitev certifikata?
V Jelovici smo trajnostno naravnanost že 
pred leti prepoznali kot konkurenčno pred-
nost prihodnosti, zato smo se te preobraz-
be tedaj lotili sistematično in načrtno. V 
procesu za pridobitev certifikata Green Star 
smo se velikokrat spomnili na pretekle izzi-
ve in prehojeno pot v minulem obdobju.

V čem vidite dodano vrednost pridobi-
tve certifikata?
Odločitev, da s certifikatom Green Star po-
trdimo naša prizadevanja, ki Jelovico ume-
ščajo v evropski vrh trajnostno naravnanih 
podjetij, je za nas logičen korak. Z njim na-
mreč še dodatno utrjujemo položaj vodil-
nega slovenskega izvoznika nizkoenergij-
skih montažnih objektov na najzahtevnej-
ša evropska tržišča. Verjamemo, da bo pod-
jetje Jelovica hiše kot prvi slovenski preje-
mnik certifikata Green Star, ob svoji več kot 
stoletni tradiciji, postalo še bolj prepoznav-
no kot vodilno slovensko podjetje na po-
dročju trajnostne naravnanosti.

Na kaj se boste osredotočili v prihod-
nje? Kje še vidite izboljšave?
Inovativnost in zagotavljanje tehnološko 
najbolj kakovostnih izdelkov našim stran-
kam je naša zaveza že 115 let in s tem 
bomo nadaljevali tudi v prihodnosti. Ob 
tem si želimo, da bi v naša prizadevanja za 

trajnostno naravnanost uspešno vključili 
tudi vse naše dobavitelje in partnerje

Zakaj priporočate ostalim podjetjem, 
da pridobijo Green Star?
Trajnostna naravnanost danes predstavlja 
konkurenčno prednost posameznega 
podjetja, kot tudi celotnega gospodarstva. 
Certifikat Green Star je na eni strani prizna-
nje podjetju za trajnostno naravnanost, s 
katerim svoj način delovanja predstavi svo-
jim kupcem in partnerjem. Na drugi strani 
pa je to orodje, s katerim lahko ugotavlja-
mo, kje se podjetje ali pa kar celotno go-
spodarstvo nahaja na področju trajnosti. 
Nadalje je to tudi temelj za začetek konkret-
nih aktivnosti za izboljšave. 
Ob sedanjih usmeritvah EU lahko pričaku-
jemo, da bo v prihodnje ta certifikat nujen 
pogoj za delovanje vsakega podjetja.

Certifikat Green Star
Green Star je prvi certifikat za 
trajnostno poslovanje in pod-
nebno ukrepanje v Sloveni-
ji, ki kaže, kje na poti zele-
ne preobrazbe se posa-

mezno podjetje nahaja. Osnova za izdajo 
certifikata Green Star je ESG-ocena Green 
Star na področju trajnostnega poslovanja 
in podnebnega ukrepanja, ki temelji na 
mednarodnih okvirjih in standardih za traj-
nostno poročanje ter EU-zakonodaji.

Prihodnost bo pripadala  
le trajnostno  
naravnanim podjetjem
O tem, da bo obstoj in uspeh podjetij v 
prihodnje določala tudi trajnostna narav-
nanost, v družbi Jelovica ne dvomijo. 
Spremljanje okoljskih, družbenih in uprav-
ljavskih vidikov (ESG) se namreč neizogib-
no povečuje po vsem svetu. Sami so si že 
pred desetletjem zastavili ambiciozne cilje 
v smeri trajnostnega in družbeno odgo-
vornega poslovanja. In prav zato danes 
družba Jelovica hiše sodi v sam evropski 
vrh najbolj priznanih proizvajalcev ener-

gijsko varčnih objektov.
V Jelovici se zavedajo, da pri-

hajajoča zakonodaja in 
standardi EU za trajnostno 
poročanje ne bodo vpli-
vali le na največja podje-
tja in finančne institucije, 
temveč tudi na tisoče 

podjetij v njihovih dobav-
nih verigah. Zato si bodo v 

družbi prizadevali k trajnostni 
naravnanosti pridobiti tudi svoje par-

tnerje in dobavitelje. Smo namreč na pre-
hodu v trajnostno prihodnost, v kateri se 
obeta, da bodo tudi dobavitelji, kupci, vla-
gatelji in lokalne skupnosti od podjetij 
zahtevali razkritje trajnostnih podatkov. 

Nesporno dejstvo je, da bo  
prihodnost trajnostna,  
zato bo pripadala le trajnostno 
naravnanim podjetjem.

Družba Jelovica hiše je prva zelena zvezda  
slovenskega gospodarstva
Kot prvi prejemnik certifikata GREEN STAR v Sloveniji družba Jelovica hiše znova potrjuje svoj ugled na področju trajnostne naravnanosti 
in družbene odgovornosti. Ambiciozne trajnostne cilje Jelovica uspešno uresničuje s proizvodnjo najsodobnejših nizkoenergijskih  
montažnih objektov. Strateško usmeritev trajnostnega poslovanja družba z več kot stoletno tradicijo nadgrajuje z energetsko povsem 
samooskrbno tovarno, v kateri vso potrebno energijo proizvede iz trajnostnih virov. Prestižno priznanje dodatno utrjuje položaj Jelovice 
kot vodilnega slovenskega izvoznika nizkoenergijskih montažnih objektov na najzahtevnejše evropske trge. 
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Kolesarji v Avstraliji za 
mavrično majico
Pred kolesarji je svetovno prvenstvo, na katerem bo nastopilo sedemnajst slovenskih kolesark in 
kolesarjev. Prvi adut bo Tadej Pogačar, ki je v nedeljo slavil na dirki v Kanadi.

Ljubljana – Kolesar Tadej 
Pogačar (UAE Team Emira-
tes) je v nedeljo znova razve-
selil navijače. Dobil je dirko 
za veliko nagrado Montrea-
la, ki spada v svetovno seri-
jo. V ciljnem sprintu peteri-
ce je bil močnejši od drugo-
uvrščenega Belgijca Wou-
ta Van Aerta in tretjega Ita-
lijana Andree Bagiolija. Dan 
kasneje je iz Kanade že letel 
proti Avstraliji, kjer se bo jut-
ri, 17. septembra, začelo sve-
tovno prvenstvo v cestnem 
kolesarstvu.

Kolesarska zveza Sloveni-
je je v ponedeljek predstavi-
la reprezentanco za Wollon-
gong. Prvi adut bo prav Po-
gačar, ki bo kot edini nasto-
pil tako v kronometru kot 
na cestni dirki. Na slednji 
bodo ob njem še Jan Tra-
tnik, Domen Novak, Jan Po-
lanc, David Per in Jaka Pri-
možič. Slovenija ima sicer 
kvoto osmih, nastopilo jih 
bo šest. Na prvenstvu ne bo 
poškodovanih Primoža Rog-
liča in Luke Mezgeca, Matej 

Mohorič še okreva po prebo-
leli mononukleozi in ni op-
timalno pripravljen, nasto-
pu se je odpovedal tudi ak-
tualni državni prvak Kristi-
jan Koren. Cestna dirka čla-
nov bo 25. septembra. Dol-
ga bo 266,9 kilometra s 
skoraj štiri tisoč višinskimi 

metri. Pričakovanja so ve-
lika, kar je potrdil tudi se-
lektor članske reprezentan-
ce Uroš Murn. »Pogačar je 
naš načrt A, pripravljen pa 
imamo tudi načrt B s Tratni-
kom v glavni vlogi. Tudi on 
je zelo dobro pripravljen,« 
je pojasnil Murn. Pogačar 

se prvenstva že zelo veseli. 
»Zelo sem navdušen. V Av-
straliji sem bil leta 2019, na 
svoji prvi profesionalni dir-
ki. Spomini so zelo lepi in 
upam, da bomo na prven-
stvu naredili še lepše. Bolj 
imam v mislih cestno dir-
ko, vse pa bom skušal dati 
od sebe tudi v kronometru. 
Na cestni dirki upam na do-
ber dan. Imeli bomo dobro 
ekipo, dobro se razumemo, 
mislim, da smo dobro prip-
ravljeni. Kar bo, bo, upamo 
na najboljše,« je dejal kole-
sar s Klanca pri Komendi.

Pri ženskah bo v krono-
metru nastopila Urška Ži-
gart, na cestni dirki pa poleg 
nje še Eugenia Bujak, Urška 
Pintar in Špela Kern. Selek-
tor je Gorazd Penko. Selek-
tor Martin Hvastija je izbral 
reprezentanco do 23 let, ki jo 
sestavljajo: Matevž Govekar, 
Boštjan Murn, Anže Skok 
in Mihael Štajnar. V boju za 
mavrično majico bodo tudi 
trije mladinci, ki jih bo vodil 
selektor Nace Korošec. To 
so: Žak Eržen, Natan Gre-
gorčič in Aljaž Turk.

Na ženski cestni dirki bosta nastopili tudi Gorenjki Urška 
Pintar (levo) in Špela Kern. / Foto: Frane Kranjec, Prijavim.se

Po Javorču dobil še Lubnik
Škofja Loka – Pokal polan-
skih puklov se je v nedeljo 
nadaljeval z 11. Vzponom 
na Lubnik. Kolesarji so se z 

Mestnega trga v Škofji Loki 
podali do Naceta, na traso, 
ki je med rekreativnimi ko-
lesarji zelo priljubljena.

Po Javorču je bil zmago-
valec isti tudi na Lubniku. 

To je Andrej Draksler iz ŠD 
Koloka, njegov čas pa 17 mi-
nut in 43 sekund. Za 12 se-
kund je prehitel Jerneja Re-
beršaka (Jr Sport), tretji je 
bil Nejc Čenčič (17:59). To 

je bila trojica, ki je za vzpon 
potrebovala manj kot 18 mi-
nut. Med ženskami je bila 
s časom 22 minut in 13 se-
kund prepričljivo prva v ci-
lju Tina Klinar (VirtuSlo), ki 
smo jo bili vajeni v ospred-
ju predvsem na tekaških 
tekmah. Druga je bila Re-
gina Laznik (KK Zapravljiv-
ček, 24:52), tretja pa Kristi-
na Oblak (26:54). Rekorder-
ja proge ostajata Jaka Primo-
žič (16:28) in Laura Šimenc 
(19:07). Dirka je potekala 
v organizaciji društva Tek 
4 mostov in Športne zveze 
Škofja Loka.

Pokal polanskih puklov 
se bo zaključil v nedeljo, 18. 
septembra, z vzponom na 
Blegoš. Start bo ob 10. uri na 
Hotavljah. Prvih okrog šest 
kilometrov je po novem pov-
sem asfaltiranih, preosta-
nek pa ostaja makadamski.

Maja Bertoncelj

Medvode – Najboljši sloven-
ski gorski tekač zadnjih let 
Timotej Bečan si je konec 
preteklega tedna zadal nov 
izziv. Po dveh letih je v ne-
deljo iz doline Krme znova 
tekel na Triglav, za kar je po-
treboval vsega eno uro, 24 
minut in 53 sekund.

Na tek na naš najvišji vrh 
se ni posebej pripravljal, saj 
se je zanj odločil šele dva dni 
prej. »Triglav mi je »dišal« že 
celo poletje, a sem bil tekmo-
valno tako zaseden, da bi bil 
podvig praktično nemogoč. 
Trenutno sem v zelo dobri 

formi, kar sem želel izkori-
stiti, našel »luknjo« med tek-
mami in se čim hitreje lotil 
našega najvišjega vrha. Us-
pelo mi je popraviti najbolj-
ši čas za skoraj dve minuti. 
Po točno dveh letih in enem 
tednu sem bil znova na strehi 
Slovenije,« je pojasnil Med-
voščan in dodal, da je izved-
ba uradne tekme na Triglav 
skoraj nemogoča, zato je ved-
no v izziv vprašanje, kako hit-
ro se lahko pride na vrh.

Sedaj bo skušal čim hitre-
je priti še na Šmarno goro. 
Tek na Šmarno goro bo 1. 
oktobra, dan prej pa Rekord 
Šmarne gore.

Še hitreje na Triglav
Maja Bertoncelj

Škofja Loka – Rokometaši so pretekli konec tedna začeli igra-
nje v ligi NLB. Med elitno slovensko druščino so kot edini 
Gorenjci člani RD Urbanscape Loka. Novo ligaško sezono so 
začeli v gosteh. Na tekmi 1. kroga so gostovali pri Grosistu 
Slovanu in zmagali s 24 : 27 (12 : 13). Danes igrajo doma. 
Tekma v dvorani Poden se bo začela ob 18.30, nasprotnik pa 
bo RK Dobova.

Kranj – Neja Filipič (Mass) je v ženski konkurenci zmagovalka 
letošnje Mednarodne atletske lige Telekom Slovenije. Atletinja 
iz Žirov, ki živi v Ljubljani, je v štirih nastopih zbrala 31 točk. Za 
točko je prehitela lansko zmagovalko Agato Zupin (Velenje), 
tretja pa je bila Eva Pepelnak (Kladivar). Pri moških je skupno 
zmago slavil Kristjan Čeh (Ptuj, 40 točk)) pred Filipom Jako-
bom Demšarjem (Mass) in Matevžem Šuštaršičem (Krka).

Kranjska Gora – Kranjska Gora bo ta konec tedna gostila trail 
tekaški izziv. Julian Alps Trail Run by UTMB bo med 16. in 18. 
septembrom privabil več kot 2200 tekačev in tekačic iz več kot 
petdeset držav. Pomerili se bodo na šestih različnih razdaljah 
od deset do 170 kilometrov. Največ jih bo nastopilo na 30-kilo-
metrski razdalji. Obeta se tudi pestro spremljevalno dogajanje. 
Na samem dogodku bo še možna prijava na 10 in 15 kilometrov 
in na otroški tek, za ostale razdalje so prijave že zaključene.

Rudno polje – Biatlonci so pretekli konec tedna na Pokljuki 
tekmovali za naslove državnih prvakov v letnem biatlonu. V 
soboto je bil sprint, v nedeljo pa tekma s skupinskim startom. 
Obakrat sta bila najboljša Jakov Fak (ŠD Pokljuka) in Lena Re-
pinc (ŠD Bohinj). V moški konkurenci je bil vrstni red obakrat 
enak tudi na drugem in tretjem mestu. Drugi je bil Rok Tršan 
(TSK Logatec), tretji pa Alex Cisar (TSK Triglav Kranj). Dvakrat 
druga je bila tudi Polona Klemenčič (TSK Triglav), v sprintu je 
bila tretja Manca Caserman (SK Cerknica), na zasledovanju pa 
Tais Vozelj (TSK Triglav). Anamarija Lampič je bila na svojem 
prvem biatlonskem prvenstvu šesta in peta.

Ločani sezono začeli z zmago

Neja Filipič skupna zmagovalka

Tekaški konec tedna v Kranjski Gori

Maja Bertoncelj

Do Naceta pod Lubnikom se je podalo 109 kolesark in kolesarjev. / Foto: Maja Bertoncelj

Dva naslova za Faka in Repinčevo

Timotej Bečan je iz doline Krme na Triglav pritekel v eni uri, 
24 minutah in 53 sekundah. / Foto: osebni arhiv

Kranj – Nogometaši v prvi 
slovenski nogometni ligi 
Telemach bodo odigrali tek-
me 10. kroga. Gorenjska 
predstavnika bosta igrala v 
nedeljo. V športnem parku 

Domžale se bo ob 17.30 za-
čela tekma med Kalcer Ra-
domljami in Mariborom, 
ob 20.15 pa v Celju med Ce-
ljem in Domžalami. V dru-
gi slovenski nogometni ligi 
bodo tekme 8. kroga. Go-
renjska predstavnika Roltek 

Dob in Triglav jo bosta odi-
grala danes. Roltek Dob bo 
gostil Krko. Tekma se bo za-
čela ob 16.30. Kranjski Tri-
glav bo doma v Kranju ig-
ral z ekipo Brinje Grosuplje. 
To bo tekma zadnjeuvršče-
nih ekip. Začela se bo ob 20. 

uri. Pred tretjeligaši so tek-
me 6. kroga. Že danes ob 
19. uri bodo nogometaši Ti-
nexa Šenčur gostili vodilni 
Dren Vrhnika. V soboto se 
bodo pomerili: Adria – Šo-
bec Lesce, Brda – Sava Kranj 
in Fama Vipava – Eksist Žiri, 
v nedeljo pa Škofja Loka – Vi-
soko. Vse tekme se bodo za-
čele ob 16. uri.

Triglav danes gosti Grosuplje
Jože Marinček
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Bled – Minuli teden je pod 
naslovom Gradimo zeleno 
prihodnost na Bledu pote-
kala sedma Strateška kon-
ferenca elektrodistribucije 
Slovenije, ki jo organizira-
jo elektrodistribucijska pod-
jetja, združena v gospodar-
skem interesnem združe-
nju. Predavanja in razprave 
so se vrtele okoli poti do zele-
ne preobrazbe, v luči aktual-
nega dogajanja pa so razpra-
vljavci osvetlili tudi trenutno 
stanje na trgih in energetsko 
draginjo.

Gostje popoldanske okro-
gle mize so najprej odgo-
varjali na vprašanja, ali smo 
na pravi poti k zeleni priho-
dnosti. Kot je povedal stro-
kovni direktor enote ener-
getike na Slovenskem dr-
žavnem holdingu Dejan 
Božič, v Sloveniji zagotovo 
gradimo zeleno energetsko 
prihodnost, o čemer pričajo 
tudi vlaganja elektrodistri-
bucijskih podjetij. Da smo 
na pravi poti, se strinjajo 
tudi predsedniki uprav ele-
ktrodistribucijskih podjetij, 
ki so sodelovali v razpravi. 
Na poti do ogljične nevtral-
nosti plin še vedno ostaja 
prehodni energent, a bo za-
radi konflikta z Rusijo v pri-
hodnje igral manjšo vlogo, 
kot je bilo prvotno predvide-
no, je prepričan Božič.

Večjo vlogo pa bo, kot 
kaže, igrala jedrska ener-
gija. »Jedrska energija ima 
nekatere slabosti, a glede 

na trenutno stanje je neizo-
gibna in mislim, da predsta-
vlja prihodnost za doseganje 
zastavljenih ciljev,« je pove-
dal Aleksander Zupančič z 
Elektra Ljubljana, s čimer so 
se strinjali tudi ostali sogo-
vorniki, oz. kot je dejal Jože 
Hebar, predsednik uprave 
Elektra Maribor: »Mislim, 
da ne bomo potrebovali le 
druge, temveč tudi tretjo je-
drsko elektrarno.«

V luči zelenega prehoda 
je veliko govora o sončnih 
elektrarnah in drugih ob-
novljivih virih energije. Kot 

je že v pozdravnem nago-
voru ob začetku konferen-
ce povedal gostitelj, predse-
dnik uprave Elektra Gorenj-
ska Ivan Šmon, na prvo mes-
to postavljajo trajno energi-
jo, ki pomeni tudi zavezo 
do okolja. V tej smeri bodo 

proizvajali električno ener-
gijo predvsem iz fotovoltai-
ke in hidroenergije.

Kljub temu pa Šmon 
meni, da trend ne bo šel 
v smeri, da bo na vsa-
ki strehi sončna elektrar-
na. »Imamo dobro omrež-
je, a ne moremo priključi-
ti vsakega s sončno elek-
trarno,« pravi Šmon. Za-
kaj? »Ker je bil v preteklo-
sti sistem načrtovan za dru-
gačne razmere in tega se ne 
da spremeniti čez noč. Tre-
ba bi bilo izvesti nadgra-
dnjo omrežja, za kar pa so 

potrebni viri, predvsem fi-
nančni,« je povedal in do-
dal, da nameravajo tudi v 
prihodnje investirati v in-
frastrukturo, pa tudi v zna-
nje in digitalizacijo. Pred-
vsem pa v ojačitev omrež-
ja, ki bo sposobno prenesti 

povečano potrebo po elek-
trični energiji.

Kakšne cene električ-
ne energije lahko, glede na 
trenutne kaotične razme-
re na energetskih trgih, pri-
čakujemo v prihodnje? Na 
to vprašanje razpravljavci 
niso imeli odgovora. Boris 
Kupec, predsednik uprave 
Elektra Gorenjska, je ukrepe 
vlade sicer označil kot ustre-
zne. A je opozoril, da bo tre-
ba varčevati pri porabi elek-
trike, tudi doma.

Po besedah Uroša Blaži-
ce, predsednika uprave Elek-
tra Primorska, prihajamo v 
obdobje nevihte, »ki jo mo-
ramo preživeti s čim manj 
praskami«, in med črnimi 
scenariji sta možni tudi re-
dukcija in motena oskrba. V 
teh primerih bo treba posta-
viti prioritete in najprej pos-
krbeti za fizične osebe. Kot 
je sicer dejal Ivan Šmon, pri 
Elektru Gorenjska sicer ne 
predvidevajo motenj v oskr-
bi z elektriko.

Aleš Senožetnik

Udeleženci okrogle mize z naslovom Gradimo zeleno prihodnost / Foto: Gorazd Kavčič

Ljubljana – Sodišče EU je ta 
teden razglasilo sodbo glede 
Zakona o sodnem varstvu 
imetnikov kvalificiranih ob-
veznosti bank. V Banki Slo-
venije so namreč pred dve-
ma letoma vložili zahte-
vo za oceno ustavnosti za-
kona, Sodišče EU pa je se-
daj podalo ugotovitve, da je 
Banka Slovenije lahko od-
govorna za škodo izbrisa-
nih imetnikov finančnih in-
strumentov le v primeru, 
če je dokazano resno krši-
la dolžnost skrbnega ravna-
nja, da Banka Slovenije ne 
more kriti škode izbrisanim 

imetnikom finančnih in-
strumentov zgolj zaradi niz-
kih prihodkov in odpovedi 
drugim pravnim sredstvom, 
in da Banka Slovenije za ta 
namen ne sme prekomerno 
posegati v svoje rezerve.

Kot ugotavljajo na Ban-
ki Slovenije, sodba pritrju-
je njihovim stališčem, da je 
zakon sporen z vidika mo-
netarnega financiranja in 
finančne neodvisnosti cen-
tralne banke. Ob tem se za-
vzemajo za pripravo zakon-
ske rešitve, ki bo celovito 
urejala to področje.

Za to se zavzemajo tudi 
v Društvu malih delničar-
jev Slovenije, kjer sicer 

dodajajo, da so bančni oško-
dovanci žrtve medsebojnega 
zvračanja odgovornosti med 
ministrstvom za finance in 
Banko Slovenije.

MDS v imenu izbrisanih 
delničarjev in obvezničar-
jev poziva vlado, da pripravi 
pravične izvensodne porav-
nave. Oškodovancev je po 
njihovih podatkih več kot 
sto tisoč, če pa k tem štejejo 
še vlagatelje v pokojninske 
sklade in zavarovalnice, pa 
celo pol milijona. Ocenjuje-
jo, da zamudne obresti za-
radi nerešenega vprašanja 
znašajo več kot 600 milijo-
nov evrov na 950 milijonov 
evrov glavnice.

Aleš Senožetnik

Nakup rabljenega vozila 
je zahtevnejši od nakupa no-
vega vozila, saj kupci njego-
ve zgodovine praviloma ne 
poznajo. Na tržnem inšpek-
toratu jim svetujejo, na kaj 
naj bodo pozorni, da jih kas-
neje zaradi napačne odločit-
ve ne bo bolela glava.

