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Danes bo večinoma sonč-
no. Jutri se bo pooblačilo, 
popoldne bo že rahlo  
deževalo. V nedeljo bo  
oblačno in deževno.

jutri: pretežno oblačno

6/18 °C

75 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900
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Kranj – Ko je zunanja tem-
peratura v drugi polovici 
leta ob 21. uri tri dni zapored 
nižja ali enaka 12 stopinjam 
Celzija, se uradno začne ku-
rilna sezona. V večini nižje-
ležečih območij traja v pov-
prečju od šest do osem me-
secev. Stroški ogrevanja pa 
bodo letos višji, saj so neka-
teri energenti občutno draž-
ji. Mimoidoče Gorenjce smo 
vprašali, na kakšen način 
ogrevajo  svoj bivalni pros-
tor, kako visok strošek ogre-
vanja pričakujejo v letoš-
nji kurilni sezoni, bodo pri 
ogrevanju varčevali ...

Maša Likosar

Na dvajsetem izboru najboljših inovacij je zlato priznanje prejela ekipa 
Domela, med prejemniki posebnega priznanja za inovacijski izziv pa je tudi 
kranjski Iskraemeco.

Brdo pri Kranju – Na tokrat-
nem izboru najboljših ino-
vacij, ki je v torek potekal 
v okviru Dneva inovativno-
sti na Brdu pri Kranju, je 
Gospodarska zbornica Slo-
venije že dvajsetič pode-
lila nacionalna priznanja 
najbolj inovativnim podje-
tjem in inovatorjem. Pode-
lili so sedem zlatih, 23 sre-
brnih, 12 bronastih ter tri 
posebna priznanja za ino-
vacijski izziv. Na razpisih 
regionalnih gospodarskih 
zbornic sta kandidirali 202 
inovaciji, za najvišja pri-
znanja pa se je potegovalo 

45 najboljših na regijskih 
izborih.

Med prejemniki zlatega 
nacionalnega priznanja je 
tudi ekipa Domela, ki je raz-
vila EC mokro-suho sesalno 
enoto. Kot sta povedala Bo-
rut Mohorič in dr. Janez Lu-
znar, ki sta sodelovala v pro-
jektu, enote vgrajujejo v pro-
fesionalne baterijske sesal-
nike v gradbeništvu, modu-
larni koncept pa jim omogo-
ča, da enote poljubno sestav-
ljajo in se tako prilagajajo že-
ljam trga. V prvem letu so re-
alizirali že okoli dva milijo-
na evrov prodaje, v prihod-
njih letih pa se nadejajo še 
boljšega odziva trga.

Med tremi prejemniki po-
sebnega priznanja za ino-
vacijski izziv je tudi Zeleni 
pingvin kranjskega Iskra-
emeca. Gre za aplikacijo ozi-
roma igro, ki otroke uči, kako 
z majhnimi koraki zmanjša-
ti ogljični odtis. »Učenci s 
pomočjo Zelenega pingvi-
na tekmujejo v zmanjševa-
nju ogljičnega odtisa s po-
močjo zmanjšanja porabe 
virov. Podatki so preračuna-
ni na oprijemljiv, razumljiv 
in zabaven način,« so zapi-
sali in dodali, da inovacija ni 
namenjena le šolam, temveč 
je uporabna tudi širše.

Eno od sedmih zlatih priznanj je prejela družba Domel. / Foto: Gorazd Kavčič

Za napredek so ključne inovacije
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Stroški 
ogrevanja 
letos višji

AKTUALNO

Kako menjati 
dobavitelja plina
Odjemalci Domplana morajo poi-
skati novega dobavitelja ze-
meljskega plina. Preverili smo, 
kako postopek menjave poteka. A 
brez skrbi, nihče ne bo ostal brez 
plina.

2

GORENJSKA

Deset najemnih 
stanovanj za starejše
Nepremičninski sklad bo stavbo, v 
kateri je imela prostore tudi občin-
ska zveza društev upokojencev, 
preuredil v stanovanjski objekt z 
desetimi najemniškimi stanovanji, 
prilagojenimi starejšim.

4

ZANIMIVOSTI

Milka z Michelinovo 
zvezdico
Novomeščan na Gorenjskem Da-
vid Žefran je letos z restavracijo 
Milka v Kranjski Gori osvojil Mi-
chelinovo zvezdico. Restavracija jo 
je dobila v samo treh mesecih od 
odprtja.