Kupci naj pred nakupom 
skrbno pregledajo vozilo in 
preverijo, ali ima vse last-
nosti, ki so navedene v ogla-
su. Še posebej pozorni naj 
bodo na listine, ki so prilo-
žene vozilu in iz katerih je 
možno ugotoviti kar nekaj 
dejstev in informacij. Iz ho-
mologacijske listine oziro-
ma Potrdila o skladnosti je 
tako razvidno, ali ga je iz-
dal pooblaščeni zastopnik 
za to znamko vozil v Slove-
niji (to pomeni, da je bilo vo-
zilo prvič registrirano v Slo-
veniji) ali pa tehnična služba 
v postopku odobritve vozila 
pri »uvozu« iz tujine.

V prometnem dovoljenju 
je treba pogledati rubriki Da-
tum prve registracije vozila 
in Datum prve registracije 
v RS. Če datuma nista ena-
ka, pomeni, da je bilo vozilo 

najprej registrirano v tujini 
in so ga šele potlej pripeljali 
v Slovenijo.

Zelo pomemben doku-
ment je servisna knjižica s 
podatki o servisih, ki so jih 
opravili prejšnji lastniki, 
predvsem s podatki o tem, 
v kakšnem časovnem inter-
valu so jih opravljali in pri 
koliko prevoženih kilome-
trih. Kupci naj še pred plači-
lom are ali celotne kupnine 
vztrajajo, da jim prodajalci 
predložijo servisno knjižico.

Še pred nakupom naj vozi-
lo pregleda pooblaščeni ser-
viser, ki bo lahko ocenil, ali 
stanje vozila in njegovih vi-
talnih delov ustreza stanju 
števca prevoženih kilome-
trov. Kupci lahko za vozila, 
starejša od štirih let, pridobi-
jo podatke o prevoženih ki-
lometrih pri zadnjem opra-
vljenem tehničnem pregle-
du preko portala e-uprava, 
lahko pa tudi na spletni stra-
ni Avtolog (na podlagi podat-
ka številke šasije – VIN).

Prodajalec mora kupcu 
vozila izdati garancijski list 
za obdobje najmanj enega 
meseca, garancijski list pa 
mora vsebovati vse zakon-
sko obvezne sestavine.

Nasveti za nakup 
rabljenega vozila
Cveto Zaplotnik

DOBRO JE VEDETI

Ali smo na pravi poti do zelene energetske preobrazbe, kaj aktualne razmere na energetskih trgih 
pomenijo za končne odjemalce in na druga vprašanja so prejšnji teden odgovarjali na strateški 
konferenci elektrodistribucije Slovenije.

Do zelene preobrazbe

Ljubljana – Skupina SIJ, pod 
okrilje katere spada tudi jese-
niški SIJ Acroni, je v prvem 
polletju nadgradila poslovne 
rezultate lanskega leta. Kot so 
sporočili iz podjetja, so doseg-
li rekordno proizvodnjo jekla 
in končnih proizvodov. Odli-
li so namreč 265 tisoč ton jek-
la in ustvarili EBITDA v viši-
ni 99,4 milijona evrov, kar je 
več kot dvakratnik dosežene 

vrednosti v prvem polletju 
2021. Po nerevidiranih po-
datkih je skupina ustvarila 
730,4 milijona evrov prihod-
kov od prodaje, kar je 61,7 od-
stotka več kot v prvem polle-
tju lanskega leta. Na tujih tr-
gih so ustvarili 84,3 odstotka 
prodaje, prisotni so namreč v 
70 državah, največje trge pa 
predstavljajo Nemčija, Italija 
in druge evropske države. Ob 
tem so zabeležili 52,4 milijo-
na evrov čistega dobička.

Uspešni v prvem polletju
Aleš Senožetnik

Inovativno pomagamo & zdravimo
 
Skupaj s 380 zaposlenimi nam je uspelo združiti 
medicinske, tehnične in gospodarske komponente, 
tako da smo postali vrhunsko inovativno zdravstveno 
središče severne avstrijske Koroške.  

Iščemo nove sodelavce z močnim značajem in takoj zaposlimo:      

zdravnike specialiste in zdravnike asistente
na oddelku za interno medicino (m/ž) 
(Fachärzte und Assistenzärzte an der Abteilung für Innere Medizin, m/w/d)

Vse ostale podatke o razpisanem delovnem mestu najdete 
na naši spletni strani: www.dokh.at/karriere

Vse ostale informacije:

Dr. Ernst Benischke, MBA, poslovodja in odgovorni zdravnik
ernst.benischke@dokh.at   |  +43 4268 2691 2102 
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Sodišče EU pritrdilo Banki Slovenije

Večjo vlogo na poti 
zelenega energetskega 
prehoda bo igrala 
jedrska energija, menijo 
razpravljavci.

Kakšne bodo cene električne energije v prihodnjih 
mesecih, si gostje v razpravi niso upali napovedati.
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Pijan štiriindvajsetletnik je po divjanju zapeljal na teraso gostinskega lokala v Kamniku, pri čemer  
je poškodoval tri ljudi, nato pa pobegnil.

Kamnik – V ponedeljek ne-
kaj po 21. uri je v priljub-
ljen kamniški gostinski lo-
kal Pod Skalo prišel vidno 
vidno vinjen 24-letnik. Ker 
mu osebje ni želelo postre-
či pijače, se je vrnil v vozilo, 
objestno speljal in najprej 
na parkirišču trčil v parkira-
no vozilo, nato pa z glavne 
ceste čez cestni robnik za-
peljal na teraso lokala, kjer 
je takrat sedelo šest oseb, ter 
pri tem tri lažje poškodoval.

»Nato je zapeljal vzvratno 
in s kraja pobegnil v sme-
ri Podstudenca. Tam je s 
poškodovanim vozilom za-
radi nepravilnega premi-
ka povzročil še eno manj-
šo prometno nesrečo, kjer 
je zapeljal s ceste in trčil v 
obcestni objekt in ga poš-
kodoval. Vozilo je pustil na 
kraju, sam pa peš odšel,« so 
sporočili s Policijske uprave 
Ljubljana. Lažje poškodova-
ne goste so odpeljali v lju-
bljanski klinični center, ob 
nesreči pa je bil poškodo-
van tudi inventar lokala. Za-
radi izteka olja je bila delno 

zaprta tudi cesta v smeri 
proti Tuhinjski dolini, ces-
tišče pa je bilo mastno tudi 
na drugih mestih na cestah 
proti Črnivcu.

Zgodba, ki bi se lahko kaj 
hitro tudi precej bolj tra-
gično končala, je epilog do-
bila prihodnji dan, ko so 

osumljenega voznika iz-
sledili. »Policisti so z zbira-
njem obvestil kmalu ugoto-
vili identiteto osumljenca, ki 
se je nato sam javil in prišel 
na kraj prvega dogodka. Za-
radi suma vožnje pod vpli-
vom alkohola mu je bil od-
rejen strokovni pregled,« so 

sporočili z ljubljanske poli-
cijske uprave. Policisti na-
daljujejo zbiranje obvestil 
zaradi suma kaznivega de-
janja, o vseh ugotovitvah bo 
obveščeno pristojno držav-
no tožilstvo. Prav tako v pri-
meru druge nesreče vodijo 
postopek o prekršku.

Aleš Senožetnik

Priljubljen kamniški lokal, kjer se je zgodila nesreča / Foto: Aleš Senožetnik

Kranj – Policisti Policijske 
postaje za izravnalne ukrepe 
Kranj so pred dnevi preiska-
li 61 kaznivih dejanj ponare-
janja listin in goljufij na ško-
do tujcev, ki so si v Sloveni-
ji zaradi statusa in dela ure-
jali prebivanje. Za kazniva 
dejanja so obravnavali osu-
mljenca z območja Kranja, 
ki v Sloveniji biva že dlje časa 
in si je na škodo državljanov 
Kosova s ponarejanjem potr-
dil v zadnjih dveh letih pri-
dobil nekaj deset tisoč evrov 

protipravne premoženjske 
koristi, so sporočili s Policij-
ske uprave Kranj.

Po ugotovitvah policistov 
so si tujci preko osumljen-
ca urejali nastanitev zara-
di dela v Sloveniji, za stori-
tev pa so plačali. Osumljen-
cu so verjeli, da bodo imeli 
ob prihodu v Slovenijo doku-
mentacijo in nastanitev ure-
jeno. Izkazalo pa se je, da so 
bila potrdila o začasnem pre-
bivanju upravnih enot po-
narejena, nastanitev pa laž-
na, ker je dejansko ni bilo. 
»Osumljenec jih je goljufal 

zaradi finančne koristi zase. 
V preiskavi so ponarejena 
potrdila policisti osumljen-
cu tudi zasegli,« je povedal 
Bojan Kos s Policijske upra-
ve Kranj.

Policija poziva tujce, ki so 
bili oškodovani na tak način, 
naj se jim javijo, ker to po-
meni, da v Sloveniji najver-
jetneje nimajo ustrezno ure-
jenega statusa in si ga mora-
jo urediti. Neurejen status 
namreč pomeni nezakoni-
to stanje.

Gorenjski policisti za iz-
ravnalne ukrepe so sicer v 

zadnjem letu in pol podali 
tudi okoli 900 pobud za raz-
veljavitev dovoljenj za prebi-
vanje in delo ter približno ti-
soč pobud upravnim eno-
tam za ugotavljanje prebi-
vališča tujcev. Ukrepov, ve-
zanih na poslovanje in zapo-
slovanje, je bilo 83. Obrav-
navali so še 122 kaznivih de-
janj zaradi zlorabe socialne, 
delavske in tujske zakonoda-
je. Gre predvsem za prepo-
vedano prehajanje meje ali 
ozemlja države, kršitev te-
meljnih pravic delavca, go-
ljufije in ponarejanje listin.

Simon Šubic

Torovo – Na Torovem je ta 
teden znova potekal nadzor 
tovornega in avtobusnega 
prometa, ki so ga gorenjski 
policisti izvajali v sodelova-
nju z delavci finančne upra-
ve, specializirano enoto po-
licije za nadzor prometa in 
pristojnim inšpektoratom. 
Kontrolirali so 67 avtobusov 
in opravili petnajst tehtanj.

V nadzoru so kršitve ugo-
tovili pri trinajstih voznikih 
tovornih vozil in dveh vozni-
kih avtobusov. Med izstopa-
jočimi prekrški so bili pre-
koračitev hitrosti vožnje (pet 
kršitev), prekoračitev teže 
(tri), uporaba telefona med 
vožnjo (ena), neustrezni 
preklopni mehanizmi (dve) 
in manipulacija s tahogra-
fom (dve). Nadzore bodo na-
daljevali.

Nov nadzor 
šoferjev
Simon Šubic

Jesenice – Jeseniški policisti 
v prekrškovnem postopku 
obravnavajo tujca, ki je v 
sredo na cesti oviral drugega 
voznika in proti njemu kazal 
pištolo. Šlo je sicer za plastič-
no imitacijo.

Oviral voznika in mu 
mahal s pištolo

Nadzore tovornega in avtobusnega prometa bodo še 
nadaljevali, napoveduje policija. Slika je simbolična.  
/ Foto: Gorazd Kavčič

Kranj – Policija znova opo-
zarja, da po spletu še ved-
no krožijo lažna elektronska 
sporočila, ki prejemnike ob-
tožujejo hudih kršitev v po-
vezavi s pedofilijo, otroško 
pornografijo, ekshibicioniz-
mom itd. Storilci na dopi-
sih običajno zlorabijo znake 

Europola, Interpola, sloven-
ske policije in ministrstev 
ter imena vodstvenih delav-
cev policije. Kot opozarjajo, 
gre za lažno sporočilo, ki s 
slovensko policijo in mini-
strstvom za notranje zade-
ve nima povezave. S sporo-
čilom, pod katerim so lažno 
podpisani sedanji ali pa nek-
danji predstavniki vodstva 

policije, želijo storilci vzpo-
staviti kontakt s prejemni-
kom z namenom kasnejše-
ga izsiljevanja za denar. Na 
takšna sporočila se zato ne 
odzivajte oziroma jih izbriši-
te iz elektronskega predala.

V zadnjih dneh se je poja-
vila še nova različica lažnega 
e-sporočila, v katerem se go-
ljufi izdajajo za pomočnika 

generalnega direktorja po-
licije Jožeta Senice, policija 
pa v njem ponuja sofinan-
ciranje podjetij. V sporočilu 
prejemnike pozivajo, naj se 
odzovejo na poslano ponud-
bo in odprejo pripete datote-
ke, v kateri se lahko skriva vi-
rus. Policija svetuje, da tudi 
to sporočilo preprosto izbri-
šete.

Lažna e-sporočila še vedno krožijo 

Prevrnila sta se s kanujem

Ribčev Laz – V Bohinjskem 
jezeru sta se v sredo zaradi 
močnega vetra s kanujem 
prevrnila tuja turista. Poma-
gali so jima mimoidoči in ju 
rešili iz vode še pred priho-
dom prostovoljnih gasilcev 
iz Bohinjske Bistrice in z Ble-
da, potapljačev Potapljaške 
reševalne službe Bled in pri-
padnikov ekipe Civilne zašči-
te za reševanje na vodi in iz 

vode Občine Bohinj. Tujca se 
v dogodku nista poškodova-
la, sta pa potrebovala pomoč 
zaradi podhladitve. Reševalci 
so ju prepeljali na izhodišče, 
kanu pa potegnili iz vode in 
ga predali lastniku. »Bodite 
odgovorni in ob slabem vre-
menu pri rekreativnih dejav-
nostih vsakič presodite tvega-
nja in razmere,« policisti sve-
tujejo previdnost pri aktivno-
stih ob neugodnih vremen-
skih razmerah.

Simon Šubic

Zapeljal med goste

Osumljenca z območja Kranja so policisti kazensko ovadili zaradi 61 kaznivih dejanj ponarejanja listin 
in goljufij na škodo tujcev. Ponarejal je potrdila o začasnem prebivanju.

Služil na račun tujih delavcev

Datris d.o.o., Alpska cesta 43, 4248 Lesce

Goreljek – Na območju Pok-
ljuke so v sredo popoldan 
sprožili iskalno akcijo za po-
grešanim gobarjem. Ob 12. 
uri bi se namreč moral vrni-
ti na dogovorjeno točko, a ni 
prišel niti do 16. ure, so po-
jasnili policisti, ki so zato ak-
tivirali reševalne službe. V 
iskanju so sodelovali gasilci 

prostovoljnih gasilskih dru-
štev Bohinjska Bistrica, Bo-
hinjska Češnjica, Koprivnik 
in Gorjuše, gorski reševalci 
iz Radovljice in vodniki z re-
ševalnimi psi za iskanje po-
grešanih oseb. Pregledali so 
območje od Goreljka proti 
Mrzlemu Studencu. Pogre-
šanega gobarja so nepoško-
dovanega našli nekaj po 18. 
uri na Zatrniku.

Na Pokljuki iskali gobarja

Simon Šubic

Simon Šubic
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Pokrajinska zveza dru-
štev upokojencev (PZDU) 
Gorenjske je pripravila tra-
dicionalno srečanje gorenj-
skih literatov, članov dru-
štev upokojencev. Besedi-
la za nastop in za zbornik z 
naslovom Ves ta pisani svet, 
z bodičjem vred, je kot nekoč 
sta izbrala slavista Miha Mo-
hor in Dragica Vesković, ki 
je zbornik tudi uredila.

Na razpis, ki ga je pripra-
vila PZDU Gorenjske, se je 
odzvalo trideset seniorskih 
avtorjev, kar pomeni, kot 
je zapisal prof. Miha Mo-
hor, da jim ustvarjalni izzi-
vi nikakor še ne usihajo. »V 
prispeli literarni beri moč-
no prevladujejo pesmi (v 
njih se v največji meri izka-
zuje ustvarjalna moč), tri-
najst besedil je proznih in 
le pri enem gre za dramski 
prizor.« Prof. Mohor, ki je 
v uvodnem delu zbornika 

podal pogled na ustvarje-
na besedila, je prepričan, da 
bodo pričujoči literarni po-
skusi izpod peres starostni-
kov razveselili marsikatere-
ga bralca. »Obenem vem, da 
je njim samim pisanje nudi-
lo lepo priložnost za uredi-
tev čustev ter za globlje razu-
mevanje sebe in sveta ... Iz-

povedovali so svoja hrepene-
nja in sanje, obujali spomi-
ne, razkrivali medčloveške 
odnose, vzpostavljali lastno 
identiteto, reflektirali svoje 
življenjske vrednote in iska-
li pot do drugih ...«

Sodelujoči avtorji, ki so 
tudi skrbno predstavljeni, so: 
Nada Čadež, Marja Čampa, 

Sonja Andreja Egart, Fran-
ci Erzin, Miro Erzin, Fran-
čiška Hunjet, Marija Marje-
ta Jurgele, Marija Kern, Ma-
rija Knafelj, Anton Konč-
nik, Marija Krajnik, Stani-

slav Lampe, Minka M. Li-
kar, Marija Markelj, Dra-
gica Markun, Anka Marzi-
dovšek, Franc Medle, Maj-
da Mencinger, Breda Mišče-
vič, Milka Močnik, Helena 
Ogorelec, Iva Ogorevc, Jožef 
Pavlič, Ivana Pogačar, Jakob 
Praprotnik, Janez Slapar, 
Mira Smrkolj, Slavica Štirn, 

Gabrijela Tavčar in Irena 
Tratnik.

Dragica Vesković, pod-
predsednica PZDU Gorenj-
ske, kjer vodi Komisijo za 
kulturo in tehnično kultu-
ro, je povedala: »To je že če-
trti zbornik, ki sem ga uredi-
la in tudi sama naredila izbor 
za objavo – razen letošnjega, 
pri katerem sva besedila iz-
birala skupaj s prof. Mihom 
Mohorjem. Večina avtorjev 
sodeluje na natečaju vsako 
leto, tako da mi je bilo v vese-
lje spremljati njihov ustvar-
jalni razvoj.« Kot je dodala 
Veskovićeva, imajo vsi štirje 
zborniki podoben koncept – 
v njih so vsaj z eno pesmijo 
ali s kratkim proznim odlom-
kom zastopani vsi sodelujoči 
avtorji, četudi so poslali samo 
eno pesem. »To urednika si-
cer precej omejuje, saj ni 

prave selekcije, besedila ne-
katerih avtorjev pa po kvalite-
ti precej nihajo. Pa vendar – 
pestra, bolj ali manj spretno 
zapisana razmišljanja upo-
kojenih avtorjev so neke vrste 
pričevanja starejših genera-
cij o sodobnem življenju in 
njihovi odzivi na dileme da-
našnjega časa in zato drago-
cena. Nekatera predvsem za 

same pišoče – pa naj gre pri 
pisanju predvsem za 'mož-
gansko' telovadbo, ohranja-
nje in negovanje miselnih 
veščin ali za zrelejše stvarit-
ve avtorjev in avtoric, ki jim 
literarno ustvarjanje pomeni 
nekaj več.«

Voditeljica nedavnega li-
terarnega večera Slavica Bu-
čan je lepo zaobjela, da se 
srca in duše najbolj dotak-
ne prijazna beseda, lepa mi-
sel, kdaj tudi glasba, in z njo 
je druženje polepšala kan-
tavtorica Vesna Štefe. Gosti-
telj srečanja je bilo Društvo 
upokojencev Tržič, v imenu 
društva je udeležence poz-

dravila predsednica Darja 
Ahačič, v imenu tržiške ob-
čine pa podžupan Dušan 
Bodlaj, ki jih je nagovoril s 
pesmima svoje pokojne ba-
bice Marije Beganovič, eno 
hudomušno in drugo, pos-
večeno goram.

Suzana P. Kovačič

V Kulturnem domu v Križah se je pred dnevi odvil literarni maraton z doživeto interpretacijo besedil sodelujočih avtorjev. 
/ Foto: Primož Pičulin

Ves ta pisani svet, z bodičjem vred, je kot nekoč je naslov zbornika, v katerem so izbrana besedila za 13. literarno srečanje Pokrajinske zveze društev upokojencev 
Gorenjske. Predstavilo se je trideset avtorjev iz petnajstih društev upokojencev, naslov zbornika pa je vzet iz pesmi Marije Krajnik To pomlad za naju.

Kultura
Igralec Prešernovega gledališča 
Borut Veselko, prejemnik 
nagrade julija Stran 14

Zanimivosti
Rokodelstvo, ki ni le konjiček, še 
vedno živi, je pokazal dogodek 
na Visokem. Stran 15

Zanimivosti
Tri prijateljice, trije otroci in 
sto osemdeset prehojenih 
kilometrov Stran 16

Besede stkane v poezijo in prozo

In ves ta pisan svet, z 
bodičjem vred, je kot 
nekoč, le šestdeset se let 
postaral je ta svet za naju. 
(iz izbranih besedil)

Besedila sta izbrala Miha Mohor in Dragica Vesković (na 
sliki). / Foto: Primož Pičulin

Vsak delček vseh nosim 
v sebi, a sestaviti ne 
morem tega prekletega 
kolaža svojega življenja. 
(iz izbranih besedil) V rahlem plesu zelenega vejevja se v taktu blagih  

sapic poraja večna glasba vesolja, ki nikoli ne 
presahne. (iz izbranih besedil)
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Golob: spoštljivost v 
dialogu največji dosežek

Po prvih stotih dneh vla-
de Roberta Goloba, ki je zap-
risegla 1. junija, je predse-
dnik vlade ocenil, da je vla-
da v tem času s spoštljivostjo 
v dialogu pokazala, da se da 
spremeniti politično kul-
turo. »Pokazali smo, da se 
da delati drugače, da ni tre-
ba ustvarjati razkola, da ni 
treba ustvarjati kriz in da 
ni treba postavljati politike 
nad ljudi  ... Spoštljivost je 
zame temelj in ključen do-
sežek 100 dni vlade,« je de-
jal. V vladi kot dosežke iz-
postavljajo še »premišljeno 
in ciljano ukrepanje za omi-
litev draginje«, uresniče-
vanje predvolilnih napove-
di z zavzemanjem za krepi-
tev socialne države, javnega 
zdravstva, s pomočjo prebi-
valstvu in gospodarstvu v ne-
gotovih razmerah. Kot naj-
večjo šibkost so navedli ne-
zmožnost ukrepanja ob ak-
tualnih razmerah na Radi-
oteleviziji Slovenija. Golob 
je ob tem še napovedal, da 
bodo vztrajali pri reorgani-
zaciji vlade, čeprav bo o no-
veli zakona o vladi verjetno 
razpisan referendum.

Potrdili interventni 
energetski zakon

Državni zbor je v torek po 
nujnem postopku potrdil 

interventni zakon o ukrepih 
za obvladovanje kriznih raz-
mer na področju oskrbe z 
energijo, ki bo veljal do kon-
ca leta 2025. Zakon teme-
lji na štirih stebrih – zago-
tavljanje normalne oskrbe v 
primeru krize, skrb za zane-
sljivost oskrbe, zmanjšanje 
uvozne odvisnosti in blaži-
tev pritiskov na cene energi-
je. Na ministrstvu za infra-
strukturo so pojasnili, da je 
eden od temeljnih ciljev in-
terventnega zakona poveza-
ti elektroenergetski sistem 
in sistem oskrbe s plinom, 
da bosta pri zagotavljanju 
oskrbe prebivalstva, podje-
tij in javnega sektorja delo-
vala usklajeno in da se bodo 
tudi krizna bremena razpo-
redila med družbe iz obeh 
sistemov. Vladi zakon do-
deljuje pristojnost, da lah-
ko družbam v državni lasti 
s sklepom neposredno na-
loži izvedbo ukrepov za za-
nesljivo oskrbo z energijo. V 
najhujših kriznih razmerah 
bi upravljanje in usklajeva-
nje posameznih delov siste-
ma dobil sistemski operater 
prenosnega elektroenerget-
skega sistema Eles.

Podpis pogodbe 
s Timtecom

Ministrstvo za obrambo 
je v sredo s podjetjem Tim-
tec Defense podpisalo po-
godbo za izvedbo dveh raz-
iskovalno-razvojnih projek-
tov z brezpilotnimi letali v 

vrednosti skoraj 900 tisoč 
evrov. Pogodba vključuje 
projekt za oborožen kombi-
niran brezpilotni letalni sis-
tem in projekt za boj proti 
rojem brezpilotnih letalnih 
sistemov. Prvi bo trajal pred-
vidoma 15 mesecev, drugi pa 
18 mesecev. »V 21. stoletju je 
zagotovo pomembno, da na-
menjamo čim več za razi-
skave in razvoj, če hočemo 
loviti korak z razvitimi drža-
vami. Slovenija ima ogrom-
no znanja in potenciala in to 
moramo izkoristiti,« je dejal 
minister za obrambo Mar-
jan Šarec. Večinski lastnik 
podjetja Timtec Defense 
Ivo Boscarol je podpis po-
godbe opisal kot velik mej-
nik za slovensko industri-
jo in za slovensko obrambo. 
»Veseli me tudi, da začenja-
mo združevati, kar v Slove-
niji imamo – ne samo indu-
strijo, ne samo razvoj, tudi 
akademsko sfero. Vse te in-
stitucije potrebujejo zelo do-
ber kader, in če bomo ime-
li razvoj na določenem nivo-
ju, bo kader ostajal tukaj in 
naši mladi, dobri inženirji 
ne bodo odšli ven.«

Pahor se bo udeležil 
kraljičinega pogreba

Številnim izrazom so-
žalj ob smrti britanske kra-
ljice Elizabete II., ki se je 
poslovila 8. septembra, se 
je pridružil tudi slovenski 
državni vrh. V žalno knji-
go, odprto na britanskem 

veleposlaništvu v Ljubljani, 
so se med drugim podpisa-
li predsednik republike Bo-
rut Pahor, predsednik vla-
de Robert Golob in zunanja 
ministrica Tanja Fajon. Go-
lob je med drugim v žalno 
knjigo zapisal. da je bila kra-
ljica Elizabeta II. velika pri-
jateljica Slovenije, kot vo-
diteljica države pa je »do-
sledno krepila čut za skup-
nost, človečnost in sočutje«. 
Predsednik Pahor pa je med 
drugim zapisal, da čeprav je 
vodila Združeno kraljestvo 
in države Commonwealt-
ha, je »na neki način pripa-
dala vsem na svetu«. Pahor, 
ki je že čestital novemu bri-
tanskemu kralju Karlu III., 
se bo v ponedeljek udeležil 
tudi kraljičinega pogreba. V 
času pogreba, v ponedeljek 
med 12. in 14. uro, bo zasta-
va pred predsedniško pala-
čo spuščena na pol droga.

Spominska plošča 
tudi Janši

Ukrajinski predsednik 
Volodimir Zelenski se je 
prejšnji teden s spominsko 
ploščo za njihov obisk v Kije-
vu kmalu po izbruhu vojne v 
Ukrajini zahvalil nekdanje-
mu slovenskemu premierju 
Janezu Janši, premierjema 
Poljske in Češke Mateuszu 
Morawieckemu in Petru Fi-
ali ter predsedniku poljske 
vladajoče stranke Zakon in 
pravičnost Jaroslawu Ka-
czynskemu.

Simon Šubic

Minilo prvih sto dni 
vlade Roberta Goloba

Prejšnji teden je minilo prvih sto dni vlade Roberta Goloba, 
ki je zaprisegla 1. julija. / Foto: Primož Pičulin

Pogodbo za izvedbo dveh projektov na obrambnem 
področju sta podpisala direktor podjetja Timtec Defense 
Darko Kropf in državni sekretar na ministrstvu dr. Damir 
Črnčec. / Foto: Bruno Toič

Tudi predsednik republike Borut Pahor se je vpisal v žalno 
knjigo, odprto v spomin na britansko kraljico Elizabeto II.  
/ Foto: Daniel Novakovič/STA

med sosedi

Jože Košnjek Zdravko Haderlap, po do-
mače Vinkelnov iz doline Le-
pene nad Železno Kaplo, gor-
ski kmet, kulturni ustvarja-
lec, predvsem pa zagret pri-
povedovalec o preteklosti in 
sedanjosti pa tudi napovedo-
valec prihodnosti lepenske 
grape, je pred dvema leto-
ma skupaj s Herwigom Tur-
kom začel projekt Grapo ko-
pati/brati. Z njim s pomoč-
jo znanstveno-umetniškega 
raziskovanja razširjata razu-
mevanje preteklosti koroške 
narave in človeka

Del projekta je bila prve 
dni septembra izvedena ope-
racija Pečnikov travnik. Ime 
ni izmišljeno. Pečnikov trav-
nik leži na sončni strani le-
penske doline – na tej strani 
je večina domačij – in na nje-
govem primeru so Zdravko 
Haderlap in njegovi sode-
lavci pripovedovali, kako so 

naši predniki vedeli, kateri 
posevki bodo v takem okolju 
najbolje uspevali, katera dre-
vesa so rasla nekdaj in katera 

danes v okoliških gozdovih, 
kako se potekale meje med 
parcelami, kakšna je geolo-
ška zgodovina tega območja 

Karavank in kakšne vremen-
ske spremembe nas čakajo v 
prihodnosti. Temperature 
naraščajo in za to je odgo-
voren človek. In končno, za-
kaj prav od ljudi v tej lepen-
ski grapi prihaja največ pri-
čevanj o boju slovenskega 
človeka proti nacizmu? Go-
tovo tudi zato, ker so ljudje 
že od rojstva naprej vajeni 
boja za preživetje. Zdravko 
Haderlap, brat Maje Hader-
lap, ki je s svojim romanom 
Angel pozabe širila resnico 
o boju Slovencev proti na-
cizmu, njihovem trpljenju 

in krivicah, je o našem sobi-
vanju z naravo dejal: »Pusti-
mo pokrajini, da je tu, saj to 
ona dopušča tudi nam.« Da 
je zemlja lahko tudi pesem, 
sta z igranjem na kamne do-
kazala zvočna umetnika in 
performerja Klaus Lippitsch 
in Florentina Uneg - Hitz. 
In tudi pogostitev z »divjo 
juho« in pehtranovo potico, 
za kar je poskrbela Elisabeth 
Miklau, gorska kmetica iz 
združenja lokalnih pride-
lovalcev živil Copla Kaša, je 
bila v znaku Pečnikovega 
travnika.

Slovenci v zamejstvu (868)

Pečnikov travnik v vrtincu časa

Zdravko Haderlap, človek narave in kulture, gospodar na 
domači Vinklnovi domačiji / Foto: Jože Košnjek

Maja Haderlap, domačinka iz Lepene, bere iz svojega 
romana Angel pozabe. / Foto: Jože Košnjek

»Za šifrerja si je treba čas vzet',« pravijo v Svečah, 
kjer bo v nedeljo, 18. septembra, ob 18. uri v 
Einspielerjevem centru pod geslom NIČ proti VEČnosti 
koncert Andreja Šifrerja ob njegovi 70-letnici.
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Kdo je Karel III.

O kraljici smo februarja le-
tos na tem mestu že pisali, 
ob 70-letnici njenega vlada-
nja. Tu pa si preberimo, kar 
vemo o njenem nasledniku. 
»Karel se je rodil 14. novem-
bra 1948 v Buckinghamski 
palači v Londonu kot prvi od 
štirih otrok Elizabete II. in 
njenega moža, princa Filipa, 
vojvode Edinburškega. Izo-
braževal se je na elitnih šo-
lah v Londonu, na Škotskem 
in v Avstraliji. Je prvi presto-
lonaslednik, ki je uspešno 
končal univerzitetno šola-
nje, in sicer na Cambridgeu 
leta 1970, kjer je študiral ar-
heologijo, antropologijo in 
zgodovino. Od leta 1971 do 
1976 je služil v britanski kra-
ljevi mornarici. Leta 1958, 
ko je bil star devet let, mu je 
kraljica Elizabeta II. podelila 
naziv valižanskega princa in 
ga imenovala za prestolona-
slednika. A uradno je naziv 
valižanskega princa prejel 
šele julija 1969 na slovesno-
sti v Walesu. Postal je 21. va-
ližanski princ in prvi od leta 
1936. Še nihče pred njim ni 
imel tega naziva tako dolgo. 
V svojih 73 letih je sicer na-
nizal kar nekaj svojevrstnih 
rekordov – je namreč prvi, ki 
je videl kronanje svoje ma-
tere za kraljico, podrl je re-
kord v čakanju na prevzem 

monarhije in bo tudi najsta-
rejša oseba v zgodovini bri-
tanske monarhije, ki bo 
prevzela žezlo, so navedli 
v njegovem uradu. Čeprav 
ga Britanci dolgo niso ime-
li preveč v čislih – predvsem 
zaradi dogajanja, povezane-
ga s prvo, že pokojno ženo, 
princeso Diano –, jih je sča-
soma njegova dobroduš-
nost, britanski smisel za hu-
mor in vdanost materi ter 
monarhiji prepričala. Ko je 
kraljica pred kratkim izrazi-
la željo, da bo njegova žena 
Camilla nekoč postala kra-
ljica, temu javnost praktično 
ni nasprotovala, čeprav bi 
bilo še pred nekaj leti to sko-
raj nedoumljivo.« (Vir: Ta-
nja Kozorog Blatnik, MMC 
RTV SLO)

Kraljica in njeni prvi 
ministri

Kraljica Elizabeta II. je 
vladala dobrih 70 let (1952–
2022). V vsakdanjo politi-
ko se ni vmešavala, usta-
va ji tega ne dovoljuje. Vla-
dala je simbolno, z močjo 
svoje osebnosti in ugleda, 
kot povezovalna osebnost. 
Dejanske vlade pa so vodili 
njeni prvi ministri, v njeni 
vladarski dobi se jih je zvr-
stilo kar 15! Osem je že po-
kojnih, naštejmo le imena: 
Winston Churchill (1940–
1945 in 1951–1955), Antho-
ny Eden (1955–1957), Haro-
ld Macmillan (1957–1963), 

Alec Douglas - Home (1963–
1964), Harold Wilson 
(1964–1970 in 1974–1976), 
Edward Heath (1970–1974), 
James Callaghan (1976–
1979), Margaret Thatcher 
(1979–1990). Šest nekda-
njih premierjev še živi: John 
Major (1990–1997), Tony 
Blair (1997–2007), Gordon 
Brown (2007–2010), Da-
vid Cameron (2010–2016), 
Theresa May (2016–2019), 
Boris Johnson (2019–
2022). Zdaj je premierka 
Liz Truss (2022–). In kakšni 
so bili njeni odnosi z imeno-
vanimi? »Najbolj napet je bil 
menda njen odnos s slovito 
'železno lady' Margaret Tha-
tcher, ki je imela svoje po-
glede na monarhijo in vlo-
go kraljice v politiki, znano 
pa je tudi njeno zagovarjanje 
trde roke, ko gre za socialno 
politiko. Čeprav sta bili obe 
ženski v takrat še pretežno 
moškem svetu in čeprav sta 
bili istih let, se med njima 
ni nikoli oblikovalo kakšno 
večje zavezništvo, kaj šele 
prijateljstvo. To gre pripiso-
vati tako njunim zelo različ-
nim ozadjem (kraljica se je 
rodila v kraljevo rodbino in 
odraščala v sicer omejujo-
čem okolju za zidovi pala-
če, a brez kakšnega strožje-
ga nadzora, medtem ko je 
bila Margaret Thatcher hčer-
ka metodističnega pridigar-
ja, ki je zagovarjal trdo delo 
in strogost), pa tudi napetim 

političnim in gospodarskim 
razmeram, ki so takrat vla-
dale na Otoku.« (Isti vir)

Rekordna in popularna
V svojem vladanju je kra-

ljica dosegla vsaj šest rekor-
dov. Ti so: 1. absolutna re-
korderka po času na britan-
skem prestolu: nanj je na-
mreč sedla 6. februarja 1952; 
2. najdlje vladajoča kraljica v 
zgodovini; 3. najdlje vladajo-
či še živeči monarh na sve-
tu; 4. drugi najdlje vladajo-
či monarh v zgodovini (pred 
njo je le francoski kralj Lud-
vik XIV., ki je vladal 72 let in 
110 dni); 5. najstarejša bri-
tanska kraljica (tega je pos-
tavila že pri 81, ko je »prema-
gala« svojo praprababico, 
kraljico Viktorijo); 6. upo-
dobljena je bila na 35 različ-
nih denarnih valutah. Njeno 
življenje je pustilo sled tudi 
v popularni kulturi. Večkrat 
je bilo upodobljeno na veli-
kih platnih, na primer v fil-
mu Kraljica, kjer jo je zaigra-
la Helen Mirren, ali v filmu 
Kraljev govor, ki sicer govori 
o življenju njenega očeta, Ju-
rija VI., ki ga je upodobil Co-
lin Firth. Zadnja leta pa nav-
dušuje tudi Netflixova seri-
ja Krona, ki uprizarja življe-
nje monarhinje od kronanja 
do 90. let prejšnjega stole-
tja. Sklenimo z ugotovitvijo, 
da je bila pokojna kraljica res 
velika osebnost, to ji prizna-
vamo tudi republikanci.

Miha Naglič

Karel III., novi kralj
Umrla je britanska kraljica Elizabeta II., ena od planetarnih ikon druge polovice 20. in prvih dveh 
desetletij 21. stoletja. Vladala je kar sedemdeset let! Nasledil jo je njen sin in si za začetek izbral novo 
kraljevsko ime: Karel III.

Kralj Karel III., ko je bil še princ Charles, med svojim 
sedmim obiskom v Novi Zelandiji, članici Commonwealtha, 
7. novembra 2015 / Foto: Wikipedija

Princesa Elizabeta in Winston Churchill ob nekem srečanju 
v Londonu, 12. julija 1951. Naslednje leto je postala kraljica, 
on pa njen prvi premier. / Foto: Wikipedija

Ta dama bo dejanska vladarka Združenega kraljestva: 
premierka Liz Truss ob prihodu v London po srečanju s kraljico 
Elizabeto na Škotskem, 5. septembra 2022. / Foto: Wikipedija

Nove knjige (650)

Vse je dar
»'Klasična trdna krščan-

ska gorenjska rodbina.' 
Tako nas v svojem vpraša-
nju opredeli profesor Rebu-
la in mislim, da ima prav. 
Po očetovi strani je naša 
družina ustaljena na Go-
renjskem vsaj od 16. stole-
tja dalje, konkretno izhaja-
mo iz Stoba, to je del Dom-
žal, kot smo ugotovili v zad-
njih letih. Vsa leta bivanja 
v tujini – Avstrija, Argenti-
na, Italija, Francija – sem 
se spraševal o svojem iz-
voru in iskal svoje koreni-
ne. Družinski spomin je se-
gal nazaj do pradeda Simo-
na, rojenega 1812, in se tam 
ustavil. Ko sem se v začet-
ku 1965 vrnil v Slovenijo, 
je bilo eno mojih zanimanj 
kaj več izvedeti o prednikih: 
od kod so prišli, kaj so bili, s 

čim so se ukvarjali, je kdo od 
njih mogoče v čem izstopal, 
si ustvaril ime? Nič od tega. 
Z mladim francoskim pe-
snikom Arthurjem Rimba-
udom sem ugotavljal: Da bi 
imel predhodnike na kate-
rem koli področju v zgodo-
vini Slovenije! Nič! Sicer pa, 
taka je zgodba skoraj vseh 
Slovencev. Nič pomembne-
ga, nič takega, kar bi beležile 
svetne kronike.« /…/ »Bilo 
je v Villebonu blizu Pariza. 
Ko sem v parku stare grašči-
ne v senci orjaške bukve je-
seni 1958 bral Guardinijevo 
delo o svobodi in milosti, se 
je zgodilo nekaj, kar me je 
zaznamovalo za vedno. Ni 
bil človeški glas, niti šum ve-
tra, niti grmenje pred nevih-
to. Nič slišnega. Tiho prodi-
ranje zavesti v globine, ki jih 
dotlej nisem slutil, globine 
brez dna. In tu, v globini, živ 

dojem nečesa neizrazne-
ga, nečesa, kar je najbližje 
in neznansko daleč, doma-
če in zelo tuje, najbolj inti-
mno in vse presegajoče; to 
se me je v trenutku nežno 
dotaknilo v najglobljem je-
dru duše. Ta božanski do-
tik je bil kot dar in obljuba, 
začetek in prerokba. Skriv-

nostno izkustvo sem strnil v 
besede: Je vais vers quelque 
chose d'infiniment beau. 
Bližam se nečemu, kar je 
neskončno lepo. Čas se je 
razklenil v svobodo brez 
meja. Obljuba nečesa neiz-
rekljivo lepega. Česa? Um 
razmišlja. Srce sluti. Zma-
ga nad smrtjo. Večnost.« 
(str. 11, 680)

Navajam dva odlomka iz 
te kardinalne knjige. Kardi-
nalna ni samo zato, ker je 
njen avtor kardinal, tudi si-
cer je velika, tako po obsegu 
kot po bogastvu vsebine. Ve-
liko avtobiografijo lahko na-
piše samo človek, čigar bio-
grafija je bogata že sama po 
sebi. Ni roman, a se bere kot 

roman. V prvem od gornjih 
odlomkov se avtor ozre na 
svoje gorenjske korenine. 
V drugem na »božanski do-
tik«, ki ga je doživel tam nek-
je pri Parizu. Sicer pa avtor 
povzema svojo veličastno ži-
vljenjsko pot: Slovenija, Ar-
gentina, Rim, Pariz, Ljublja-
na in spet v Rim … Kamor že 
dolgo vodijo vse poti.

Franc kardinal Rode, Vse je dar, Celjska Mohorjeva 
družba, Celje, 2022, 716 strani

Miha Naglič
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»Promet v Sloveniji velja za enega glavnih virov onesnaževanja 
zraka in emisij toplogrednih plinov. Za boljše načrtovanje in 
upravljanje je treba usklajevati mnogo različnih interesov. 
Promet se praviloma ne konča na mejah, zato je treba usklajevati 
pričakovanja več kot dvesto slovenskih občin ter pristojnosti 
različnih resornih ministrstev in njihovih služb na državni ravni. 
Učinkovito orodje pri tem bodo lahko regijski centri mobilnosti. 
Strokovnjaki na takšnih centrih so poznavalci lokalnih/
regionalnih okolij in njihovih značilnosti ter sogovornik državnih 
resorjev. Takšen regionalni model upravljanja mobilnosti se 
preizkuša v projektu ReMOBIL. Projekt ReMOBIL je sofinanciran 
s sredstvi Finančnega mehanizma Evropskega gospodarskega 
prostora (EGP) 2014–2021, ki predstavlja prispevek Islandije, 
Lihtenštajna in Norveške k zeleni, konkurenčni in vključujoči 
Evropi, ter pripadajoče slovenske udeležbe v okviru javnega 
razpisa za sofinanciranje projektov v okviru programa Blaženje 
podnebnih sprememb in prilagajanje nanje. Izvaja se v letih od 
2022 do 2024.
Vodilni partner je Posoški razvojni center. V projektu sodelujejo 
še Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije, 
Regionalna razvojna agencija Gorenjske – BSC Kranj, Regionalni 
razvojni center Koper, Regionalna razvojna agencija za Podravje 
– Maribor, Regionalna razvojna agencija za Koroško regijo, AMZS 
d. d., in Ljubljanski urbanistični zavod. Pomembno vlogo ima 
projektni partner iz Norveške Viken County Council (okrožje 
norveškega glavnega mesta Oslo). V projektu se s prenosom 
dobrih praks iz tujine naslavlja bolj učinkovito načrtovanje 
trajnostne mobilnosti. Model bo preizkušen v okviru šestih 
vzpostavljenih regionalnih centrov mobilnosti (RCM):

Delovanje regijskih centrov mobilnosti bo olajšalo sodelovanje 
lokalnih in regionalnih ravni z nacionalno ravnjo, pristojno za 
promet (Ministrstvo za infrastrukturo – Direktorat za trajnostno 
mobilnost in prometno politiko) in pristojnimi za prostorsko 
načrtovanje (Ministrstvo za okolje in prostor) ter digitalizacijo 
Mobilnost kot storitev (Ministrstvo za javno upravo).
V sklopu projekta bodo izvedena tudi specializirana 
usposabljanja strokovnjakov, s čimer bo projekt prispeval 
k višji stopnji informiranosti in specializiranosti občinskih, 
medobčinskih in regionalnih strokovnih služb za dolgoročni 
razvoj in uvajanje sistemov trajnostne mobilnosti.