26

ZANIMIVOSTI

V spomin na kraljico 
zagorele lučke
Na Bledu so na dan pogreba bri-
tanske kraljice Elizabete II. pripra-
vili spominski dogodek. Na 
grajsko skalo so projicirali kraljičin 
emblem, na gladini jezera pa je za-
gorelo petsto lučk.

32

Aleš Senožetnik

Širok nabor  
pralnih in  
sušilnih strojev

Dobava ali  
prevzem takoj

Velika zaloga

Plačilo do  
24  

obrokov 

Nakup na do 24 obrokov preko hitrega potrošniškega kredita Summit  
Leasing brez potrebne dokumentacije. Vse podrobne informacije in  
izračun za izbrani aparat so vam na voljo v vseh naših PE.
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Jesen na vrtu
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Zgodbe, ki jih povezuje 
zlata pentlja �11. stran
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V soboto, 1. oktobra, 
bo v Križankah nasto-
pila ljubljenka občin-
stva hrvaška pop diva 
Danijela Martinović 
in vam na koncertu 
poklonila Otvoreno 
srce (Odprto srce). 
Danijela nastopa že 
tri desetletja in je 
za svoje delo preje-
la številne nagrade. 
Vsi njeni koncerti 
so posebne glasbe-
ne zgodbe z odlično 
zabavo in dobrim 
vzdušjem. Njena 
zvezdniška pot se je 
začela v osnovni šoli, 

ko je pri 14 letih začela peti v skupini Dominik. Srednjo glas-
beno šolo v Splitu je zaključila kot harfistka in se pri 17 letih 
pridružila skupini Delfini, pela je z Oliverjem Dragojevićem, 
sodelovala s skupino Magazin in še veliko več. Dvema naroč-
nikoma Gorenjskega glasa bomo podelili po eno vstopnico za 
koncert v Križankah. Za sodelovanje v žrebanju odgovorite na 
vprašanje: Kdaj in kje se je rodila Danijela? Odgovore s svojimi 
podatki do torka, 27. septembra, pošljite na koticek@g-glas.si 
ali na Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj. Nagrajen-
ca bosta o nagradi obveščena v sredo, objavljena pa v petek 
v Gorenjskem glasu.
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Knjigo prejme JANKO KOKALJ z Brezij.

Danijela v Križankah

Kranj – Odjemalci Dompla-
na so po odločitvi kranjske-
ga Domplana, da s 1. novem-
brom preneha dejavnost do-
bave zemeljskega plina, 
pred nalogo poiskati nove-
ga dobavitelja. V Agenciji 
za energijo jim svetujejo, da 
to čim prej storijo. To pred-
vsem velja za gospodinjstva 
z lastnimi priključki, med-
tem ko naj bi za tiste, ki se 
ogrevajo preko skupnih ko-
tlovnic, za to poskrbeli ku-
rilni odbori. Kdor dobavite-
lja ne bo zamenjal pravočas-
no, pa mu bodo avtomatsko 
dodelili dobavitelja nadome-
stne oskrbe.

»Menjavo dobavitelja je 
možno opraviti zelo hitro in 
na želeni datum, če je ta da-
tum v okviru zakonskih 21 

dni od oddane popolne vlo-
ge za menjavo dobavitelja. 
Želeni datum dobave se bo 
upošteval, če bo jasno in vi-
dno naveden na prvi strani 
Pogodbe o dobavi, ki jo je 
treba skenirano priložiti vlo-
gi za menjavo dobavitelja. 
Postopek menjave je za od-
jemalca brezplačen in eno-
staven, saj ga lahko v imenu 
odjemalca opravi tudi izbra-
ni dobavitelj,« pojasnjujejo 
na agenciji.

Pri postopku menjave do-
bavitelja je prvi korak izbira 
dobavitelja, kjer si odjemal-
ci lahko pomagajo tudi s pri-
merjalnikom stroškov oskr-
be na agencijskih spletnih 
straneh. Sledi seznanitev 
novega dobavitelja o izbiri. 
Odjemalec posreduje izpol-
njeno vlogo z minimalnim 
naborom podatkov novemu 

dobavitelju na spletnem ob-
razcu, po elektronski ali na-
vadni pošti oz. mu preko te-
lefona izrazi namero o izbi-
ri. Odjemalec lahko tudi po-
oblasti novega dobavitelja, 
da v njegovem imenu izve-
de vse potrebne aktivnosti 
za uspešno izvedbo menja-
ve dobavitelja.