Nadgrajena in testirana bo aplikacija AMZS NOMO – nova 
mobilnost, ki bo omogočala izbor in plačilo storitev trajnostne 
mobilnosti na enem mestu in glede na izbrane parametre: 
ceno, hitrost, lokacijo, ogljični odtis … Pilotne aktivnosti se 
nanašajo na obravnavo intermodalnega vozlišča po partnerskih 
regijah. Partnerji bodo v dogovoru z občinami izbrali pilotno 
intermodalno vozlišče, ga analizirali in podali načrte za 
izboljšanje infrastrukture, opreme in storitev. Med partnerji bo 
potekal prenos znanj, dobrih praks ter načrtovanje novih skupnih 
projektov. Z usmerjenimi kampanjami bomo ozaveščali javnost 
in spodbujali uporabo trajnostne mobilnosti v vključenih regijah, 
poudarek bo na aktivnostih Evropskega tedna mobilnosti.«

ReMoBIl – Regijski centri mobilnosti

Sistem eKOLOka je del sistema Gorenjska.bike. 
/ Foto: Erazem Simon Paravinja, arhiv BSC Kranj

Blanka Odlazek, 
vodja projekta:

»Regionalna razvojna 
agencija Gorenjske – BSC 
Kranj že več kot desetletje 
aktivno podpira razvoj 
trajnostne mobilnosti, 
vklju čno z mobilnostjo 
na alternativne vire goriv. 
Od leta 2016 smo aktivni 
člani Svetovalnega organa 
gorenjske regije za razvoj 
kolesarstva (SORK), v okviru katerega smo pomagali 
vzpostaviti digitalno evidenco kolesarskih povezav in 
Gorenjsko kolesarsko omrežje, ki bo v prihodnjih mesecih 
z enotnimi tablami označeno tudi na terenu. Z Direkcijo RS 
za infrastrukturo in občinami sodelujemo pri načrtovanju 
in povezovanju kolesarskih in drugih poti na območju 
Gorenjske. Financirali smo postavitev prve mreže polnilnic 
za električna vozila na Gorenjskem in jo nekaj let kasneje, 
skupaj s podjetjem Gorenjske elektrarne, proizvodnja 
elektrike, d. o. o., razširili in posodobili na evropske 
standarde; le-ta je bila kasneje vključena v eno največjih 
mrež polnilnic za električna vozila v Sloveniji – Gremo na 
elektriko. Mestni občini Kranj smo s sredstvi in storitvami 
pomagali korak dalje pri uresničitvi ambicioznega 
projekta uvajanja električnih avtobusov in hitrih polnilnic 
s hranilnikom električne energije. Skupaj z Ministrstvom 
za infrastrukturo, s katerim že več kot sedem let odlično 
sodelujemo, smo identificirali dobre prakse iz tujine in 
sodelovali pri pripravi predlogov politik za mobilnost 
na alternativne vire goriv za enega ključnih nacionalnih 
dokumentov, Operativni program za izvajanje Evropske 
kohezijske politike za obdobje 2021–2027. V okviru 
pristopov LEADER in CLLD smo prek Lokalne akcijske 
skupine (LAS) Gorenjska košarica, ob podpori Evropskega 
sklada za regionalni razvoj in Evropskega kmetijskega 
sklada za razvoj podeželja, med drugim vzpostavili 
mrežo za izposojo koles Gorenjska.bike, posodobili mrežo 
avtobusnih postajališč in s polnilnicami ter servisnimi 
stebrički opremili kolesarska počivališča na Gorenjskem. 
Naštetih je le nekaj od številnih izvedenih projektov na 
področju mobilnosti. Projekt ReMOBIL, ki smo ga pridobili 
aprila letos, je iz tega vidika le posledica predhodnega 
dela na področju mobilnosti in pomeni priložnost 
konstruktivnega prihodnjega sodelovanja pri vzpostavitvi 
in testiranju učinkovitega sistemskega modela upravljanja 
in načrtovanja mobilnosti na regionalni in medregionalni 
ravni, po vzoru prakse iz Norveške in v sodelovanju z vsemi 
relevantnimi lokalnimi, regionalnimi in nacionalnimi 
deležniki, pristojnimi za promet, prostorsko načrtovanje 
in okolje. Vsekakor smo ponosni na pridobitev projekta 
in hvaležni za priložnost. Veselimo se sodelovanja z vsemi 
poslovnimi partnerji in vzpostavitve ter testiranja mreže 
šestih regionalnih centrov mobilnosti, za katero upamo, 
da se v prihodnje tudi razširi.«

Blanka Odlazek  
/ Foto: Gorazd Kavčič

Gorenjska.bike je sistem za avtomatizirano izposojo koles, vzpostavljen v sklopu projekta LAS Gorenjska košarica Hitro s kole-
som, ki danes povezuje občine Kranj, Škofja Loka, Jesenice, Naklo, Radovljica, Tržič, Cerklje na Gorenjskem in Bled. Po podatkih 
Centra trajnostne mobilnosti Kranj je trenutno v sistemu že 57 postaj s 318 kolesi, od tega 143 električnimi.

Ali so pri izposoji kakšne omejitve
Uporabniki storitev so lahko fizične osebe, starejše od 14 let. Vsaka postaja ima samopostrežni terminal, ključavnice in kolesa, 
večinoma pa sistemi v polnem obsegu obratujejo od konca aprila do novembra.
Veljavni ceniki, opis paketov in druge informacije glede uporabe sistema so objavljeni na spletni strani www.gorenjska.bike, ja-
sna in enostavna navodila za izposojo so dostopna tudi na spletni strani in v aplikaciji mobiln.si, kjer so objavljeni podatki o vseh 
povezanih sistemih v Sloveniji. V projektu sodelovanja Kolesarska veriga na podeželju, ki je sofinanciran iz Evropskega kmetij-
skega sklada za razvoj podeželja in povezuje enajst lokalnih akcijskih skupin in 23 občin, je bilo samo na Gorenjskem vzpostav-
ljenih osem novih postaj v Cerkljah na Gorenjskem, Naklem in Škofji Loki.

Sistem izposoje koles Gorenjska.bike

Partner Ime za RCM Lokacija
PRC RCM Severna Primorska Tolmin
RRA LUR RCM LUR Ljubljana
BSC Kranj  RCM Gorenjska Kranj
RRC Koper RCM Istra Brkini Kras Koper
RRA Podravje RCM Podravje Maribor
RRA Koroška RCM Koroška Dravograd

Partnerji o novem pridobljenem projektu
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Simon Demšar, Bled:
»Trajnostno mobilnost živim 
predvsem tako, da se brez 
potrebe ne vozim naokrog z 
avtom. Za vožnje po Bledu, kjer 
živim, uporabljam kolo. Kadar 
mi dopuščata čas in vreme, 
se v službo v Predosljah pri 
Kranju odpeljem s kolesom. 
Za pot res porabim uro in pol 
več, vendar sem za tisti dan 
opravil tudi dnevno rekreacijo 
in privarčeval pri gorivu.«
/ Foto: osebni arhiv

Petra Špiček, Kranj:
»Zavedam se pomembnosti 
trajnostne mobilnosti, zato 
se trudim, da kratke vožnje 
opravim peš ali s kolesom. V 
službo se vozim s kolesom, 
tudi pozimi. Kolesarjenje 
ima veliko prednosti, saj ne 
onesnažuje okolja, hkrati 
pa privarčujem denar in 
skrbim za rekreacijo. Vsak 
dan tako prekolesarim deset 
kilometrov.« / Foto: osebni arhiv

Taja Nograšek, Kranj:
»K moji 'zelenosti' zagotovo 
pripomore, da zračna razdalja 
med mojim domovanjem in 
službovanjem ne presega 
stotih metrov, zato obrabljam 
zgolj podplate. Moje službeno 
vozilo je električni skiro, po 
opravkih se prevažam k(a)r s 
kolesom. Z avtom se bolj kot 
ne igrava skrivalnice, saj redno 
pozabljam, kje je parkiran.«
/ Foto: Polona Bartol

Tine Radinja, župan 
Občine Škofja Loka:
»Trajnostna mobilnost je 
pomemben del mojega 
življenja tako profesionalno 
kot zasebno. V tem mandatu 
smo izvedli številne projekte, 
ki omogočajo lažje, bolj 
ekološko premikanje po 
občini in širše – Prostofer, 
minibusa Jurij in Agata, nove 
kolesarske poti oziroma 
povezave, eKOLOka … Sicer 
pa tudi sam osebno največ 
kilometrov naredim prav s 
kolesom.« / Foto: Andrej Tarfila

Silvo Japelj, Tržič:
»Le z načinom življenja in 
lastnim zgledom lahko mlade 
generacije navajamo na 
pomen gibanja. Ko hoja, tek 
in kolesarjenje postanejo del 
našega vsakdana, smo dosegli 
novo kvaliteto v življenju. 
Če pa k temu dodamo še 
različne vrste javnega prevoza 
kot sredstva za doseganje 
ciljev, smo na pravi poti. 
Oblike trajnostne mobilnosti 
tako prerastejo v trajnostne 
vrednote!« / Foto: osebni arhiv

Milena Černilogar Radež, 
Kranj:
»Moje vključevanje trajnostne 
mobilnosti v vsakdanje 
življenje je praviloma 
povezano z načinom prihoda 
v službo. Včeraj sem v službo 
prišla s kolesom, in sicer iz 
Kranja v Ljubljano. Tudi nazaj 
grede sem kolesarila. Skrbeti 
za rekreacijo in vadbo po 
službi je velikokrat težko. Z 
aktivnim prihodom v službo 
pa je možno uravnavati tudi 
to.« / Foto: arhiv Gorenjskega glasa

Vsi že vemo, da avto ni več v modi, pa čeprav je še prepogosto 
prva izbira za pot od točke A do točke B. Vendar prav z dvajsetle-
tno tradicijo vsako leto občine in druge organizacije izvajajo števil-
ne dogodke, krasijo ulice in s tem na mehak način pozivajo k spre-
minjanju potovalnih navad. Za sodelovanje na letošnjem Evrop-
skem tednu mobilnosti, ki ga na nacionalni ravni koordinira Direk-
torat za trajnostno mobilnost in prometno politiko pri Ministrstvu 
za infrastrukturo, se je od 212 prijavilo 94 slovenskih občin, od tega 
osem gorenjskih, in sicer Mestna občina Kranj in občine Bled, Bo-
hinj, Jesenice, Radovljica, Škofja Loka, Tržič in Železniki. Pri spod-
bujanju trajnostne mobilnosti med prebivalci ne gre le za dogod-
ke v času Evropskega tedna mobilnosti, ampak se aktivnosti v re-
giji odvijajo čez celo leto, tako s pripravo razvojnih načrtov, izvaja-
njem investicijskih in vsebinskih projektov, omogočanjem prevo-
zov starejših prebivalcev na klic (Prostofer) in izvajanjem Pešbusa 
za osnovnošolce, s katerimi se skuša spreminjati potovalne nava-
de za prihod na delo, v šolo, po nakupih ali na izlete.

Pobudi Evropskega tedna mobilnosti se pridružuje Regionalna 
razvojna agencija Gorenjske – BSC Kranj, ki s pomočjo sredstev 
projekta ReMOBIL in s skupnimi aktivnostmi še dodatno povezuje 
gorenjske občine in njihove prebivalce. Leto 2022 je Evropsko leto 
mladih, zato se še posebej nagovarja mlade, stare med 15 in 29 let, 
k aktivnemu udejstvovanju na področju trajnostne mobilnosti. 
Ena ključnih aktivnosti, ki jih v ta namen pripravlja RRA Gorenjske 

– BSC Kranj, je izvedba nagradnega fotografskega in video nate-
čaja Gorenjska hodi in vozi zeleno, ki bo odprt do 30. septembra 
2022. »Z njim želimo spodbuditi prebivalce in obiskovalce Gorenj-
ske k hoji, kolesarjenju in uporabi javnega prevoza in delitvi izku-
šenj na družbenih omrežjih,« je povedala Barbara Špehar iz BSC 
Kranj. Med vsemi, ki bodo prispevke oddali skladno s pravili nate-
čaja, bodo izžrebali deset nagrad, glavna nagrada pa je električni 
skiro. Več o natečaju je objavljeno na spletni strani bsc-kranj.si in 
na Facebook strani.

Gorenjske občine so s pomočjo RRA Gorenjske – BSC Kranj in 
projekta ReMOBIL dobile priložnost za testiranje e-kombijev. V 
sodelovanju s podjetjem Vizije mobilnosti so omogočeni čistej-
ši, fleksibilnejši in cenejši javni prevozi. Interes so izkazale občine 
Kranjska Gora, Gorje, Kranj, Bled, Bohinj, Jezersko, Preddvor, Ško-
fja Loka, Šenčur, Tržič, Žiri in Železniki. »Občine in njihove javne 
zavode ter povezane družbe želimo spodbuditi k postopni poso-
dobitvi voznega parka z e-vozili, na primer za izvajanje terenskih 
ogledov, prevozov otrok in starejših,« je povedala Mateja Dolžan 
iz BSC Kranj.

Mestna občina Kranj
Mestna občina Kranj v okviru ETM 2022 pripravlja program, ki 

vključuje tako predstavitve kot praktične prikaze posameznih 
ukrepov trajnostne mobilnosti. Dne 19. septembra bodo med 9. 
in 13. uro v okviru kolesarskega dne organizirali aktivnosti na Slo-
venskem trgu, 21. septembra bodo potekale izobraževalne delav-
nice na Glavnem trgu in v Stičišču kulturnih društev Kranj, 22. sep-
tembra bodo zaznamovali dan brez avtomobila z aktivnostmi, ki 
bodo med 10. in 18. uro v Centru trajnostne mobilnosti na Plani-
ni. Dne 20. septembra bo ob 10. uri na Glavnem trgu potekal do-
godek Trajnostno povezani: Gorenjsko kolesarsko omrežje in pro-
mocijski dogodek spodbujanja regijske trajnostne mobilnosti. Iz 
Razvojne agencije Zgornje Gorenjske bodo predstavili Gorenjsko 
kolesarsko omrežje, ki bo v kratkem označeno tudi na terenu. Gre 
za skrbno izdelan preplet 640 kilometrov državnih in lokalnih ko-
lesarskih povezav na Gorenjskem in v nekaterih sosednjih obči-
nah. Predstavili vam bodo, kako veliko vlogo pri načrtovanju ko-
lesarske infrastrukture ima prav povezovanje in celosten pristop. 
Sledila bo predstavitev sistema izposoje koles Gorenjska.bike, ki 
že ima osnovno infrastrukturo, nima pa ustrezne spodbude, ki bi 
občane privabila k večji izposoji koles. Pilotna skupina se bo s ko-
lesi sistema KRsKOLESOM odpravila do Železniške postaje Škofja 
Loka, jih tam zaklenila v postajo sistema eKOLOka in se v Kranj vrni-
la z vlakom.

Občina Bled
V občini Bled bodo organizirali popravljalnico in izmenjeval-

nico koles. Od 19. septembra bodo na lokaciji Centra ponovne 

uporabe (ŠKART) pred Infrastrukturo Bled zbirali odslužena kole-
sa. Izmenjava je predvidena 22. septembra med 9. in 14. uro pred 
ŠKART-om. Dne 19. septembra bo potekal Blejski kolesarski krog 
z začetkom ob 9.30 pred Infosrediščem Triglavska roža Bled. Dne 
22. septembra od 9. ure dalje bo pred Infrastrukturo Bled kolesar-
ski zajtrk.

Občina Bohinj
V občini Bohinj bodo del parkirnih mest na parkirišču poleg lo-

kalne tržnice v Bohinjski Bistrici namenili za vzpostavitev začasne 
javne površine. Na parkirišču bo 21. septembra ob 17.30 predsta-
vitev enote GRS, 22. septembra ob 17.30 pa se bodo predstavila lo-
kalna športna društva. Na ogled bo razstava fotografskega nate-
čaja, kjer so sodelovali mladi, stari med 15 in 29 let, ki so ujeli tre-
nutke trajnostnih oblik mobilnosti pri svojih vsakodnevnih opra-
vilih.

Občina Jesenice
Občina Jesenice bo organizirala brezplačen avtobusni prevoz v 

mestnem prometu, in sicer v sredo, 21. septembra.

Občina Radovljica
V občini Radovljica je letos v ETM 2022 vključen Radol'ški KRO-

NOkiloMETER, 4. kolesarska dirka v klanec, ki bo 17. septembra ob 
11. uri. Ob zaključku gradnje kolesarske povezave v Lescah med že-
lezniško postajo in uvozom h Gorenjki bodo pripravili slovesnost, 
ki bo 21. septembra ob 15.30 pred Čebelarskim centrom Gorenj-
ske v Lescah. Po slovesnosti bo na tem mestu ob 16. uri start 19. 
kolesarskega izleta, ki ga ob dnevu brez avtomobila občina vsa-
ko leto organizira s Športno zvezo Radovljica, Bled, Bohinj, Gorje.

Občina Škofja Loka
V občini Škofja Loka bodo nadgradili aktivnosti na Šolski ulici 

pri Osnovni šoli Škofja Loka-Mesto, kjer bo 16. septembra ome-
jen promet za motorna vozila, ob strani bodo postavljene stojni-
ce z informacijami o varnosti v prometu in trajnostni mobilnosti. 
V Razvojni agenciji SORA bodo 21. septembra od 5.30 dalje potni-
ke javnega železniškega prevoza na železniški postaji v Škofji Loki 
za njihovo odgovorno izbiro prevoza nagradili z lokalno malico.

Občina Tržič
V občini Tržič izvajajo trajnostne ukrepe za zagotavljanje pro-

metne varnosti, obenem potekajo aktivnosti za otroke osnovnih 
šol, vrtcev in varovance Doma Petra Uzarja Tržič, izvedli bodo tudi 
aktivnost Skupaj v službo na okolju prijazen način.

Občina Železniki
V občini Železniki bodo organizirali aktivnost Skupaj v službo 

na okolju prijazen način. Dne 16. septembra bodo v dvorani Kul-
turnega doma Železniki ob 10. uri predstavili novo kolesarsko po-
vezavo Železniki–Selca, sledilo bo predavanje Varno v promet, 
predstavitev koles in kolesarske opreme, kolesarski poligon, raz-
stava trajnostne mobilnosti in dogodek Popravi svoje kolo. Dne 
19. septembra bo ob 17. uri v sejni sobi v prostorih občine preda-
vanje Trajnostni mobilnostni načrt za ustanove z namenom izbolj-
šanja potovalnih navad.

Letošnji Evropski teden mobilnosti, ki bo potekal od 16. do 22. septembra, se bo odvijal pod sloganom 
Trajnostno povezani.

kaj mi pomeni trajnostna mobilnost

Evropski teden mobilnosti
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Nagradni foto in video natečaj »Gorenjska hodi in vozi 
zeleno«
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Kako napredujete v novi 
predstavi letošnje sezone 
Zaprta študija v režiji Nine 
Rajić Kranjac? Do premie-
re vas loči še kakih deset dni.

Nina ima zelo oster in ino-
vativen pristop tako do reži-
je same kot svoje vloge v re-
žiji. Besedilo je sodobno, go-
vori o našem odnosu do oko-
lja, torej tudi o ekologiji. V 
glavnem se ukvarja z odnosi 
med nami samimi in iz tega 
izhaja, kako se ljudje obna-
šamo do okolja. Mislim, da 
postavljati na oder zgolj eko-
loške teme v smislu eduka-
tivnosti ni ravno primer-
no za gledališče, ki se mora 
ukvarjati predvsem z med-
človeškimi odnosi, ki so te-
melj našega odnosa do vse-
ga ostalega. Za to gre tudi v 
predstavi Zaprta študija.

Vidim, da ste v zdravniški 
halji ...

Bolj slučajno. Danes vadi-
mo kratek prizor, v katerem 
imam zdravniško haljo, kot 
oče enega od treh glavnih li-
kov, sicer pa sem v glavnem 
v delavski obleki.

Kot kaže, so vam vloge oče-
tov pisane na kožo. Tudi 
nagrado julija ste prejeli za 
vlogi, v katerih igrate oče-
ta. Naj vlogi pripišem tako 
igralskim izkušnjam kot le-
tom?

Mogoče bom še kdaj lju-
bimec, ampak zagotovo ne 
več zelo mlad ljubimec. To 
bi bilo smešno. Vizualna po-
doba zagotovo vpliva na na-
čin gledanja predstave in 
precej nenavadno je, če šti-
ridesetletnice igrajo najstni-
ce, odrasel moški pa mlado-
stnika. Seveda se z leti spre-
menita tudi sama motorika 
in gibalne sposobnosti, dru-
gačen pa je tudi tvoj odnos 
do sveta. Pa tudi ni logično, 
da bi mlad moški igral člove-
ka, ki ga je življenje povozi-
lo. Lahko igra obupanca, ne 
pa človeka z nekimi čudni-
mi, težkimi, porušenimi sa-
njami.

Če starejši igralec igra pre-
cej mlajši lik ali obratno, po-
tem mora za tem biti neka 
oprijemljiva teza, neko ho-
tenje, neki koncept.

Dotakniva se torej obeh oče-
tovskih vlog v predstavah 
Meja sneženja Marka Sosi-
ča in Mama Floriana Zeller-
ja, ki se na prvi vtis sicer zdi-
ta zelo različni ...

… v resnici pa sta si zelo 
podobni. Po moje je osno-
va obeh očetov, partnerjev 
in tako naprej zelo podobna. 
Okolje je tisto, ki je povsem 

drugačno pri enem in dru-
gem, zato je glede na to tudi 
izvedba igre različna.

Tu moram priznati, da 
me modernistične predsta-
ve, v katerih bi na odru ig-
ral samega sebe in si izmi-
šljeval neko besedilo – da na 
odru rečem, da sem Borut 
Veselko – ne zanimajo pre-
več. Kajti če pridem na oder 
in rečem, da sem Borut Ve-
selko, še vedno igram, prav-
zaprav igram, da ne igram. 
Tega ne počnem rad.

Torej igrati sebe in hkrati ne 
igrati ni ravno nekaj, na kar 
bi stavili v gledališču?

Morda je to velika zadeva, 
a mislim, da jo je nemogoče 
do popolnosti izvesti. V živ-
ljenju igramo mnoge vloge, 
v katerih se različno obnaša-
mo. Tudi ko stopiš na oder, 
igraš neko vlogo, vzpostaviš 
odnos s soigralci in gledal-
ci. Pri tem se delati, da gre 
za zasebnost, se mi zdi na-
robe. Da igram Boruta zato, 
da bi gledalci imeli obču-
tek, da 'gledajo v zaodrje in v 
moje gate', ta princip mi res 
ni všeč, Zdi se mi nekakšna 
mešanica med prvim kro-
gom Slovenija ima talent in 
resničnostnim šovom.

Na tak način ljudem, ki 
nas pridejo gledat, vzame-
mo možnost, da si v svojih 
mislih ustvarijo predstavo o 
tem, kar spremljajo na odru. 
Odnosi med liki na odru mo-
rajo biti toliko nedorečeni in 
toliko netransparentni, da se 
lahko vsakemu gledalcu po-
kaže neka druga zgodba.

Vselej pa na podlagi nekega 
napisanega besedila, ki je te-
melj za igro ...

Tako je. Če je predstava se-
veda dobro narejena, jo mora 
vsak gledalec prenašati na 
svoje doživljanje sveta, na 
svojo percepcijo dogodkov, 
na svojo občutljivost. Če se to 
zgodi, smo s predstavo uspe-
li. Ena takih je bila zagotovo 
Mrtvec pride po ljubico, v ka-
teri je avtorica Svetlana Ma-
karovič črpala iz črne globine 
slovenskih duš, vse, kar se je 
dalo, odnos z mamo, odnos 
med nami, govori o mejah, 
ki nas ločujejo, o naši dvoj-
nosti. Na eni strani so želje, 
na drugi pa značilna sloven-
ska pragmatičnost.

Najprej torej besede in be-
sedilo. Če je besedilo dobro, 
potem se zagotovo ukvarja 
z odnosi med ljudmi. Sam 
vedno želim iskati tisto, kar 
se skriva za tem besedilom. 
Ko začne avtor skozi dolo-
čen lik govoriti o neki temi, 
me zanima, kar je zadaj, to-
rej nezavedno, ki je za likom 
in za avtorjem.

Igranje besedila dobese-
dno je izgubljena prilož-
nost, bistveno je, da igralci 
sami poiščemo, kaj se skri-
va zadaj, in hkrati, kaj je tis-
to nezavedno v posame-
znem liku. Zakaj je nekdo 
nekaj rekel, kaj se skriva v 
teh besedah in kaj konec 
koncev te pomenijo? Govo-
rimo konkretne stvari iz me-
dosebnih odnosov, ki pa so 
samo površina tistega, kar je 
botrovalo, da je to planilo iz 
nas, da smo nekaj rekli. Tu 
se potem igramo lahko tudi 
z receptorji, ki so naši so-
igralci.

Kot da pojasnjujete, kako ste 
pristopili k oblikovanju vlo-
ge očeta v Sosičevi drami?

Drži, Na tak način sem se 
poskušal poglobiti v lik oče-
ta v tej igri.

Predstavo ste vadili v Trstu 
na odru tamkajšnjega Slo-
venskega stalnega gledali-
šča, s katerim je Prešerno-
vo gledališče sodelovalo v 
koprodukciji. Ob neki pri-
ložnosti ste izredno pohvali-
li tamkajšnje vzdušje in eki-
po sodelavcev v predstavi ...

Šlo je za splet več oko-
liščin. Vselej rad spozna-
vam nova okolja. Sicer sem 
v Trstu pred leti že sodelo-
val v neki čudoviti predstavi. 
Znova me je očaralo okolje, 
tržaško sonce in veter, prav-
zaprav neki drugačen svet 
kot je ta naša kotlina, v ka-
teri smo sicer navajeni žive-
ti. V Trstu so se mi tudi ljud-
je zdeli nekako svetli.

Prebrali smo druga Sosi-
čeva besedila, se pogovarjali 
o njih, kako jih je najbrž do-
življal avtor in kako jih vidi-
mo mi. Ob tem so vaje pote-
kale z eno tako lahkoto, brez 
pritiska, brez nekega režij-
skega koncepta, ki bi nas si-
lil v karkoli ...

… najbrž tudi, ker je Goran 
Vojnović tokrat prvič režiral 
v gledališču?

Morda. Tega ne vem. A za-
gotovo je ravnal zelo pame-
tno, ko je pustil, da se stvari 
dogajajo in lepo tečejo nap-
rej. Mislim, da je na predsta-
vo gledal kot prvi gledalec. 
Kar mu ni bilo všeč, je pove-
dal in smo poskušali narediti 
drugače, predvsem pa ni pri-
šel s pripravljenim koncep-
tom in z zahtevo, zdaj bomo 
pa to takole postavili na oder.

Vam je kdaj žal, če se dob-
ra predstava, kot je bila reci-
mo Mama, glede na vložek – 
tako vaš kot soigralcev –, ki 
ste ga dali v vlogo, v nadalje-
vanju ne igra veliko?

Ko sem bil mlajši, mi je bilo 
morda bolj hudo, zdaj pa mo-
ram priznati, da se mi vča-
sih, ko delamo lepe predsta-
ve, zdijo vaje in to, kako pri-
demo do njihove končne po-
dobe, vredne celo več kot po-
tem predstave same. Najprej 
se mi včasih zdi, da gledalci 
nekako vdrejo v naš prostor, 
ko pridejo gledat, kaj mi poč-
nemo, Ko predstavo igramo 
že večkrat, potem sem pri igri 
morda tudi bolj sproščen in 
publiko doživljam drugače. 

V tem smislu se mi zdi ško-
da, če se življenje kakšne 
predstave prehitro konča. Po 
drugi strani pa je res, če nis-
mo sposobni s posamezno 
predstavo pritegniti več pu-
blike, potem ta pač ugasne.

Gledališče bi moralo ime-
ti pravico do napake, torej 
če predstava ni dobra, jo pač 
vzeti iz programa. In obra-
tno, tudi obiskovalci ima-
jo pravico videti dobre pred-
stave. Žal publika praviloma 
nima dovolj energije, da bi 
si šla drugam ogledat pred-
stave, ki so dobre. Pa tudi mi 
sami včasih ne znamo priti 
do publike. Za gledalce, ki 
so vajeni hoditi v eno gledali-
šče, bi bilo zelo dobrodošlo, 
da bi s predstavami več go-
stovali po drugih gledališčih 
in druga gledališča pri nas.

In če kdo pravi, da ljudje 
želijo gledati le komedije, 
to ne drži. V anketi pred leti 
smo izvedeli, da vsaj tretjina 
ljudi, ki redno hodi v gleda-
lišče, velja za zelo zahtevno 
publiko, ki želi videti dobre 
predstave – ne glede na žanr.

Ste eden tistih igralcev Pre-
šernovega gledališča – v za-
četku tisočletja ste bili dva 
mandata tudi njegov direk-
tor –, ki bi si z dolgoletnim 
stažem v Kranju zaslužili 
domovinsko pravico ...

Moja mama je Gorenjka z 
Blejske Dobrave in pol mene 
je tudi Gorenjca, genetsko za-
gotovo, mislim pa, da tudi po 
občutku pripadnosti Gorenj-
ski. Drugi moj pol po oče-
tu pa je Koroški. Ko gledam 
po Sloveniji značaje posame-
znih skupnosti, se ti oblikuje-
jo po tem, kje in kako živijo. 
Prekmurci so odprti na vse 
strani, Korošci so zelo »ilov-
nati«, za Gorenjce pa je zelo 
tipično, da si radi najprej pos-
tavimo plot, potem pa takoj 
naredimo luknje, skozi kate-
re bomo gledali k sosedu.

In kaj je tisto, kar pričakuje-
te v gledališču?

Oh, nič novega. Seveda 
me še vedno zanimajo veli-
ke vloge, kot je bila recimo 
pred četrt stoletja vloga Ka-
ligule v Mestnem gledali-
šču ljubljanskem ali pa Ru-
dolfa Höllerja pred leti tu 
v Kranju. Velike vloge tudi 
zato, ker imaš možnost bolj 
»pobrskati« po značaju lika, 
ki ga igraš, se poglobiti v 
njegovo bistvo. Kot sem re-
kel že prej, zanima me pred-
vsem tisto, kar se skriva za 
likom. Mislim, da imam za 
to bistveno več možnosti v 
Prešernovem gledališču kot 
kjerkoli drugje. In ja, pred-
vsem si želim še veliko dob-
rih igralskih priložnosti.

Igor Kavčič

Vedno išče globino lika, ki ga igra

Borut Veselko / Foto: Maša Pirc

Borut 
Veselko

»Če je predstava 
seveda dobro 
narejena, jo 
mora vsak 
gledalec 
prenašati na 
svoje doživljanje 
sveta, na svojo 
percepcijo 
dogodkov, 
na svojo 
občutljivost. 
Če se to zgodi, 
smo s predstavo 
uspeli.«

Igralec Prešernovega gledališča Borut Veselko je prejemnik nagrade julija za vlogi očetov v predstavah Meja Sneženja in Mama.
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Dogodek Rokodelsko na 
Visokem je poleg osrednje-
ga rokodelskega sejma po-
nudil tudi razstave na pros-
tem in rokodelske delavnice 
ter bogat spremljevalni pro-
gram. »Naš namen je pri-
kazati, koliko vrhunskih ro-
kodelcev imamo in da to še 
zdaleč ni neka prostočasna 
ali ljubiteljska dejavnost, 
ampak spodbujamo profe-
sionalizacijo rokodelstva. 
Vsi, ki se predstavljajo tukaj, 
od tega živijo,« je poudarila 
Katarina Sekirnik iz Roko-
delskega centra DUO Škofja 
Loka. Predstavili so se vsi nji-
hovi člani, povabilu pa so se 
z veseljem odzvali tudi čla-
ni drugih rokodelskih cen-
trov, tokrat so prišli iz Ver-
žeja, Rogatca, Slovenske Bi-
strice, Idrije in Ribnice.

Mnogi med njimi obuja-
jo že skoraj pozabljene roko-
delske veščine. Med njimi je 
tudi Aleš Kacin, ki ima v Ži-
reh čevljarsko delavnico, v 
kateri čevlje v celoti izdelu-
je ročno. Svoj prvi par čev-
ljev je že leta 2005 izdelal z 

dedkom, znanje pa je kas-
neje nadgrajeval tudi pri 
drugih mojstrih in na sple-
tu. Dedkovo delavnico je na 
svoj sedanji naslov preselil 
leta 2014, kjer zdaj izdelu-
je po meri narejeno obutev. 
»Kopito je prilagojeno posa-
meznemu stopalu, obenem 
pa uporabljam kakovostne 
materiale, tako da so na ta 
način izdelani čevlji zelo tr-
pežni.« Na vprašanje, koliko 
časa torej zdržijo, se posme-
je. »Čevlje, ki sva jih naredi-
la z dedkom leta 2005, jeseni 
in pozimi še danes nosim.« 
Sicer pa pravi, da je pred-
nost ročno izdelanih čevljev 
tudi v tem, da jih je mogoče 
popravljati, saj se lahko pov-
sem razstavijo in zamenja 
posamezne dele. »A mojih 
ni bilo treba v vseh teh letih 
še nič popravljati.« K po meri 
izdelanim čevljem si lahko 
omislimo tudi ročno izde-
lan klobuk. To obrt je v svo-
ji delavnici v Škofji Loki obu-
dil Matjaž Rešek. Po stečaju 
tovarne klobukov Šešir, kjer 
je spoznal vse postopke in 
tehnologije izdelave klobu-
kov in se izmojstril, je svoje 

znanje klobučarstva izpo-
polnjeval pri različnih moj-
strih doma in v tujini. Danes 
klobuke izdeluje za različne 
interesne skupine, od lovcev 
in čebelarjev do policistov in 
vojakov, pa tudi modne klo-
buke po željah kupcev. »Klo-
buke izdelujem od polizdel-
ka, to je tulca naprej, pri 

čemer je moj osnovni ma-
terial kunčja dlaka ali dlaka 
divjih zajcev,« je razložil in 
dodal, da za izdelavo prepro-
stejših klobukov oziroma če-
pic porabi približno eno uro, 
za bolj zahtevne cilindre pa 
tudi pet ur in več.

Mnogi obiskovalci na Vi-
sokem so se z zanimanjem 

ustavili tudi pri mojstru Ja-
nezu Krišlju iz Preddvora, ki 
mu je bilo pletenje cajn po-
loženo v zibko, kot je ponos-
no oznanil nadvse zgovoren 
nekdanji športnik, ki se je s 
pletarstvom začel ukvarjati 
šele po štiridesetem letu, ko 
je zaključil uspešno športno 
kariero. V njegovi mladosti, 

je razložil, so si mnogi v nje-
govi vasi dodaten prihodek 
zaslužili prav s pletenjem 
cajn, ki so jih potem proda-
jali od Jesenic do Kamnika. 
»To ni bil slab prihodek, caj-
ne so bile več vredne kot da-
nes, pa čeprav noben izdelek 
ni bil narejen tako kakovo-
stno kot danes, ampak bolj 
na hitro – nič ni bilo naro-
be, če je bilo med vitrami to-
liko prostora, da si vmes lah-
ko vtaknil prste. Ko so notri 
naložili krompir, so jo samo 
stresli in je skozi reže od-
padla prst.« A tudi življenj-
ska doba tako izdelanih cajn 
je bila temu primerna, me-
njali so jih vsakih nekaj let. 
»Danes pa so praktično ne-
uničljive. No, razen če če-
znje zapelješ z avtom, kot 
sem jaz,« se hudomušno 
namuzne. Sam se je vešči-
ne pletenja naučil od strica, 
ki je bil precej molčeč in ga 
je v dolgih večerih pri njem 
v kleti zgolj budno opazoval, 
sam pa, zgovoren, kot je, 
svoje znanje z veseljem pre-
naša naprej na raznih teča-
jih, tudi v Rokodelskem cen-
tru DUO.

Mateja Rant

V okviru dogodka Rokodelsko na Visokem so se predstavili številni vrhunski rokodelci. 
/ Foto: Gorazd Kavčič

V sklopu dogodka na Visokem, ki ga je minulo nedeljo pripravil Rokodelski center DUO Škofja Loka, je svojo dejavnost predstavilo okrog trideset vrhunskih 
rokodelcev iz vse Slovenije.

»V prostor mladinske-
ga knjižničarstva se je zapi-
sala s številnimi projekti za 
spodbujanje ljubezni do bra-
nja in predvsem prebujanja 
zanimanja za branje,« so 
konec lanskega leta zapisali 
njeni kolegi, slovenski knji-
žničarji, ki so jo izbrali za 
prejemnico Čopove diplo-
me, najvišjega priznanja za 
izjemne uspehe na področju 
knjižničarstva pri nas.

Stavbe spremenila v 
knjižnični dom mesta

Poudarili so, da je pro-
jekte, kakršna sta na pri-
mer Branje na daljavo in 
Noč z Andersenom, zasta-
vila izjemno povezovalno, 

ugotovitve v slovenskem 
prostoru pa z aktivnim 
udejstvovanjem na medna-
rodnih konferencah aktiv-
no prenašala v mednaro-
dno okolje in obratno – skr-
bela je tudi za prenos aktu-
alnih in mednarodnih smer-
nic v lokalno okolje. »V naj-
večji meri se je to udejanji-
lo pri izgradnji nove knji-
žnične stavbe v Radovljici, 
še bolj pa, ko je knjižnično 
stavbo spreminjala in jo še 
spreminja v knjižnični dom 
mesta,« so poudarili ob po-
delitvi nagrade.

Nekoč je živela deklica
Na prireditvi ob upokojitvi 

pa so se njeni sodelavci med 
drugi spomnili še ene od 
javnosti ne tako zelo znanih 
posebnosti Božene Kolman 
Finžgar, je namreč tudi zbi-
rateljica različnih izdaj pra-
vljice Rdeča kapica – in prav 
zato so dogodek, ki so se ga 
udeležili župani vseh štirih 
občin, na območju katerih 
deluje Knjižnica Antona To-
maža Linharta, naslovili z 
Nekoč je živela deklica ...

»Ko smo okoli leta 2000 
začeli bibliopedagoške ure, 
smo iskali poti, kako priti v 
šole. Vedela sem, da otroci 
pri urah slovenščine obrav-
navajo pravljice, med njimi 
Rdečo kapico, zato sem si 
pravljice izbrala tudi za svo-
je delo na tem področju. Vča-
sih za uvod, drugič za spro-
stitev, vsekakor pa tako, da 
sem teorijo na privlačen 

način spravila v prakso. Na 
enem od knjižnih sejmov 
me je Tilka Jamnik, znana 
promotorka branja, opozori-
la na verzijo Rdeče kapice, v 
kateri je zgodba predstavlje-
na z volčje perspektive,« je 
začetek zgodbe opisala v po-
govoru s kolegico Silvo Kos.

»Otroci, ki sem jim pripo-
vedovala to pravljico, so bili 
navdušeni, jaz pa sem začela 

iskati nove in nove verzije te 
znane in priljubljene zgod-
be. Avtorske, iz različnih 
evropskih držav  ... pravlji-
ce o rdečih kapicah so pi-
sali učenci naših osnovnih 
šol ...« In tako sta iz šolske 
ure, ki po prepričanju Bože-
ne Kolman Finžgar nikakor 
ni smela biti običajna, nasta-
la bogata zbirka in zanimiv 
ustvarjalni projekt.

Zapomnili si jo bodo po 
smehu

Na vprašanje, katera knji-
ga jo je še posebej zaznamo-
vala in zakaj, pa seveda, kaj 
bo brala, ko bo kot mladostna 
in energije polna upokojen-
ka vendarle imela več časa, 
kot ga je imela doslej, pa je 
odgovorila: »Sama sebi sem 
za čas, ko ga bom imela več 
kot sedaj, obljubila branje 
Dostojevskega. V gimnazi-
ji, ko sem ga brala, ga nisem 
brala tako, kot bi si ga žele-
la. Sicer pa me je zaznamo-
valo več knjig: na nočni oma-
rici imam kup, ki mu rečem 
mini biblioterapija – če me 
popade lenoba, berem ži-
vljenjepis Elizabete prve; 
všeč mi je bila knjiga Hotel 
Borg; govori o odločitvi di-
rigenta, da bo končal svojo 
pot s posebnim koncertom 
v majhni cerkvi v Rejkjavi-
ku ... knjiga mi je ljuba zato, 
ker mi je dala misliti, kako 
se odločamo. Da moramo, 
ko začutimo, da je neka stvar 
prava, to tudi storiti.«

In še na nekaj so ob upo-
kojitvi Boženo Kolman Fin-
žgar spomnili dolgoletni so-
delavci, in sicer na prvi raz-
govor za službo v knjižnici, 
na katerem jo je kasnejši ko-
lega Rudi Meden vprašal, po 
čem misli, da so si jo zapom-
nili sodelavci na prejšnjem 
delovnem mestu. Po sme-
hu, je odločno odgovorila.

Marjana Ahačič

»Knjiga Hotel Borg mi 
je ljuba zato, ker mi 
je dala misliti, kako 
se odločamo. In da 
moramo, ko začutimo, 
da je neka stvar prava, to 
tudi storiti.«

Rokodelstvo, ki ni le konjiček

Prejšnji petek so v radovljiški knjižnici pripravili prisrčno prireditev, na kateri so v še kako zaslužen upokojenski stan pospremili 
dolgoletno direktorico, strastno promotorko in inovatorko na področju spodbujanja branja Boženo Kolman Finžgar.

Nekoč je živela deklica ...

Božena Kolman Finžgar s svojo predhodnico Rezko Šubic Pleničar in naslednikom Markom 
Zupancem / Foto: Gorazd Kavčič
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Včasih se premalo zaveda-
mo, kako hitro otroci odraš-
čajo in kako neprecenljivi so 
trenutki, ko še želijo preživ-
ljati čas s starši. Tega pa se 
dobro zavedajo Martina Ko-
lar, Irena Bohinec in Bojana 
Burja, tri prijateljice, ki so se 
letos že petič podale na pe-
šavanturo raziskovanja slo-
venskih krajev. Letošnji za-
četek avgusta je bil rezervi-
ran za pohod od Mošenj do 
Ptuja, dobrih 180 kilome-
trov pa so premagali tudi 
Martinin sin Jaka in Irenina 
Ana ter Vid.

»Letošnji pohod do Ptuja 
je bil peti, ki smo ga izvedle. 
Pred tem smo se odpravili že 
do Prlekije, Kopra, Čateža in 
Nove Gorice, glavni razlog 
za naša potovanja pa je pred-
vsem v tem, da vsi radi hodi-
mo in odkrivamo slovenske 
kraje na drugačen način,« 
pove Martina. Pojasni, da 
jim je prvi pohod dal kar ne-
kaj izkušenj; zdaj vedo, da ne 
gre vedno zaupati internetu, 
da je pot po stranskih cestah 
lahko precej daljša, kot kaže 
navigacija, da vzamejo samo 

najnujnejšo opremo … Vse-
eno pa včasih pride tudi do 
zanimivih in smešnih situa-
cij, kot so letos npr. names-
to ptujskih term rezervirale 
prenočišče v Termah 3000 
in se nato čudile, kako je lah-
ko prišlo do tega.

Spijo po gostiščih ...
Vsaka od njih opravlja do-

ločeno vlogo, Martina je za-
dolžena za organizacijo 
poti, Irena ureja prenočišča, 
medtem ko se Bojana ukvar-
ja predvsem s tem, kje in kaj 
bodo jedli. Spijo po različ-
nih gostiščih, hostlih, hote-

lih, šotorov zaradi dodatne 
teže v nahrbtnikih ne upo-
rabljajo. »Glede prenočišča 
je tako: v turističnih krajih je 
problem, ker je vse zasede-
no, neturistični kraji pa po-
gosto nimajo neke ponudbe 

za spanje. Pot zato velikok-
rat prilagodimo razpoložlji-
vosti prenočišča, torej nare-
dimo kakšen kilometer več 
ali manj,« pojasni Irena.

»Vsi veliko hodimo«
Človek bi si mislil, da tak-

šen podvig zahteva kar ne-
kaj psihičnih in fizičnih 
priprav, vendar pojasnjuje-
jo, da tega ni, saj so vsi že 
dobro uhojeni.

»Vsi veliko hodimo tako 
ali drugače in znano je, da 
imajo lahko otroci svoje 'ne 
ljubi se mi več' trenutke, 
vendar se s tem res ne sre-

čujemo. Zgodilo se je že, 
da smo zelo utrujeni po ce-
lodnevni hoji prišli na žele-
no destinacijo, Vid in Jaka pa 
sta nato tam igrala košarko,« 
se v smehu spominjajo pre-
teklih pohodov. »Dejansko 

slabih izkušenj z ljudmi 
še nismo imele, vedno nas 
sprejmejo z veseljem in za-
nimanjem,« pove Bojana in 
razloži, da kljub temu da si 
načrtno ne ogledujejo zna-
menitosti in kulturne dediš-
čine krajev, zelo veliko izve-
jo od domačinov, ki so naj-
večkrat začudeni ob dejstvu, 
da peš premagujejo takšne 
razdalje.

Motivacija? Tujina!
Jaka, Ana in Vid so zdaj že 

v pubertetniških letih, zato 
se jim zdi ideja prihodnje-
ga večdnevnega pohajkova-
nja malce odbijajoča, vendar 
jim ob omembi tujine zaža-
rijo oči. »Motivacija je sploh 
za mlade zelo pomemb-
na, zato pri izbiri destinaci-
je vedno pazimo na to, kaj je 
na koncu,« pojasni Martina, 
Ana pa jo dopolni, da bo šla 
tudi prihodnje leto zraven, 
če bodo šli kam izven Slove-
nije. Martina, Irena in Boja-
na se dobro zavedajo, da je 
čas, ki ga otroci še želijo pre-
življati z njimi, omejen, ven-
dar upajo, da so jih s pohodi 
naučile vztrajnosti, ki je po-
membna vrlina za življenje.

Nika Toporiš

Peš po Sloveniji: letošnji pohod do Ptuja je bil peti, ki so 
ga izvedle mame z otroki. Pred tem so se odpravili že do 
Prlekije, Kopra, Čateža in Nove Gorice. / Foto: osebni arhiv

Tri prijateljice, trije otroci in sto osemdeset prehojenih kilometrov od Mošenj do Ptuja

»Še posebej na podeželju 
Afrike ljudje še vedno živi-
jo zelo preprosto in pogos-
to brez osnovnih pogojev za 
preživetje in dostojno živ-
ljenje. Družine v Ruandi in 
Burundiju, kjer Karitas pod-
pira največ projektov pomo-
či, živijo v majhnih hišah iz 
blata, kuhajo na odprtem og-
nju, so brez elektrike,« raz-
mere in razloge za to, da or-
ganizacija pomaga tudi lju-
dem v tem delu sveta, opisu-
je Jana Lampe, ki na Sloven-
ski karitas zadnja leta skrbi 
za mednarodne projekte po-
moči.

»Po vodo hodijo s posoda-
mi kilometre deleč proč do 
prvih vodnjakov. V razredih 
je včasih še vedno do sto ot-
rok, na podeželju močno 
primanjkuje tudi zdravstve-
ne infrastrukture.«

Suša, vojna in epidemija
»Življenje ljudi otežuje-

jo tudi posledice podnebnih 
sprememb, pogoste so suše, 
notranji konflikti, zdaj pa 
še posledice koronakrize in 

vojne v Ukrajini, saj so cene 
hrane, gnojil goriva in dru-
gih dobrin močno narasle. 
Tako so revni pogosto lačni, 
otroci podhranjeni, saj jedo 
le enkrat na dan ali pa še to 
včasih ne, mnogi nimajo 
možnosti hoditi niti v šolo, 
ker starši ne morejo plačati 
šolnine, zdravstvenega za-
varovanja ali najemnine  ... 
Včasih se sprašujem, kako 
je to v 21. stoletju sploh mo-
goče ...«

Z delom do dostojnega 
življenja

Da bi najrevnejšim v Afri-
ki omogočili boljše osnovne 
pogoje za življenje, na Slo-
venski karitas že 17 let izvaja-
jo akcijo Za srce Afrike, pre-
ko katere v sodelovanju s slo-
venskimi misijonarji in lo-
kalnimi karitas na podla-
gi lokalnih potreb prebival-
stva podpirajo humanitarne 
in razvojne projekte s pod-
ročja oskrbe z vodo in hrano, 

zdravstva in šolstva. »To po-
meni konkretno, da pomaga-
mo graditi šole, zdravstvene 
centre, vodnjake … Ko sem 
bila prvič na terenu v Ruandi 
in Burundiju v letu 2010, me 
je zelo bolelo tudi, da ljudje 
na podeželju nimajo mož-
nosti dela in zaslužka, da bi 
lahko bolj dostojno preživeli 
svoje družine. Zato smo pred 
13 leti skupaj z našimi misijo-
narji začeli tudi akcijo Z de-
lom do dostojnega življenja, 
preko katere danes že več kot 
330 revnim staršem na mi-
sijonih v Ruandi, Burundi-
ju, Centralnoafriški republi-
ki, Eritreji in na Madagaskar-
ju omogočamo redno delo in 
plačilo zanj,« še pove.