Zadnji korak je začetek 
dobave novega dobavite-
lja. Po zaključenem postop-
ku menjave dobavitelja zač-
ne novi dobavitelj odjemal-
cu dobavljati v skladu s po-
godbenimi določili izbrane 
ponudbe. Najkasneje šest 
tednov po izvedeni menjavi 
prejme odjemalec zaključ-
ni račun, s katerim se porav-
najo vse finančne obvezno-
sti iz pogodbenega razmer-
ja s prejšnjim dobaviteljem. 
Odjemalec ima ne glede na 

izbranega dobavitelja pravi-
co do plačila storitev dobave 
plina in uporabe omrežja z 
enotnim računom, na kate-
rem uporabo omrežja zara-
čuna dobavitelj v imenu in 
za račun operaterja sistema.

Prejšnji teden je bila sicer 
sprejeta novela zakona o os-
krbi s plini. Ta ureja, da bodo 
odjemalci, katerih dobavitelj 
je prenehal dejavnost, nove-
ga dobavitelja pa ne more-
jo dobiti, avtomatsko preu-
smerjeni k dobavitelju na-
domestne oskrbe, ki ga bo 
določila Agencija za energi-
jo. »Vse potrebne aktivnosti 
bomo izvedli v najkrajšem 
možnem času po uveljavitvi 
zakona in s tem poskrbeli, 
da bodo odjemalci ustrezno 
zaščiteni in ne bodo ostali 
brez dobavitelja,« obljublja-
jo na agenciji.

Simon Šubic

Kranj – Kranjčanka Branka 
Tomc ogreva bivalni prostor 
na drva. »Če bi bilo po mo-
jem, ne bi pokurila niti enega 
polena, ogrevali bi se tako kot 
nekoč, s čajem in dodatkom 
v njem, oblekli bi si več obla-
čil in se pokrili z odejo. Ne-

koč smo v štedilnik naložili le 
osem polen, in ko je krompir 
zavrel, smo nehali kuriti. Te-
žili smo k temu, da smo pora-
bili čim manj, in danes bomo 
morali spet gledati, da bo po-
raba čim manjša,« je deja-
la Tomčeva in dodala: »Na 
kurilno sezono običajno za 
ogrevanje zapravimo 1500 
evrov, letos ne bomo nič več, 
saj bomo varčevali in ogreva-
li le tedaj, ko bo nujno potreb-
no. Drva si sicer v večini pris-
krbimo sami, zato cena teh 
ni nič višja. Verjamem pa, da 
se bodo zlasti mladi pritože-
vali nad mrazom.«

Na drva ogreva tudi Da-
rinka Stojanovič iz Kranja. 
»Pred leti smo si priskrbeli 
centralno ogrevanje na drva, 
poleg tega imamo še lonče-
ne peči. Pred tem smo ogre-
vali na olje. Drva kupimo pri 
gospodu izpod Storžiča. Le-
tos smo jih že tedaj, ko se je 
začela vojna v Ukrajini, saj 

smo pričakovali podražitve, 
in izkazalo se je, da smo se 
odločili prav, cena je bila na-
mreč tedaj še enaka kot lani, 
sedaj pa bi bila zagotovo že 
višja. Preskrbljeni smo za 
celo zimo, saj imamo dovolj 
veliko zalogo, običajno pa 
na sezono porabimo 15 ku-
bičnih metrov drv in skupno 
zapravimo pod tisoč evrov,« 
je pojasnila sogovornica in 
dodala, da ogrevajo od okto-
bra in vse do konca marca. 
»Ko so dnevi topli, sploh ne 
kurimo. Vodo lahko ogreva-
mo tudi na elektriko, pred 
kratkim smo zamenjali 

dobavitelja in sedaj je prav-
zaprav elektrika cenejša, kot 
je bila prej.«

Marjan Jagodic iz Cerkelj 
pa hišo ogreva se na pelete. 
»Letos so peleti skoraj sto-
odstotno dražji. Lani smo 
zanje dali 1500 evrov, letos 
2500 evrov. Ogrevamo se 
od konca septembra do apri-

la. Običajno smo v prostorih 
vzdrževali 21 stopinj Celzi-
ja, letos bomo eno stopinjo 
manj. Več bomo pod odejo, 
malce več se bomo stiskali 
in bo šlo. Sicer pa bolj zebe 
starejše, mene niti ne, zato 
ne bom čutil bistvenih spre-
memb,« je dejal Jagodic.

Karel Zelič iz Kranja živi 
v stanovanjskem bloku, ki 
se ogreva na zemeljski plin. 
»Imamo skupno kurilni-
co, ki jo upravlja Domplan, 
ki pa s 1. novembrom ne 
bo več dobavljal plina, zato 
nam bo priskrbel novega 
dobavitelja. Računam, da bo 

zemeljski plin potem bistve-
no dražji, če bo stoodstotno 
dražji, bomo lahko zadovolj-
ni. Že sedaj varčujemo, po-
tem pa se bomo morali ver-
jetno določenim dobrinam 
odpovedati, da bomo lahko 
pokrili stroške, saj bodo ti 
zagotovo višji. Ponoči smo 
prostore ogreli na 18 stopinj 

Celzija, čez dan na 22 sto-
pinj, letos bo morda kakšno 
stopinjo manj. V našem blo-
ku je sicer vgrajen dimnik, 
zato imamo tudi možnost, 
da namestimo štedilnik in se 
ogrevamo na drva,« je dejal 
Zelič in pojasnil še, da blok 
običajno začnejo ogrevati, 
ko za to izrazi željo vsaj po-
lovica stanovalcev. »Upam, 
da bo ogrevanje na voljo že 
ta konec tedna, saj ženski del 
zebe. Če bi bilo po mojem, bi 
začeli ogrevati šele 1. novem-
bra. Letos so ogrevali še v za-
četku maja, ker je bila dolga 
in hladna zima.«

Mimoidoče smo povprašali, na kakšen način ogrevajo svoj bivalni prostor in kako visok strošek 
ogrevanja pričakujejo v letošnji kurilni sezoni.

Maša Likosar

Odjemalci Domplana morajo poiskati novega dobavitelja zemeljskega plina. Preverili smo, kako 
postopek menjave poteka. Kdor tega ne bo storil, bo avtomatsko dobil nadomestnega dobavitelja.

Stroški ogrevanja letos višji

Kako menjati dobavitelja plina

Ku pon za brez plačni mali oglas
Brez pla čen je mali oglas z be se di lom do 80 zna kov. Ugod-
nost ve lja samo za na ročni ke ča so pi sa Go renj ski glas.  
Ku po ni so ve ljav ni pol leta. Mali oglas brez ku po na za ra ču-
na va mo po ce ni ku, z 20 % po pu stom za na roč ni ke. Ku pon ni 
ve lja ven za ob ja vo pod šif ro ali z na ved bo: na slov v oglas-
nem od del ku. Brez plačne ga ma le ga ogla sa ne mo re jo uve
ljav lja ti pra vne ose be (tudi s. p.). Ogla se spre je ma mo na 
na slov Go renj ski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj, po 
te le fo nu 04/201 42 47 ali po e-pošti malioglasi@g-glas.si; 
za tor ko vo šte vil ko Go renj ske ga gla sa do pet ka do 14. ure 
in za pet ko vo šte vil ko do sre de do 14. ure. V ma lo oglas nem 
od del ku smo vam na raz po la go v po ne de ljek, to rek, če tr tek 
in petek od 8. do 15. ure, v sre do od 8. do 16. ure.  

MALI OGLAS                    september 2/22
Naročam objavo malega oglasa z naslednjim besedilom:

 prodam  kupim  oddam  najamem    

 podarim  iščem  nudim  zamenjam

RUBRIKA:

Vsebina:

Tel.: _ _ / _ _ - _ _ - _ _ _

Mobitel: _ _ _ / _ _ _ - _ _ _
Nečitljivih kuponov  
ne objavljamo.