Dovolj je evro ali dva
Na podeželju Afrike je do-

volj en evro na dan, v mestu 
pa dva, da lahko družina bolj 
dostojno preživi – da ima-
jo dovolj hrane, zdravila, da 
straši lahko otrokom plača-
jo šolanje, še pove. »Počasi 
pa kupijo še kaj drugega za 
družino, tudi dodaten kos 
zemlje, popravijo ali zgradi-
jo lastno hišo iz blata ...«

Letos je bilo prošenj za po-
moč več kot kdajkoli prej. 
»Z zbranimi sredstvi želimo 
podpreti gradnjo nove porod-
nišnice, dvorane za šolo, vrtca 
in osmih vodnjakov, interna-
ta za dekleta, kuhinje za pri-
pravo šolske malice, nakup 
hrane za podhranjene in šo-
larje ter tudi omogočiti plači-
lo za delo še več staršem v pro-
gramu Z delom do dostojne-
ga življenja. Preko slednjega 
podpiramo tudi delo učiteljev 

in zdravstvenih delavcev v teh 
ustanovah, ki smo jih zgradi-
li,« je še pojasnila.

Najbolj priljubljena akci-
ja Slovenske karitas pa je ak-
cija Kupim kozo. Kot pra-
vi Jana Lampe, je Sloven-
cem všeč, da lahko naredi-
jo za revne družine v Afri-
ki nekaj konkretnega, in to 
z le 20 evri, kolikor stane 
koza na podeželju Ruande 

in Burundija. »Akcijo smo 
začeli v letu 2019, ko so me 
ljudje v Burundiju prosili za 
gnojilo za zemljo, ki je tam 
zelo izčrpana. Letos sem vi-
dela na terenu, koliko de-
jansko pomeni ena sama 
koza revni družini v Afriki, 
da se lahko trajnostno pre-
živi. Z uporabo kozjega gno-
ja namreč pridelajo več ze-
lenjave, s prodajo kozjega 
podmladka pa nekaj zaslu-
žijo. Mama s sedmimi otro-

ki mi je povedala, da je s pro-
dajo prvega kozlička popravi-
la streho na hiši, sedaj pa je 
koza spet breja in bo z zasluž-
kom od prodaje lahko plačala 
šolanje otrok.. Slovenci so do 
sedaj skupaj prispevali za na-
kup več kot 4300 koz v Afriki; 
v Keniji so jim nekateri nade-
li ime kar Slovenija, saj vedo, 
da so bile kupljena s pomočjo 
dobrih ljudi iz naše države.«

Marjana Ahačič

Jana Lampe je poleti po treh letih spet obiskala družine 
v Ruandi in Burundiju, ki smo jim Slovenci pomagali z 
nakupom koze. / Foto: arhiv Jane Lampe, Slovenska karitas

»Že ena podarjena koza lahko da ljudem v teh težkih 
razmerah veliko upanja! To sem letos večkrat doživela 
na terenu. Take spodbude in pomoč dajo upanja, da v 
stiski niso sami, da je nekomu mar zanje.«

Pešpotepanje po Sloveniji

Slovenska karitas tudi letos v septembru pelje dve humanitarni akciji zbiranja sredstev za pomoči potrebne v Afriki, to je Za srce Afrike in Z delom do 
dostojnega življenja. Vodi ju Jana Lampe iz Gorij, ki v organizaciji skrbi prav za mednarodne projekte. Letos poleti je po treh letih spet obiskala Afriko.

Kozam hvaležno dali ime – Slovenija

»Vsi veliko hodimo tako ali drugače in znano je, da 
imajo lahko otroci svoje 'ne ljubi se mi več' trenutke, 
vendar se s tem res ne srečujemo. Zgodilo se je že, 
da smo zelo utrujeni po celodnevni hoji prišli na 
želeno destinacijo, Vid in Jaka pa sta nato tam igrala 
košarko ...«
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Pot vrnitve po nesreči (4)

Od nesreče, ki se je med 
turnim smučanjem na po-
bočju Ratitovca zgodila Katji 
Rakušček, je preteklo že več 
kot sedem mesecev. Čaka 
jo še dolga rehabilitacija. Je 
zavzeta in vztrajna.

»Skoraj vsak dan grem v 
športni studio, kjer lahko iz-
vajam vaje in skrbim za or-
ganizacijo ter administraci-
jo podjetja. Tako se počutim 
bolj koristno in bolj samo-
zavestno. Pripravljam tre-
ninge za svoje vadeče, teka-
če in jih redno vsaj od doma 
spremljam na treningih in 
tekmah. Veliko mi je pome-
nilo, ko me je prijateljica v 
začetku maja, ko sem bila še 
na invalidskem vozičku, pe-
ljala na tekmo v Vipavo, kjer 
sem lahko v živo spremljala 
in navijala za tekače,« pravi.

Zaveda se, da ne more ni-
česar prehiteti, predvsem 
pa ne zdravljenja krna am-
putirane noge za protetiko. 
Nameščanje proteze na krn 
noge omogoča bolniku po-
novno gibanje, hojo. »Na-
meščanje proteze me po vsej 
verjetnosti čaka to jesen. Do 

takrat moram ostati potr-
pežljiva, optimistična in ži-
veti čim bolj običajno življe-
nje,« razmišlja. Ni se zapr-
la med štiri stene, rada gre v 
družbo ljudi in se pogovarja 

o povsem običajnih temah. 
Tudi na naše vprašanje, ali 
je pripravljena svojo zgod-
bo deliti z bralci, se je od-
zvala brez zadržkov. »Verja-
mem, da se mnogim ljudem 

smilim in da sočustvujejo z 
mano, s tem, kar se mi je 
zgodilo. Velikokrat so v za-
dregi. Toda jaz na svojo ne-
srečo gledam drugače. Pred-
vsem sem spoznala, da mi je 
nesreča dala nek drug pog-
led na življenje. Da sem še 
močnejša, kot sem bila. Spo-
znala sem, da je meja med 
življenjem in smrtjo tako 
tanka in da ni vredno izgub-
ljati časa za nepomembne 
stvari in ljudi, temveč da se 
posvetiš stvarem in ljudem, 
ki jih imaš rad in te osreču-
jejo. Da so v življenju naj-
pomembnejši tvoja druži-
na, ljubezen, narava in dob-
ri ljudje okrog tebe. Zato 
hvala, Matjaž, Cene, Nace, 
Bine, mama, Anja, Ema, 
Vesna in vsi ostali, ki misli-
te name. Spet se kmalu sre-
čamo tudi na vadbah, teku 
in mogoče tudi na kaki tek-
mi. Upanje umre zadnje,« 
je hvaležna in optimistična 
Katja Rakušček.

Zaključuje z naslednjim 
sporočilom: »Slovenske 
gore in sredogorje je izred-
no lepo in vredno obiska. Pa 

vendar zahtevajo našo po-
polno pripravljenost in pre-
vidnost, saj objektivne ne-
varnosti pretijo vsepovsod. 
Nikomur namreč ne privo-
ščim zgodbe, ki jo preživ-
ljam in jo bom živela jaz.« 
Srečno, Katja! (Konec)

Maja Bertoncelj

September in šola

Vsako leto znova. Starši in 
otroci težko čakajo počitni-
ce, in če je vse prav, se ko-
nec avgusta vsi zopet vese-
lijo šole. Življenje se posta-
vi v neko rutino, obveznosti, 
ki so napor in terjajo trud, 
prinesejo pa tudi veselje in 
ponos. Ko konec avgusta in 
septembra srečaš vzgojitelje 
ali učitelje, vsi govorijo ena-
ko. Novo šolsko leto, novi ot-
roci, nove skrbi, programi, 
novosti, usklajevanja, načr-
ti. Novi otroci in nova imena, 
ki se jih moram čim prej za-
pomniti. Vsak nov dijak pri-
nese tudi svoje nove zgodbe. 

Mojca Logar

raznolikost  
in vključevanje

Skoraj vsak dan gre v 
športni studio. / Foto: osebni arhiv

Zgodbe, ki jih piše njihovo 
življenje. Ko vstopijo v novo 
šolo, dobijo nove okoliščine. 
Lahko se potencirajo ali se 
ublažijo. Korona je še ved-
no med nami. Na celotni po-
pulaciji je pustila sledi, tudi 
na mladih. Največjo nevar-
nost za mladostnika pred-
stavlja njegova soba z raču-
nalnikom in telefonom. Ne-
kateri starši so zares utruje-
ni, da ne rečem izmučeni od 
težav, s katerimi se spopada-
jo s svojimi mladimi. Vedno 
rečemo nova šola, nov zače-
tek, nove priložnosti. Mlado-
stnik mora imeti več prilož-
nosti, vsako novo okolje mu 
nudi nove. Mladi, kjer doma 
nimajo optimalnih razmer, 
so v času šolanja zelo trpe-
li. Šola je varen prostor, kjer 
naj otroka ne bi nihče nad-
legoval, kjer bi se počutil va-
ren, lahko pokaže svoje ta-
lente, lahko se umakne, lah-

ko se do sitega naje. Mar-
sikomu predstavlja šolska 
malica edini dostojni obrok 
v dnevu. Drugim je šolska 
malica predmet zmrdova-
nja in negodovanja. Koliko 
hrane vržemo stran, na dru-
gi strani pa med mlade lah-
ko razdelimo malice, ki jih 

drugi ne jedo, ker niso dob-
re, ker so ostale. Šola mla-
dim nudi rekreacijo, špor-
tne dneve, obisk kulturnih 
prireditev, ki jih v doma-
čem okolju morda nikoli ne 
bi videl. In imamo mlade, ki 
bodo rekli: »Takih bednih 
predstav jaz ne gledam, ker 
z družino obiskujemo kon-
certe in prireditve v tujini.« 
Ko gre otrok v šolo, je pol 
dneva opravljenega. Sreču-
je se s prijatelji, vsak po svoji 
lestvici napreduje, se rekrei-
ra, spoznava učenosti sveta 
in praktične veščine svoje-
ga poklica. Torej si za to šol-
sko leto želimo le, da bi lah-
ko hodili v šolo, da je ne bi 
nikdar več zaprli in izvajali 
pouka izključno na daljavo. 
Lahko v nekih momentih, 
ne pa kot privzeto prakso. V 
duhu vsesplošnega pomanj-
kanja delavcev se srečujemo 
tudi s pomanjkanjem učite-
ljev. Več tisoč jih manjka, kaj 
šele bo. Torej odgovornost 
za novo šolsko leto prevze-
mamo tako učitelji, učenci 
in starši. Le skupaj in z zau-
panjem nam bo uspelo. Ve-
likokrat nam je že uspelo in 
verjamem, da nam bo tudi 
letos. Neka vrednota je ce-
njena običajno takrat, ko je 
ni ali je okrnjena. Skupnost 
je vedno dobrodošla, nudi 
nam oporo, pomoč, varno 
zavetje, zabavo, napredek. 
Za mladega je izjemno po-
membna skupnost šola.

profesorica geografije 
in zgodovine

zakonski in  
družinski terapevt

Otroci, šola, starši
Janez Logar

Država plačuje šolstvo, 
starši pa smo dolžni pos-
krbeti za ostale pogoje, da 
bodo naši otroci lahko pri-
dobivali znanje. Danes je pri 
nas skoraj vsem otrokom 
omogočeno šolanje. V mno-
gih delih sveta o tem lahko 
le sanjajo. Tisti prosvetni de-
lavci, ki več potujejo po sve-
tu, povedo, da imamo zelo 
lepe šole, otroci imajo ma-
lico, kvaliteta poučevanja pa 
je tudi na visoki ravni. Mo-
ramo biti hvaležni za šolski 
sistem, učitelje in profesor-
je kot tudi za službe, da lah-
ko financiramo šolanje svo-
jih otrok. Izobrazba je precej 
pomemben element v živ-
ljenju človeka. Dobimo zna-
nje za poklic, širino razmi-
šljanja, hitreje vidimo mož-
nosti, ki nam jih svet ponu-
ja, lahko potujemo, znamo 

primerjati rešitve … Znanje 
je ključ za lažje življenje, kot 
so ga imeli naši predniki.

Kaj moramo storiti star-
ši glede izobraževanja svo-
jih otrok? Uredimo materi-
alne zadeve – šolske potreb-
ščine, toplo sobo, letno avto-
busno vozovnico. To nare-
dimo brezpogojno in brez 
misli, koliko so nam otro-
ci sedaj dolžni. Ko so otroci 
majhni, nam je to še jasno. 
Ko odrastejo in če se z njimi 
prepiramo, nam morda vča-
sih pride na misel: »Pa toli-
ko sem investiral vate. Kaj 
vse sem ti nudil, ti pa se greš 
z menoj prepirat!« Karko-
li damo otroku (sploh v ob-
dobju odraščanja), damo 
zastonjsko. Damo zato, ker 
želimo, da bodo otroci odra-
sli v samostojne osebe.

Kaj še lahko storimo? Po-
vežimo se z učiteljskim zbo-
rom. In jim zaupajmo. Sode-
lujmo z učitelji, pojdimo na 
roditeljski sestanek, na go-
vorilne ure, kdaj pa kdaj jih 
brez razloga povprašajmo, 
kako je z našim otrokom. Po-
vejmo svojim mladincem, 
da smo v rednem stiku z nji-
hovimi učitelji in profesorji. 
Ne zaradi kontrole in strahu, 
temveč da bo otrok tudi na ta 
način vedel, da nam je mar 
zanj. Ob vseh obveznostih, 
ki jih imamo v aktivni delov-
ni dobi, kar pozabimo biti ak-
tivni za svoje otroke. Pogosto 
pozabimo na tiste, ki jim gre 

v šoli dobro. Res da nimamo 
skrbi, ne pozabimo pa se za-
nimati za njihovo šolo.

Predvsem pa smo dolžni 
zagotoviti primerno vzdušje 
v družini. Vedeti moramo, 
da vsak otrok želi biti uspe-
šen v šoli. Želi si potrditve od 
učiteljev, sovrstnikov, starih 
staršev, še najbolj pa od svo-
jih staršev. Kaj je to primer-
no vzdušje? To pomeni, da 

bo otrok rad šel v šolo po 
novo znanje in da se bo še 
rajši vračal v lastno družino, 
kjer se bo počutil varnega in 
sprejetega. Napeto vzdušje 
doma, pretirani prepiri, pre-
velika pričakovanja od ot-
rok, preveč obšolskih dejav-
nostih, prevelika odsotnost 
staršev, nezanimanje za ot-
roka … niso dobre popotnice 
za pridobivanje znanja.

In če pogledamo še posle-
dico vzdušja v družini – ot-
roci vedno v neverjetni po-
polnosti odigravajo (čustve-
no) stanje družine. Najve-
čjo moč ustvarjanja »štimu-
nge«, atmosfere, vzdušja v 
družini imata oče in mama. 
Tisto, kar se med njima do-
gaja, predvsem kar je neiz-
govorjeno, bodo otroci ne-
močno odigravali. Zanimi-
vo, kako težko si priznamo to 
edinstveno starševsko moč.

Izkoristimo izjemo moč 
starševstva.

Vsak nov dijak prinese 
tudi svoje nove zgodbe. 
Zgodbe, ki jih piše 
njihovo življenje.

Katja Rakušček je hvaležna svoji družini, svojim štirim 
fantom, ki ji stojijo ob strani. / Foto: osebni arhiv
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Razgledi

   petek, 16. septembra 2022

Razgledi

Upor hetmana 
Bogdana Hmelnickega

Zaradi pomanjkanja 
kmečke delovne sile so polj-
ski plemiči, šlahta, čedalje 
bolj pritiskali na svoje tlača-
ne, ki so bili po večini Ukra-
jinci. Kot v zahodnoevrop-
skem prostoru je zaradi pre-
velikega izkoriščanja tudi tu 
prihajalo do kmečkih upo-
rov, ki so bili sprva zelo ome-
jeni in jih je bilo lahko zatre-
ti – do leta 1648, ko se je kot 
njihov voditelj pojavil Bog-
dan (ukr. Bohdan) Hmelnic-
ki (roj. okr. 1595). Ta je izvi-
ral iz ukrajinskega nižjega 
plemstva in je služil kot re-
gistriran kozak poljskemu 
kralju. Zaradi ozemeljskega 
spora z nekim poljskim ple-
mičem je pobegnil v Zaporo-
ško Sič, kjer so ga izvolili za 
hetmana. Tu je kmalu poka-
zal svoje posebne sposobnos-
ti kot organizator, vojaški vo-
ditelj in politik. Sprožil je ob-
sežen upor proti poljski šlah-
ti in se pri tem bolj ali manj 
uspešno povezal s krimskimi 
Tatari. To je bil znak za ljud-
sko vstajo na širokem obmo-
čju Ukrajine. Kozaki so se 
zlivali h Hmelnickemu; pro-
ti poljskim gospodarjem so 
se pa dvignili tudi nekdaj 
svobodni kmetje, skupaj z 
mnogimi meščani in doma-
čimi nižjimi plemiči. Kruto 
je bilo pobitih mnogo polj-
skih plemičev, katoliških du-
hovnikov in še posebej Ju-
dov. Zadnji so bili pogosto 
zakupniki posestev, trgovci 
in gostlničarji ter tako poljski 

zaupniki. Uporniki niso pri-
zanašali niti ženskam niti 
otrokom, oplenili so pa tudi 
njihova posestva in katoliške 
cerkve. Jude so pogosto nasil-
no prekrščevali v pravoslav-
no vero. Vsi ogroženi so se 
reševali z begom proti Polj-
ski ali Litvi.

Literarno slikovito prika-
zuje to tragično dogajanje 
zgodovine poljski pisatelj 
in Nobelov nagrajenec Hen-
ryk Sienkiewicz v svoji zna-
meniti knjižni trilogiji Z og-
njem in mečem, Potop in 
Mali vitez:

»Včasi jo je (stepo) napol-
njevala velika vojna. Takrat 
so vihrale po njej tatarske 
tolpe, kozaški polki, poljski 
ali vlaški prapori, v nočeh je 
konjsko hrzanje odgovarja-
lo volčjemu tuljenju, glas 
kotlov in medenih tromb 
se je razlegal do Ovidovega 

jezera1 in do morja, a na Črni 
poti, na Kumanjskem – de-
jal bi – se je razlivala človeš-
ka povodenj. Poljske meje so 
branile od Kjamjenca pa do 
Dnjepra postojanke in po-
lanke2 in mesto, kjer bi se 
imele poti strniti, si spoz-
nal po neizmernih ptičjih ja-
tah, ki so letele proti severu, 
preplašene po tolpah. Toda 
Tatar se je naglo kakor ptica 
pojavil v južnih vojvodstvih, 
bodisi da si je upal iz Črne-
ga lesa, bodisi da je prebre-
del Dnjester od vlaške stra-
ni ...« (Z ognjem in mečem. 
Prevod V. Mole)

Tatarov so se bali posebno 
zato, ker so svoje ujetnike na 
veliko prodajali na jugu kot 
sužnje. Na drugi strani so 
se Poljaki zbrali okrog ma-
gnata Jeremija Wišniowiec-
kega, ki je nato krenil s svojo 
zasebno armado proti vzho-
du in tam zganjal nad Ukra-
jinci nič manjši teror kot do-
mači uporniki nad svoji-
mi nasprotniki. Poljske sile 
so štele 32.000 plemičev in 
800 nemških najemnikov, 
ukrajinske pa od 80.000 do 
100.000 mož in med njimi 
okoli 40.000 registriranih 
kozakov. V bitki pri Piljavi-
ci 23. septembra 1648 so bili 
Poljaki popolnoma poraže-
ni in uporniška vojska je zato 
lahko napredovala proti za-
hodnim pokrajinam, Galici-
ji in Volhiniji. In tako dosegla 
celo Lvov, ki ga pa ni zavzela.

1 Črno morje
2  Polanka (palanka), pod zemljo 

skrita trdnjava

Jurij Kurillo 

Tino Mamić

Priimek Kocjančič ima v 
Sloveniji dve različici. Gre 
pa za isti priimek. Kocjan-
čič in Kocijančič. Nastal je 
iz svetniškega imena oziro-
ma natančneje – iz svetni-
ških imen. Skupina mučen-
cev Kancijev je bila najprej 
češčena v Ogleju, nato pa se 
je njihova slava razširila še v 
vzhodne Alpe. Oglej je imel v 
srednjem veku svojo cerkve-
no oblast nad skorajda celot-
no sedanjo Slovenijo, vse do 
reke Drave. Zato so tudi Slo-
venci spoznali svete soro-
jence Kancijanilo, Kancija-
na, Kancija in njihovega uči-
telja Prota. Oglejski mučen-
ci, doma iz Rima, so umrli 
v Škocjanu ob Soči leta 304. 
Pred 50 leti so arheologi v za-
mejskem Škocjanu opravili 

več izkopavanj: odkrili so os-
tanke starokrščanske bazili-
ke, pod katero je grobnica 
s trupli svetega Kancijana, 
Kancija in Kancijanile.

V ljudskem spominu pa 
je namesto skupine Kanci-
jev ostal le sv. Kancijan. V 
Sloveniji in zamejstvu mu 
je posvečenih več cerkva. 
Kar veliko naselij pa nosi 
ime Škocjan. Dve v bližini 
Kopra, pa pri Divači, pri tr-
žaškem Grljanu. Kar 17 slo-
venskih cerkva je posveče-
nih sv. Kancijanu ali njego-
vi skupini. Zanimivo, da so 
skoraj vsi Škocjani poveza-
ni z vodo: po eni razlagi so 
bili mučenci pred obglavlje-
njem mučeni z vodo, po dru-
gi pa zato, ker so bili usmrče-
ni v bližini vode, reke Soče.

Jezikoslovec Janez Ke-
ber navaja dve možnosti 

nastanka priimka: iz imena 
Kacijan ali iz imena (ali pri-
imka) Kocjan. Slednji ima še 
različico Kocijan. Kacijan in 
Kocjan sta različici svetni-
škega imena Kancijan. Ena-
ko kot Kocjančič so nasta-
li tudi priimki Kocjan, Ko-
cijan, Kocjanc in Kocjanec. 
V »hibridnih oblikah«, kot 
to imenuje Pavle Merku, sta 
v Furlaniji nastala priimka 

Coceanig in Cangianich. Če 
vsem različicam prištejemo 
še poitalijančene oblike pri-
imka, posebej tiste iz časa 
fašizma, pa postane že tako 
dolg seznam različic še pre-
cej daljši. Merku meni, da so 
morda iz imena sv. Kancija-
na nastali tudi priimki Ko-
cin, Kucin, Kacin, Kocina, 
Koca, Koce, Kocič, Kocman, 
Kocelj in Kocen.