Ime, priimek in naslov naročnika časopisa:

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Branka Tomc, Kranj  
/ Foto: Primož Pičulin

Darinka Stojanovič, Kranj  
/ Foto: Primož Pičulin

Marjan Jagodic, Cerklje  
/ Foto: Primož Pičulin

Karel Zelič, Kranj  
/ Foto: Primož Pičulin
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Ljubljana – V začetku tedna 
je zaživela spletna stran, ki 
kupcem omogoča primerja-
vo cen osnovnih živil v raz-
ličnih trgovinah. Primerjal-
nik je eden od ukrepov vlade, 
s katerim naslavlja rast cen. 
Spletna stran, ki je dostop-
na prek portala Naša super 
hrana (nasasuperhrana.si/
primerjava-cen/) tako daje 
kupcem informacijo o ak-
tualnih cenah živil pri posa-
meznem trgovcu, te pa želi 
vlada na ta način odvrniti od 
izrazitejših podražitev. »Če 

ta mehka regulacija cen ne 
bo dovolj, kar bomo lahko vi-
deli čez nekaj časa, se bo vla-
da odločila za morebitne do-
datne ukrepe po Zakonu o 
regulaciji cen, vendar v tem 
primeru cene ne bodo javno 
dostopne, ampak bodo prip-
ravljene za potrebe vlade,« 
je ob predstavitvi portala po-
vedala ministrica za kmetij-
stvo, gospodarstvo in pre-
hrano Irena Šinko.

Cene pri šestih trgovcih
V košarico osnovnih ži-

vil so uvrščeni osnovni ži-
vilski izdelki: pšenična bela 
moka, beli kruh in testeni-
ne, goveji in svinjski zrezki 
ter piščančji file, mleko, te-
koči jogurt, sir, maslo, jaj-
ca, jabolka, krompir, sonč-
nično olje in beli sladkor, z 
aneksom pa so naknadno 
dodali še spremljanje cen 
za dodatnih pet sezonskih 
živil oz. živil, ki bodo izbra-
na glede na potrebe potro-
šnikov. Cene spremljajo pri 
šestih trgovcih, in sicer pri 

Mercatorju, Sparu, Tušu in 
Engrotušu, Hoferju, Lidlu 
in Eurospinu.

Z izborom želenih filtrov, 
ki predstavljajo posamezne 
elemente izbire, tako lahko 
potrošnik dobi primerjavo 
cen točno določenega izdel-
ka na določen dan pri posa-

meznem trgovcu. Rezultati 
se izpišejo v obliki horizon-
talnega stolpčnega grafa, ki 
za vsak izdelek pri vseh tr-
govcih prikazuje aktualno 
redno in morebitno akcijsko 
ceno.

V prihodnjih dneh bo pri-
merjalnik nadgrajen še s 

primerjalnikom po državah 
in časovnim primerjalni-
kom. Potrošnik bo tako do-
bil vpogled v to, kakšne so 
cene osnovnih živil glede 
na cene v sosednjih Avstri-
ji, Italiji in na Hrvaškem ter 
kakšna je rast cen pri nas v 
primerjavi z rastjo v tujini. 

Po zaključku sedemmeseč-
nega projekta pa bosta sledi-
li analiza in primerjava rasti 
cen z gibanjem inflacije.

Kot kažejo rezultati prve-
ga popisa cen, ki je bil 
opravljen prejšnji teden, 13. 
septembra, je košarica iz-
branih 15 osnovnih živil (ob 

upoštevanju najnižjih re-
dnih cen brez popustov) pri 
posameznih trgovcih stala 
od 47,38 evra, kolikor bi za-
njo odšteli v Eurospinu, do 
58,23 evra, kolikor bi bilo 
treba plačati v Tušu. Razlika 
je torej znašala 10,85 evra. 
Drugi najcenejši je bil Lidl 
(48,25 evra) sledijo pa Spar 
(48,53), Hofer (48,88) in 
Mercator (49,67).

Kaj pa cene pri sosedih
Glede na podatke s 15. sep-

tembra bi bila sicer v sose-
dnjih državah takšna koša-
rica najcenejša v hrvaškem 
Lidlu, kjer bi bilo treba za-
njo odšteli 32,44 evra, v Li-
dlu Italija 41,69, v Lidlu Av-
strija pa 42,91 evra.