Kancijan je ime, ki izha-
ja iz latinskega imena Can-
tianus. Keber pravi, da nje-
gov pomen ni jasen. Mogo-
če je, da izhaja iz besede can-
tio, kar prevajamo z beseda-
mi petje, pesem ali čarodej-
ne besede.

Zelo zgodaj ga najdemo v 
Istri, Goriških brdih in Be-
nečiji. Zgodovinar Peter 
Stres je priimek našel 1610 
v Kojskem (COCIANZIZ), v 
naslednjih letih pa še v Neb-
lu. Priimek so pisarji zapi-
sovali Cotiancih, Cozian-
ziz, Cozianzig in Coziancig. 
V Benečiji najdemo še tre-
tjo različico priimka, Kočja-
nič. Duhovnik Božo Zuanel-
la pravi, da je priimek Coce-
anig ali Kočjanič tipični pri-
imek kraja Gorenj Barnas 
(Vernassino) pri Špetru Slo-
venov. Od tam se je razširil v 

druge kraje. Ob Nadiži je tudi 
Svet Kocjan, vrh s cerkvico, 
posvečeno sv. Kancijanu.

Veliko Kocjančičev je iz 
slovenske Istre. V zaledju 
Kopra je vas Škocjan, ki pa je 
v srednjeveških virih ne naj-
demo. Istoimena vas v bli-
žini Divače pa je omenjena 
večkrat, prvič, kot pravi dr. 
Janez Hoefler, 32. februarja 
1326 (Sti Canciani). Danes 
v Istri živi 738 Kocjančičev, 
kar je več kot polovica vseh. 
V Sloveniji jih sicer živi 1322, 
najdemo pa jih v vseh pokra-
jinah. Število rahlo pada. V 
Italiji jih živi 112, na Hrva-
škem 97, v Severni Ameri-
ki 88 in v Avstraliji 30. Koli-
ko je nekdanjih Kocjančičev, 
ki imajo priimek kot ena od 
mnogih različic – brez stre-
šic, ni jasno. Vsekakor pa ve-
liko. (Se nadaljuje)

Iz Kocjana Kocjanc, iz Kocjanca Kocjančič, 1. del

Krst Ane Kocjančič z Mlina, ki se je zgodil pred slabima 
dvema stoletjema na Bledu. Priimek je zapisan takole: 
Kozjanzhizh. Matično knjigo hrani Nadškofijski arhiv 
Ljubljana (K 1821–1834 Bled, zv. 21, str. 55).

Vaš razgled

Dolgotrajne sušne razmere so tudi na Gorenjskem povzročile izredno nizke vodostaje 
rek, jezer in ribnikov. Ko dodamo še onesnaževanje, posledično globalno segrevanje ter 
nespametne posege v povirja rek, smo priča tovrstnim tragičnim podobam porušenega in 
izčrpanega ekosistema. S. L. / Foto: Gorazd KavčičHetman Bogdan Hmelnicki 

/ Foto: Wikipedija

Ukrajinski kozaki, 2. del

Gorenjski priimki

Drugi teden v septembru je v Kamniku po dolgoletni tradiciji posvečen eni od 
najprepoznavnejših etnološko-turističnih prireditev pri nas, Dnevom narodnih noš in 
oblačilne dediščine. Tudi jubilejno, petdeseto izvedbo so zaznamovali številni nastopi 
uglednih folklornih društev, godčevskih in pevskih zasedb ter prava paša za oči – nedeljska 
povorka narodnih noš. S. L. / Foto: Gorazd Kavčič
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HUMOR, HOROSKOP
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Oven (21. 3.–21. 4.)
Hmmm, mogoče pa boste le dobili zadoščenje, če ga seve-
da iščete. Nekdo iz preteklosti se bo oglasil in imeli boste 
možnost, da poravnate »dolgove«, zacelite rane ali pa samo 
pri sebi potrdite tisto, za kar že dolgo veste, da je res.

Bik (22. 4.–20. 5.)
Čeprav skoraj vedno delate tako, da z glavo rinete skozi zid 
(včasih je to dobro, včasih pač ne), imate tudi vi vso pravico 
do tega, da vam nekdo pomaga. Naj gre za službene zadeve 
ali zasebno življenje, dobro se ozrite okoli sebe.

Dvojčka (21. 5.–21. 6.)
Pri vas bodo v ospredju osebni odnosi. Osebe iz vaše prete-
klosti se bodo pojavile in se malce razgledale. Mogoče vas 
bodo samo potrebovale, mogoče pa tudi samo preverjale, 
kako jim kaže naprej v vašem življenju.

Rak (22. 6.–22. 7.)
Stvar ste že nekaj časa mečkali in zadrževali v sebi. Čas bo 
pravi, da prevetrite zadeve in poveste, kar vam že lep čas 
leži na srcu in v prsih. Vseeno pa se za trenutek postavi-
te v čevlje druge osebe ter komunikacijo izvedite natančno 
in taktno.

Lev (23. 7.–23. 8.)
Ne boste verjeli, toda tudi vas kot sijočo zverino lahko ljud-
je napačno razumejo. Bodite pazljivi pri komunikaciji, pred-
vsem pa se vam bo zdelo, da se je vse, česar se lotevate, 
upočasnilo. V ljubezni ste na pragu pomembnih odločitev.

Devica (24. 8.–23. 9.)
Kdo jezika špara, kruha strada. To je stari pregovor, ki tok-
rat velja za vas. Premislite temeljito, ali ste še vedno na pra-
vi poti vrednot ali pa vas je zaneslo malce vstran. Če niste 
točno tam, kjer želite biti, uporabite svoj glas.

Tehtnica (24. 9.–23. 10.)
Mogoče je jesen bolj pravi čas kot pa konec decembra, da 
premislite o svojih željah in sanjah za prihodnost. Kje ste 
in kje si želite biti čez nekaj let, je pomembno z več vidikov. 
Sami veste, kaj je najbolj prav. Veseli boste.

Škorpijon (24. 10.–22. 11.)
Seveda je prekrasno, ko izklopite možgane in se prepusti-
te egu in nagonom, da peljejo po svoje. Toda slej ko prej 
se boste zbudili in takrat vam vaš položaj ne bo všeč. Za-
torej, malce »ročne« ne bo škodilo in predvsem premislek 
pred dejanji.

Strelec (23. 11.–21. 12.)
Ker se vam približuje možnost bistvenega premika na po-
slovnem področju, ne bodite površni pri osvežitvi in obudi-
tvi starih prijateljstev, ki vam lahko veliko karierno pripomo-
rejo. Če pa bi kdo želel še kaj več, pa pazljivo.

Kozorog (22. 12.–20. 1.)
Premislite, ali je vaše delo dovolj cenjeno ali pa se vam 
samo zdi, da ste nekako postali samoumevni in premalo 
cenjeni. Vendar pa vseeno še počakajte s kakšnimi prenag-
ljenimi in predvsem nepremišljenimi odločitvami, da vam 
ne bo žal.

Vodnar (21. 1.–19. 2.)
Kar ste že nekaj časa načrtovali, boste začeli uresničeva-
ti, vendar pričakujte ovire. Če se odpravljate na potovanje, 
si priskrbite zavarovanje in ne bodite preveč zapravljivi na 
poti, saj vam vaš mošnjiček tega ne dopušča. Pazljivost.

Ribi (20. 2.–20. 3.)
Zdaj pa vam je dovoljeno nositi srce na dlani, saj bo to deja-
nje osvojilo veliko pozitivnih točk pri ljudeh, ki so vas doslej 
imeli za mrzlokrvno nedostopno osebo, pa tudi tista srčna 
oseba, ki ste jo že osvojili, se vam bo še malce bolj pribli-
žala.

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:

Neužiten zrezek
Gost: »Gospod natakar, tale naravni zrezek sploh ni uži-
ten.«
Natakar: »Ni problema! Zamenjali vam ga bomo za du-
najskega.«
Gost: »Hja, ampak zrezek sem že načel.«
Natakar: »Nič zato, saj imamo tudi že načete dunajske 
zrezke.«

Matematika na daljavo
Trije dijaki se pogovarjajo, čigava učiteljica za matematiko 
slabše uči na daljavo.
Prvi reče: »Naša sploh ne zna uporabljat Zooma.«
Drugi nadaljuje: »To ni nič, naša komajda zna poslati mail.«
Tretji razočarano: »Vama je še dobro. Naša je toliko zadaj, 
da še vedno računamo s praštevili!«

Zemlja se vrti
Znanec vpraša Gorenjca: »Zakaj pa vašemu fantu tolikok-
rat poveste, da se zemlja vrti?«
»Zato, da me ne bi prosil za denar za vrtiljak.«

Promotorka v nakupovalnem centru
»Gospod, kaj običajno uporabljate po britju?«
»Najpogosteje hansaplast flajštre.«

Abeceda
Policaj: »Gospod, ste kaj popili?«
»Ne, nič.«
»Bova testirala: povejte abecedo nazaj!«
»ž z v u t š s r p o n m l k j i h g f e d č c b a.«
»Neverjetno, jaz tega ne bi mogel niti trezen.«
»Jaz tudi ne.«



20

NAGRADNA KRIŽANKA
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1. nagrada: darilna kartica OBI v vrednosti 20 EUR,
2. in 3. nagrada: knjiga Melanda

Rešitve križanke (geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih 
polj in vpisano v kupon iz križanke) pošljite do petka, 
30. septembra 2022 na Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 
4000 Kranj. Rešitve lahko oddate tudi v nabiralnik Gorenj-
skega glasa pred poslovno stavbo na Nazorjevi ulici 1.

 

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

224 strani ,15 x 20 cm, 
špiralna vezava, 

Pred vami je najnovejša 
kuharica za kremasta 
peciva in sladice – 
sadna peciva, rulade, 
torte in tortice, sladice 
brez peke, deserte 
v kozarcih in ostale 
kremaste užitke. 
Njihova jasna in 
enostavna priprava 
vodi vsakogar do 
zagotovljenega 
uspeha. 
 

10
EUR

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

PRIREDITVE

Škratovanje
Breznica – Dramska skupine Julke Dovžan vabi v nedeljo, 18. 
septembra, ob 17. uri v Kulturni dom na Breznici, kjer bo gle-
dališka matineja za otroke Škratovanje. Tokrat v goste prihaja 
Gledališče Ku-kuc s predstavo Medvedja simfonija.

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. 

KINO SPORED

CINEPLEXX, KRANJ

Sobota, 17. 9.
17.45, 20.45 PADEC
16.45, 18.45 DIVJAKI
20.15 MORSKI PES LJUDOŽEREC
20.00 TAM, KJER POJEJO RAKI
14.30, 16.30, 18.30 GAJIN SVET 2
19.30 PRVIČ RESNIČNO SREČNA
15.00, 17.15 DC LIGA SUPER LJUBLJENČ-
KOV, sinhro.
14.00, 18.00 MINIONI: GRUJEV VZPON, 
sinhro.

16.00 MINIONI: GRUJEV VZPON, 3D, 
sinhro.
20.30 TOP GUN: MAVERICK

KINO SORA, ŠKOFJA LOKA

Petek, 16. 9., in sobota, 17. 9.
20.00 TAM, KJER POJEJO RAKI

Nedelja, 18. 9.
19.00 LUKNJA

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

GLEDALIŠKI SPORED

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

Sobota, 17. septembra
19.30 PIAF, EDITH PIAF: VESNA PERNARČIČ (v dvorani PGK)

ROZMAN BUS, T: 04 531 52 49, 041 855 630
TRST: 13.10., PLANINSKI IZLET V LIKO, SEVERNI VELEBIT IN JADRANSKO 
OBALO: 24.- 26.9., ŠMARJEŠKE TOPLICE: 2.–7.10., DOLENJSKE TOPLI-
CE: 9.–14.10., STRUNJAN: 20.–25.10., 25.-30.11., 30.11.-5.12., BERNARDIN: 
13.–17.11., MADŽARSKE TOPLICE: 2.–6.10., 13.- 17.11., BANJA VRUĆICA S 
TERAPIJAMI: 5.–12.10., 22.–29.10., 24.- 31.10., BANJA VRUĆICA S SARAJE-
VOM: 28.–31.10., MANDARINE: 8.–10.10., POTEPANJE PO BOSNI: 15.–19.10., 
MEDŽUGORJE: 15.–17.10., BANJA KULAŠI: 2.–12.11., www.rozmanbus.si

Benetke z otoki

Dunaj in
živalski vrt

Brioni in Rovinj

Obiranje mandarin 
in Mostar

Šarganska osmica 
in Višegrad

15. 10., 1 dan

8. 10., 1 dan

1. 10., 1 dan

8. 10., 1 dan

7. 10., 3 dni

13. 10., 4 dni

 54,00

58,00

  72,00

204,00

od

od

od

EUR

EUR

EUR

EUR

www.alpetour.si

Kranj: 04/20 13 222,  Šk. Loka: 04/51 70 305, Radovljica: 04/53 20 445,

   Jesenice: 04/58 09 755, Domžale: 01/72 20 016, Ptuj: 02/23 50 206        

64,00
EUR

od

od

21,00
EUR

od

Narodni park Plitvice,
igra vode

46,00
EUR

od

Vsa ponudba na 

Safari park 
in Verona

8. 10., 1 dan 15. 10., 1 dan38,00 66,00
od

EUR EUR

Grad Devin, vrtovi 
Miramare in Trst

                              

polotok Pelješac, degustacija vina, sira in pršuta, Počitelj, 
dolina Neretve in obiranje mandarin, Narodni park Mljet... .

 282,00
 EUR

Obiranje mandarin in otok Mljet

od
6. 10., 4 dni

254,00
EUR

od

od
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IZLETI

Prestavljen izlet DU Kranj
Kranj – Društvo upokojencev Kranj sporoča, da je v četrtek, 
15. septembra, zaradi vremenskih razmer odpadel planin-
sko-pohodniški izlet Koča na Starem Ljubelju in Polna peč. 
Izlet bodo izvedli v četrtek, 6. oktobra, in sicer bo odhod 
z osebnimi avtomobili. Zbor bo ob 8. uri pred Globusom. 
Prijave z vplačili zbirajo v društveni pisarni do ponedeljka, 
3. oktobra.

Na Polhograjsko Grmado
Cerklje – Društvo upokojencev Cerklje vabi člane na planinski 
izlet v torek, 20. septembra, na Polhograjsko Grmado (898 
m n. m.) s Katarine. Hoje bo približno 3 ure. Zbirno mesto je 
pred AMD Cerklje ob 7. uri. V primeru slabega vremena bo 
izlet v četrtek v istem tednu.

Martinova pot čez Brinjevo goro
Šenčur – Turistično društvo Šenčur organizira v soboto, 24. 
septembra, pohod po Martinovi poti čez Brinjevo goro: Op-
lotnica–Gorica–Brezje–Brinjeva gora–Zlakova (c. sv. Marti-
na)–Zreče–Dobrava–Slovenske Konjice. Skupne zmerne hoje 
bo okrog 4 ure. Informacije in prijave zbira do četrtka, 22. 
septembra, Franci Erzin, tel. 041 875 812.

Pohod ob Rapalski meji
Žiri – Ob prazniku dneva vrnitve Primorske k matični domo-
vini Turistično društvo Žiri vabi v nedeljo, 18. septembra, na 
tradicionalni pohod ob Rapalski meji. Zbor je ob 8.30 na parki-
rišču pred Zadružnim domom, trasa pa bo potekala na relaciji 
Žiri–Vrsnik–Ledine–Korita–Breznica–Žiri. Na cilju bo sledilo 
druženje ob jedači in pijači.

OBVESTILA

Zdrava in prožna hrbtenica
Šenčur – V Šenčurju bo v torek, 20. septembra, ob 8.30 v 
dvorani Doma krajanov Šenčur potekala vadba za zdravo hrb-
tenico, kjer se boste lahko naučili vaj za prožno hrbtenico, ki 
vplivajo na vaše dobro počutje. Obvezne prijave do zasedbe 
mest: mck-prijava@luniverza.si ali 04 280 48 25

Prestavljen Veseli večer pod vaško lipo
Trata – Kulturno umetniško društvo Pod lipo Adergas v so-
delovanju z Občino Cerklje na Gorenjskem sporoča, da je 
zaradi bolezni nastopajočih prestavljen Veseli večer pod vaško 
lipo na Trati na naslednji petek, 23. septembra, ob 18.30 na 
Tratarjevi domačiji.

Umovadba
Šenčur – V sklopu medgeneracijskega sodelovanja bo v po-
nedeljek, 19. septembra, ob 9.30 v sejni sobi Doma kraja-
nov Šenčur potekala umovadba, ki krepi možganske mišice 
in posledično lahko izboljša spomin, pozornost in hitrost 

procesiranja informacij. Obvezne prijave do zasedbe mest: 
mck-prijava@luniverza.si ali 04 280 48 25.

Ohranjevanje zdravja v Strunjanu
Kranj – Medobčinsko društvo invalidov Kranj obvešča svoje 
člane, da je še nekaj prostih mest za tedensko ohranjevanje 
zdravja v Strunjanu, Hotelu Salinera od 21. do 28. oktobra. 
Prijave sprejemajo do 22. septembra ob torkih in četrtkih med 
15. in 17. uro v pisarni društva ali na tel. 051 645 781 (Zvonka).

Svetovni dan srca
Gozd - Martuljek – Gorenjska podružnica za zdravje srca in 
ožilja v soboto, 24. septembra, vabi na srečanje ob svetovnem 
dnevu srca, ki bo v hotelu Špik v Gozdu - Martuljku. Udeležen-
cem bodo predstavili temeljne postopke oživljanja, pripravili 
bodo meritve dejavnikov tveganja in sprehod z nordijskimi 
palicami. Odhod avtobusa bo ob 9. uri izpred Sloge v Kranju. 
Prijave do torka, 20. septembra, do 19. ure zbira Inge Sajovic 
na tel. 031 307 163.

PREDAVANJA

Preprečevanje padcev v domačem okolju
Begunje na Gorenjskem – Društvo upokojencev Begunje sporo-
ča, da bo v sredo, 21. septembra, ob 9. uri predavanje medicinske 
sestre o preprečevanju padcev v domačem okolju. Predavanje 
bo potekalo v prostorih Društva upokojencev Begunje, sledila 
bo brezplačna meritev tlaka, sladkorja in holesterola v krvi.

Lahko pehotno orožje JLA in TO
Škofja Loka – Loški muzej Škofja Loka vabi v sredo, 21. sep-
tembra, ob 18. uri na predavanje Lahko pehotno orožje JLA 
in TO, ki je del spremljevalnega programa razstave Od osvo-
boditve do osamosvojitve. Predavanje bo vodil Jože Štukl, 
kustos Loškega muzeja.

Meja na razvodnici
Žiri – Turistično društvo Žiri vabi na predavanje in predstavitev 
knjige Dušana Škodiča Meja na razvodnici, ki bosta potekala v 
soboto, 17. septembra, ob 19. uri v Kulturnem središču Stare 
Žiri, v prostorih Stare šole (Tabor 2).

Trboje – Občina Šenčur in drugi partnerji projekta Ribja narava 
Gorenjske in Združenje Iz bube v metulja vabijo v okviru festi-
vala Gorenjsko ribje poletje na Aktiven, ustvarjalen in okusen 
dan ob Trbojskem jezeru, ki bo v nedeljo, 18. septembra, od 
9. ure dalje pri kavarni Čolnarna Trboje. Udeleženci bodo z 
vodnikom odkrivali tamkajšnjo vodno naravo in se udeležili 
meditacije za spoprijemanje z življenjskimi izzivi ter vaj za 
sklepe. Za otroke, mlade in družine bo zanimiva delavnica 
upodabljanja vodne narave z akvareli, bolj aktivni se bodo na 
jezero podali s supi. Ob tem bodo vsi lahko preskušali ribje 
dobrote iz ribogojnice Cvenkel.

Aktiven, ustvarjalen in okusen dan ob Trbojskem 
jezeru

Kovor – Festival ljubiteljskega igranega filma #FLIF bo v soboto, 
17. septembra. Organizatorji, skupina Avantura pri Kulturnem 
društvu sv. Janeza Krstnika Kovor, ga že peto leto pripravljajo 
zato, ker vedo, koliko truda in ljubezni je vloženega v nastanek 
ljubiteljskega filma. Poleg tega se zavedajo, da je možnosti za 
predvajanje ljubiteljskega filma izven spletnega okolja zelo 
malo. Vabljeni od 15. ure dalje v Dom krajanov Kovor.

Festival ljubiteljskega filma v Kovorju

Tržič – Kulturno društvo tržiških likovnikov vabi na odprtje in 
ogled pregledne likovne razstave članov društva z naslovom 
Rože mi vse povedo v petek, 16. septembra, ob 18. uri v prosto-
rih Ljudske univerze Tržič. Da bo druženje ob tej priložnosti še 
bolj prijetno, bo na citre zaigral Stane Bitežnik. Ogled razstave 
bo možen do 24. septembra, od torka do petka med 9. in 15. 
uro, ob sobotah pa med 10. in 12. uro. Razstava bo tudi posne-
ta in postavljena na ogled na spletni povezavi Zveze kulturnih 
organizacij Tržič in na njihovi ter društveni Facebook strani.

Odprtje razstave Rože mi vse povedo

Žiganja vas – Turistično promocijski in informacijski center 
Tržič v soboto, 17. septembra, vabi v Žiganjo vas na priredi-
tev D-oživi srednji vek. Kot so napovedali, se boste od 10. do 
19. ure predali pesmim in bajkam o pogumnih vitezih, zapeli 
tudi pri latinski maši, občudovali zgodovinske kostume, se 
preizkusili v starem načinu tiskanja, kaligrafiji in v izdelovanju 
kovancev. Med drugim bodo obiskovalce razveselile živali, ki 
so bile nepogrešljiv del srednjeveškega vsakdanjika. Na sre-
dnjeveški tržnici bodo tudi domače dobrote in izdelki.

D-oživi srednji vek v Žiganji vasi

Buče vsebujejo 
veliko hranil, 
zato jih je treba 
čim bolj okusno 
izkoristiti. 
S pomočjo 
knjige, kjer je 
60 receptov,  
se naučimo 
pripravljati 9 
vrst buč: cukete, 
patišonko, 
čajoto, hokaido, 
sweet dumpling, 
maslenko, 
blukuri, sweet 
mamo in 
muškatno bučo. 
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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

15Število strani: 164 strani, 17 x 23 cm, trdo vezana    

EUR
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NEPREMIČNINE
STANOVANJA
PRODAM

ŠTIRISOBNO stanovanje v središču 
Kranja, obnovljeno, prvo nadstropje, 
več informacij na, tel.: 031/475-719 
 22002286

HIŠE
KUPIM

HIŠO ali kmetijo v Lescah ali okolici, 
tel.: 040/629-675 
 22002293

ODDAM

V Kokri oddam opremljeno hišo z 
vrtom, manjši družini ali paru, tel.: 
041/670-379 
 22002318

GARAŽE
ODDAM

GARAŽO na Planini, v bližini športne 
dvorane, tel.: 031/549-008 
 22002296

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

VW Golf 7, 1.6 TDi, let. 2014, kov. 
barve - rjave, odlično ohranjen,  vsa 
dodatna oprema, široke gume, tel.: 
041/638-445 22002289

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

HYUNDAI Getz 1.3, vozen in registri-
ran, tel.: 041/874-181 
 22002309

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

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

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

www.onkonet.si

Po vsej verjetnosti ste zdravi in nimate razloga za skrb. 
A sprememba na koži, ki se ne celi, ter kožno znamenje, 
ki se veča, spreminja obliko, barvo ali krvavi, sta lahko 
prva znaka kožnega raka. Ne iščite izgovorov, posvetujte 
se s svojim zdravnikom.

#BREZizgovorov

SE BO ŽE 
ZACELILO.
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Rezultati – žrebanje 14. 9. 2022
7, 12, 18, 19, 23, 28, 35 in 14

Loto PLUS: 2, 9, 18, 19, 24, 33, 37 in 25
Lotko: 4 7 5 2 3 6

Sklad 18. 9. 2022 za Sedmico: 4.550.000 EUR
Sklad 18. 9. 2022 za PLUS: 1.180.000 EUR
Sklad 18. 9. 2022 za Lotka: 300.000 EUR

LOTO

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.

MOTORNA KOLESA
PRODAM

MOTOR BMW F 650, letnik 2002, 
enduro, zelo ohranjen, registriran do 
5/2023, tel.: 041/638-445 
 22002290

AVTODELI IN OPREMA
PRODAM

LE 6 mesecev vožene zimske gume 
Kumho, 185/60 R14, ugodno, tel.: 
041/220-856 
 22002300

LPG napravo s papirji, inštalacijo, re-
zervoar za plin 72 l, cena 550 EUR, 
tel.: 068/152-924 22002314

STROJI IN ORODJA
PRODAM

CIRKULAR za žaganje drv s koritom in 
mizo ter prešo za mošt, tel.: 031/812-
210 22002320

KURIVO
PRODAM

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

BUKOVE butare, tel.: 031/417-221  
 22002304

DRVA, bukova in gabrova, metrska, 
možna dostava, tel.: 041/900-586 
 22002315

SUHA drva: hrast, bukev, gaber in 
kostanj, tel.: 041/481-588 
 22002323

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

V bližini Gorenje vasi prodam suha me-
terska hrastova drva, cena 60 EUR, 
tel.: 04/51-91-868, 031/201-467 
 22002305

STANOVANJSKA 
 OPREMA
POHIŠTVO
PRODAM

MASIVNO sedežno garnituro, 165 x 
270, zelo ugodno, in podarim masivni 
fotel, tel.: 04/53-12-555, 031/799-
597 
 22002298

GOSPODINJSKI  
APARATI
PRODAM

ZA simbolično ceno – komplet likal-
no mizo s 5-litrskim kotličkom, tel.: 
04/53-12-555, 031/799-597 
 22002299

HOBI
KUPIM

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

MEDICINSKI  
PRIPOMOČKI
PRODAM

DNEVNE in nočne hlačne plenice ve-
likost M, tip ID in Tena, več paketov, 
originalno zaprti, tel.: 051/301-674 
 22002301

ŽIVALI IN RASTLINE
PODARIM

MLADE mucke, tel.: 041/549-713  
 22002328

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

BAZEN za mleko 200 l in 300 l, cepi-
lec drv in nakladalko Sip 25 m3, tel.: 
041/481-588 22002324

TROSILEC hlevskega gnoja, laž-
ja izvedba, in travniško brano, tel.: 
041/364-504 22002321

PRIDELKI
PRODAM

JEDILNI krompir za ozimnico, tel.: 
031/846-822 22002294

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

KOKOŠI – nesnice, jarkice, rjave, 
črne, grahaste in bele barve, pred ne-
snostjo in kg bele piščance. Pripeljemo 
na dom, Matej Bulovec s.p., Mlakarje-
va 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

3 bikce simentalce, stare od 12 do 18 
dni, tel.: 031/250-114 22002311

BIKCA, cikaste pasme, starega 5 me-
secev, okolica Kranja, tel.: 040/860-
238 22002285

BIKCA ČB/LS, starega 14 dni, tel.: 
041/962-860 22002302

BIKCA križanca ČB/LIM, starega 7 
dni, in ČB bikca, starega 7 dni, tel.: 
031/446-519 22002313

BIKCA simentalca, starega 4 mesece, 
tel.: 031/687-062 22002326

BIKCE simentalce, stare 3 in 4 mese-
ce, tel.: 031/677-850 22002312

BURSKE kozličke za nadaljnjo rejo ali 
zakol, tel.: 031/652-451 22002308

ČB telički, potomki tujih bikov (cosi-
nus in majordomo), stari 14 dni, tel.: 
041/350-423 22002325

KRAVO, brejo 8,5 mesecev, staro 11,5 
leta, tel.: 04/57-23-129, 051/252-
829 22002291

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

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

TELICO simentalko, staro 4 mesece, 
tel.: 04/57-23-129, 051/252-829 
 22002292

TELIČKO simentalko, staro 14 dni, 
tel.: 041/562-741 22002288

TELIČKO simentalko, staro 6 mese-
cev, težka 200 kg, tel.: 04/51-47-195 
 22002297

TELIČKO LS, staro 5 tednov, tel.: 
031/417-221 
 22002307

TELIČKO simentalko, staro 16 dni, 
tel.: 041/317-587 
 22002317

TRI koze brez rogov, pašne, navajene 
električnega pastirja, tel.: 041/364-
504  
 22002322

ZAJCE in zajkle - lisec, stare od 5 do 
6 mesecev, tel.: 040/833-142  
 22002327

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

OSTALO
KUPIM

GAJBICE za jabolka, tel.: 031/229-
602 
 22002319

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

IŠČEM voznika kombija za dostavo 
časopisa (upokojenca). Robert Šmid, 
s.p., Posavec 137, Podnart, tel.: 
041/710-698, Robi 
 22002316

ZAPOSLIMO šiviljo, vajeno dela v 
proizvodnji, slovenski jezik ni pogoj 
za delo. Delo poteka v dopoldanskem 
času, smo iz okolice Tržiča. Albest 
International, d.o.o., Hudo 7, tel.: 
041/754-166 22002233

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

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

1. oktober
mednarodni dan starejših

NIJZ v sodelovanju z Gorenjskimi lekarnami  
in Gorenjskim glasom zbira prispevke na temo  

UŽIVAM V JESENI ŽIVLJENJA oziroma  
TUDI STAROST JE LEPA.  

Prispevke v obliki proze do 26. septembra  
pošljite na ria.jagodic@nijz.si ali na NIJZ OE Kranj,  

Ria Jagodic, Gosposvetska 12, 4000 Kranj.  
Za sodelovanje boste po pošti prejeli nagrado.

Škofjeločanka  
Lea Filipovič, bolj 
znana kot vlogerka 
Lepa afna, je izdala 
knjigo s svojimi  
najljubšimi 
jedmi, ki jih zanjo 
pripravlja mami 
Bernarda. Recepti 
so preprosti in vas 
bodo pogosto 
rešili iz zagate, ko 
ne boste vedeli, 
kaj skuhati.  
Preizkusite jih, 
jedi vam bodo 
zagotovo 
teknile!

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

2289 strani, trda vezava        

EUR

NOVO
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ZAHVALA

V 62. letu nas je nepričakovano zapustil 

Alojz Peternel
iz Laz pri Leskovici

Ob njegovem slovesu se iz srca zahvaljujemo sorodnikom, so-
sedom, prijateljem in znancem za tople stiske rok, cvetje, sveče, 
darove svete maše in denarne prispevke. Hvala pogrebni službi 
Hipnos, župniku Marjanu Lampretu za lep pogrebni obred, go-
vornici, pevcem, prijateljem motoristom in vsem, ki ste se v tako 
velikem številu prišli poslovit od njega. Vsem in vsakemu pose-
bej še enkrat hvala.

Vsi njegovi

Usoda kruta je hotela,
tebe nam je vzela.
Odselil si se tja,
kjer ni več trpljenja 
ne gorja.

ZAHVALA

V 96. letu starosti nas je zapustil naš oče, dedek, pradedek in stric 

Jožef Demšar
po domače Lušlov ata, sodar v pokoju, s Studena pri Železnikih

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, 
vaščanom in znancem za izrečena ustna in pisna sožalja, darova-
no cvetje in sveče ter za vse molitve in darovane svete maše. Poseb-
na zahvala velja zdravstvenemu osebju ZD Železniki, še posebej 
ge. dr. Tatjani Nastran, ZD Škofja Loka, UKC Ljubljana in Bolni-
šnici Petra Držaja Šiška za zdravljenje. Iskrena hvala g. župniku 
Damjanu Proštu, pevski zasedbi Kranjskega kvinteta, organistu g. 
Tomažu Močniku, Obrtni zbornici Škofja Loka ter pogrebni službi 
Akris za zelo lepo opravljen pogrebni obred. Zahvaljujemo se tudi 
gospe Mariji Rant za nego in nesebično pomoč očetu na domu.
Še enkrat iskrena in prisrčna hvala vsem, ki ste ga pospremili na 
njegovi zadnji poti in ga boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči: sinovi in hčere z družinami
Studeno, 6. septembra 2022

Kje ste, ljubi oče, 
kje je strogi vaš obraz,
kje je vaša skrbna roka,
ki skrbela je za nas?

Čeprav vaš glas se več ne sliši,
beseda vaša v nas živi,
povsod vas slišimo mi vsi,
med nami ste vi!

ZAHVALA

V 91. letu je tiho zaspal naš dragi ata, stari ata, pradedek, brat, 
stric, tast, bratranec, svak in boter 

Janez Bobnar
p. d. Bobnarjev Janko iz Vogelj

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, sodelav-
cem, prijateljem in znancem za izrečena sožalja, darovano cvet-
je, sveče, svete maše in darove za obnovo cerkve. Zahvaljujemo 
se tudi vsem, ki ste nam pomagali v času njegove bolezni, vsem, 
ki ste poskrbeli za lep pogrebni obred, in vsem, ki ste se prišli od 
njega poslovit v tako velikem številu.
Ohranimo ga v lepem spominu.

Vsi njegovi
Voglje, Rupa, Topole

Prazen dom je in dvorišče,
naše oko zaman te išče,
ni več tvojega smehljaja,
le delo tvojih rok ostaja.

ZAHVALA

Ob tragični izgubi naše drage mame, babice, prababice, tete 

Anđe Čuturić
bi se radi zahvalili vsem, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob 
strani, gospodu župniku, pevcem, sosedom in ge. Majdi.

Žalujoči vsi njeni

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

ZAHVALA

V 81. letu je svojo zemeljsko pot sklenila naša draga žena, mami, 
mama in tašča 

Jožica Kadivec
Karunova s Povelj

Iskreno se zahvaljujemo za vsa izrečena pisna in ustna sožalja, 
darovano cvetje, sveče ter darove za svete maše in župnijsko 
cerkev. Posebna zahvala vsem, ki ste ji lepšali življenje in lajšali 
trpljenje, ter vsem, ki ste kakorkoli sodelovali pri pripravi pogreba, 
jo v tako lepem številu pospremili na zadnjo pot in molili zanjo.

Žalujoči vsi njeni

Nekoč bo milostni Gospod
spet združil našo večno pot.
A do takrat spomin ljubeč
bo nate v naših srcih  
in v soju sveč.

OSMRTNICA

Z žalostjo in bolečino sporočamo, da je v 85. letu starosti za  
vedno odšla naša draga mami, babi, sestra, teta, botra in tašča 

Pavla Kajnih
iz Drulovke

Od nje se bomo poslovili v ponedeljek, 19. septembra 2022, ob 
12. uri na pokopališču v Kranju. Žara bo na dan pogreba od 10. 
ure v poslovilni vežici.

Vsi njeni
V 98. letu se je v krogu družine poslovil naš dragi mož, oče, dedi, 
brat, bratranec, tast, svak in stric 

Franc Kern

Pokopali smo ga 12.  septembra 2022 na pokopališču na Kokrici.

Vsi njegovi

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
ZBIRAM in odvažam odpadno železo, 
aluminij, inox, baker, odvoz brezpla-
čen, tel.: 070/385-956 22002236

PRODAM

POMOŽNO zložljivo posteljo in jedilno 
mizo 80 x 120, tel.: 040/705-145  
 22002303

SOD inox 150 l, suknjo iz skaja in nov 
mobitel, tel.: 031/361-195 22002310

STAREJŠI varilni aparat, zalogovnik za 
pelete Bosch in vijačnik za knauf, tel.: 
041/564-366 22002295

ZAHVALA

Ljubi ati, naš dragi dedi.

Tako te bomo pogrešali, tako zelo. Bil si neizmerno pozoren, 
skrben, nežen. Tudi na nas si prenesel svoje najlepše lastnosti, a 
težko te bo kdo presegel v tvoji dobroti.

Ob boleči in nenadomestljivi izgubi našega ljubega atija, dedija, 
brata, strica in tasta

Jožefa Šilca
iz Zgornjih Bitenj

Iskrena hvala vsem vam, ki ste skupaj z njim hodili skozi življe-
nje, ga imeli radi in ste ga pospremili k njegovemu prezgodnje-
mu počitku. Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom, prija-
teljem in znancem za izrečena sožalja, podarjeno cvetje, sveče in 
darovane svete maše. Posebej izrekamo zahvalo pogrebni služ-
bi Komunala Kranj, g. župniku Bojanu Likarju in g. Janezu Tri-
lerju, ki mu je zapel in zaigral na njemu tako ljubo harmoniko. 
Hvala vsem imenovanim in neimenovanim, ki ste ga spoštova-
li in ga imeli radi.

Hčerka Barbara z družino, sin Franci in Olga

Kamorkoli pot nas bo vodila,
v mislih z nami hodil boš,
ker želimo imeti te ob strani,
da spočijemo se na tvoji rami.



24 Gorenjski glas
petek, 16. septembra 2022

info@g-glas.si

Stari grad nad Smlednikom je priljubljena izletniška točka. V soboto je tam potekala tradicionalna 
prireditev, tekmovanje v kuhanju grajskega lonca, ki ji je sledilo še slovesno odprtje Okrepčevalnice.

Smlednik – Grajske lonce so 
začeli kuhati že v dopoldan-
skih urah. Tekmovalo je šest 
ekip iz turističnih društev 
Smlednik, Hraše, Dragočaj-
na - Moše, Pirniče in Žlebe - 
Marjeta. Sestavine, od mesa 
do zelenjave, so bile enake za 
vse. Po nekaj urah sta se zače-
la pokušina in ocenjevanje.

Zmaga v Hraše
Zmagovalca so tokrat dolo-

čili le glasovi obiskovalcev. Ti 
so ocenili, da je najboljši graj-
ski lonec skuhala ekipa Turi-
stičnega društva Hraše. Za en 
sam glas so bili boljši od Tu-
rističnega društva Smlednik. 
Tretji so bili Pirničani. »Graj-
ski lonec se kuha vsaj štiri 
ure. Postregli smo okrog pet-
deset porcij. Veseli smo, da 
je obiskovalce najbolj prep-
ričal prav naš. Hraše so naj-
manjša vas v naši krajevni 
skupnosti Smlednik, očitno 
pa skuhamo najboljši grajski 
lonec,« je povedal Aleš Ver-
lič. Poleg njega so bili v zma-
govalni ekipi še Marko Burja, 
Tanja Burja, Tina Šter in Da-
nuta Vidmar.

Okrepčevalnica odprta
Po razglasitvi se je dogaja-

nje ob zvokih Godbe Medvo-
de preselilo k Okrepčevalni-
ci. Deseti september bo za-
beležen kot datum njene-
ga odprtja. »Trak«, šlo je za 

ledeno skulpturo, ki jo je iz-
delal domači umetnik Miro 
Rismondo, je v družbi župa-
na Medvod Nejca Smoleta 
presekal Marjan Mali, pred-
sednik Turističnega društva 
Smlednik. »Težko smo ča-
kali ta dan. Gradnja okrep-
čevalnice, nadstreška in sa-
nitarij za invalide je poteka-
la štiri leta. Ni šlo vse po na-
črtih, nazadnje smo čaka-
li še na uporabno dovolje-
nje, ki smo ga sedaj dobili. 
Lepo se zahvaljujem vsem, 
ki so kakorkoli pripomogli, 
da smo prišli do cilja,« je po-
vedal Marjan Mali, tudi go-
nilna sila projekta, ki je bil 
za društvo velik finančni za-
logaj, ob začetku ocenjen na 
dvesto tisoč evrov. Zneska, 
kot pravi Mali, niso presegli. 

Objekt je blagoslovil domači 
župnik David Jensterle.

Vse se vrti okrog razvalin
Turistično društvo 

Smlednik ima več kot 
šestdesetletno zgodovino 
delovanja. Od samega začet-
ka se vrti okrog razvalin Sta-
rega gradu in z njimi pove-
zanih dejavnosti. Že od usta-
novitve so imeli jasno zas-
tavljeno vizijo razvoja turiz-
ma v svojem okolju in med 
prioritetami je bila ureditev 
vozne poti iz Smlednika do 
starega gradu, ki naj bi omo-
gočila dostop na grad tudi z 
osebnimi avtomobili in pod 
razvalinami gradnjo turi-
stično-gostinskega objek-
ta. Prvi avtomobil je na vrh 
pripeljal 1. maja 1961. Istega 

leta so uredili še okrepčeval-
nico in sanitarije, na gradu 
pa so se začela tudi arheo-
loška izkopavanja. Dve leti 
kasneje so potegnili elektri-
ko, gostišče pa je doživljalo 
dozidave, prezidave, zača-
sne rešitve so postajale stal-
ne. Leta 2018 je padla odloči-
tev, da je treba okrepčevalni-
co prenoviti, da bo lahko še 
naprej služila svojemu na-
menu in nudila boljše pogo-
je za uspešno izvajanje go-
stinske dejavnosti.

Ena investicija na Starem 
gradu je zaključena, načrtov 
pa je še veliko. Največja in fi-
nančno tudi najtežja želja je 
obnova osrednjega stolpa, ki 
je bil po nekaterih projekci-
jah visok blizu trideset me-
trov.

Maja Bertoncelj

Okrepčevalnica pod Starim gradom je zasijala v novi podobi. / Foto: Peter Košenina

Bohinj – V nedeljo, 18. septembra, se bo ob 10. uri začel 64. 
Kravji bal. Sodelovali bodo planšarji in majerji, ki z višjeleže-
čih planin priženejo trope živine in na ramenih prinesejo t. i. 
basengo – vse, kar potrebujejo za izdelavo sira in druge stvari, 
ki so potrebne za življenje na planini. Na balu bodo predsta-
vili tudi najboljše sire, kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, 
izbrali najlepšo kravo ciko. V idiličnem Ukancu bo organizator 
poskrbel tudi za bogat spremljevalni program. Letos boste 
tako uživali ob glasbi Ansambla Saša Avsenika, prireditev pa 
bo povezoval Klemen Bučan. Nastopili bodo še Godba Bohinj, 
FS KUD Triglav Srednja vas in FS KD Bohinj ter skupina Mali 
oglasi s plesalci. Poskrbeli bodo za animacijo otrok, sodeloval 
bo KK Bohinj. Žejni ne boste, lačni pa tudi ne.

Kravji bal v Bohinju

Tržič – Občina Tržič je z an-
keto preverila, kako prebival-
ci in obiskovalci Tržiča doži-
vljajo njegovo mestno jedro, 
katere vsebine pogrešajo in 
katera področja je treba po-
sebej razvijati in varovati ter 
kakšen naj bo prispevek Ob-
čine Tržič k oživitvi mestne-
ga jedra. V anketi je sodelo-
valo 495 oseb, rezultati so po-
kazali, da si prebivalci in obi-
skovalci želijo, da se mes-
tu vrne čar, ki ga je z leti iz-
gubilo. Glede zunanje podo-
be je največja želja po obno-
vi fasad, za ves promet zapr-
tje Trga svobode, kjer bi lo-
kale zapolnili z obrtniki in 

ponudniki domačih izdel-
kov, na ulicah pa bi imeli več 
dogajanja. Vprašani si želi-
jo več prenočitvenih kapaci-
tet, umestitev kvalitetne re-
stavracije, večjo sodobno tr-
žnico in nakupovalni center, 
izgradnjo knjižnice s čitalni-
co, vlaganje v gospodarstvo in 
ureditev parkiranja s postavi-
tvijo garažne hiše. Občino 
Tržič kot institucijo vprašani 
največ vidijo v vlogi investi-
torja v urejanje stanovanj za 
mlade in sofinancerja celovi-
tih prenov stavb kot tudi orga-
nizatorja več kulturnih prire-
ditev. Anketirani so kot vzor 
urejenega mestnega jedra 
največkrat navedli Ljubljano, 
Radovljico in Kamnik.

Oživljanje mestnega jedra
Suzana P. Kovačič

Kranj – V ponedeljek bodo v Veliki Britaniji pokopali kraljico 
Elizabeto II., kralj pa je postal njen sin Charles oziroma Karel 
III. Ob tem so na državnem statističnem uradu pripravili nekaj 
zanimivih podatkov o »kraljevskih« imenih med prebivalci 
Slovenije. V državi imamo tako 3052 Elizabet in 1122 Karlov, 
Charlesov pa je manj kot pet. V zadnjih desetih letih je ime 
Karel dobilo osem slovenskih novorojenčkov; morda pa se bo 
priljubljenost tega imena, ki je bilo sicer najbolj priljubljeno 
med leti 1941 in 1960, zaradi »kraljevskega pridiha« zdaj tudi 
pri nas povečala ...

Elizabete in Karli

Bled – Inštitut Zlata pentljica, otroci z rakom skupaj z Obči-
no Bled, Razvojno agencijo Zgornje Gorenjske in Zavodom 
za kulturo Bled pripravlja poseben dogodek, ki so ga poime-
novali Naše zgodbe, vaša vprašanja. Potekal bo danes, 16. 
septembra, ob 16. uri v Festivalni dvorani na Bledu. Na njem 
bodo otroci in mladostniki, ki so preboleli raka ali pa se z 
njim ali njegovimi posledicami še borijo, predstavili vsak svojo 
zgodbo in svoje težave. Dogodek bo prvi javni nastop otrok z 
rakom v Sloveniji, želijo pa si, da bi zgodbe predstavili še kje, 
saj je tema otroškega raka še vedno prepogosto tabu tema. 
Za glasbeno vzdušje bodo poskrbeli učenci glasbenega centra 
DoReMi Bled.

Naše zgodbe, vaša vprašanja

Marjan Mali, predsednik Turističnega društva Smlednik, je 
»prerezal trak«. / Foto: Maja Bertoncelj

Stari grad vse bolj živi

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

Danes in jutri bo oblačno in deževno. Jutri bo v visokogorju 
snežilo. V nedeljo bo povečini sončno, zjutraj in dopoldne bo 
po nižinah megla.

Najboljši grajski lonec je skuhala ekipa Turističnega društva 
Hraše. / Foto: Maja Bertoncelj

Prebivalci in obiskovalci želijo, da se mestnemu jedru Tržiča 
vrne čar, ki ga je z leti izgubilo. / Foto: Tina Dokl