Če bi pri različnih trgovcih 
znotraj ene države izbrali le 
tista izmed 15 živil, ki so naj-
cenejša, pa bi bila tako sesta-
vljena košarica vseeno naj-
cenejša v Sloveniji, zanjo bi 
bilo treba odšteti 28,62 evra, 
na Hrvaškem 31,51, v Italiji 
34,63 in v Avstriji 37,99 evra.

Aleš Senožetnik

Potrošniki lahko odslej primerjajo cene pri posameznih trgovcih. Fotografija je simbolična. 
/ Foto: Tina Dokl

D anašnji dan, 23. sep-
tember, je praznik 
športa. V Sloveni-

ji smo se za prav poseben 
praznični dan odločili pred 
tremi leti in smo ena izmed 
prvih držav, kjer ima šport 
svoj praznik.

Da smo za dan slovenskega 
športa izbrali 23. september, 
ni naključje. Praznik zazna-
muje dan, ko se je v čast našim 
olimpijcem, veslačema Iztoku 
Čopu in Luki Špiku ter strel-
cu Rajmondu Debevcu, prvič 
zaslišala Zdravljica – 23. sep-
tembra 2000 na olimpijskih 
igrah v Sydneyju.

Seveda bi lahko za praznič-
ni dan izbrali tudi kakšen 
drug datum, saj je mejnikov 
slovenskega športa res veli-
ko, toda prvo zlato olimpijsko 
odličje je pretehtalo vse druge 
pobude.

Začetek organiziranega 
športa na Slovenskem namreč 
sega v daljno leto 1863, ko je 
bilo 1. oktobra ustanovljeno 
prvo telovadno društvo Južni 
Sokol. S tem so bili postavljeni 
temelji za razvoj organizira-
nega športa v Sloveniji, razvoj 
športa v šolah, razvoj športnih 
društev, izobraževanja kad-
rov in oblikovanje trdne pod-
lage za številne dosežke naših 
športnikov.

Dejstvo je, da nas slovenski 
vrhunski športniki vedno zno-
va postavljajo na zemljevid sve-
ta in nas navdajajo s ponosom.

Težko bi opisala, kako dobro 
sem se počutila letos med poči-
tnicami, ko sta mi naključna 

znanca iz Nizozemske med 
pogovorom ob pijači čestitala 
za uspehe naših športnikov. 
Kopico sta jih naštela, od ko-
lesarjev do odbojkarjev, košar-
karjev, hokejistov ... Kar na-
čuditi se nista mogla, kaj vse 
lahko doseže tako majhen na-
rod in kako odlične posame-
znike in športne ekipe imamo.

Seveda pa niso pomembni le 
največji uspehi in vrhunski re-
zultati športnic in športnikov, 
čeprav mnoge prav ti spodbu-
jajo, da se tudi sami ukvarjajo 
s športom. Slovenci smo špor-
tni narod. Precej je takšnih, 
ki skoraj vsak dan, predvsem 
pa ob prostih dnevih, veli-
ko svojega časa namenijo re-
kreaciji in skrbi za zdrav na-
čin življenja, ki sta za večino 
še pomembnejši od vrhunskih 
dosežkov. Poleti so polne pla-
ninske koče, kolesarske steze, 
bazeni, otroška igrišča, pozi-
mi tekaške proge, smučišča in 
športne dvorane. Na rekrea-
tivnih športnih prireditvah se 
srečujejo prijatelji, sodelavci in 
znanci in za mnoge so ta dru-
ženja nekaj posebnega.

Dejstvo je, da šport krepi, 
vzgaja, hkrati pa spodbuja po-
zitivne vrednote. Šport nas po-
vezuje, in četudi današnji dan 
ni dela prost dan, ga bo mar-
sikdo preživel z vsaj nekaj mi-
nutami gibanja. Četudi bo 
to samo sprehod v naravi ali 
obisk katere od športnih pri-
reditev, ki jih je v vseh krajih 
te dni res veliko. Danes se na-
mreč začenja tudi Evropski te-
den športa.

Dan, ko praznuje športZaživel je primerjalnik cen, ki potrošnikom omogoča vpogled v cene osnovnih živil pri posameznih 
trgovcih. Razlika v ceni za košarico 15 izdelkov med najcenejšim in najdražjim znaša 10,85 evra.

Kje je najceneje

Kranj – Včeraj je uradno 
stekla volilna kampanja za 
predsedniške volitve, ki bo 
potekala do 21. oktobra opol-
noči, ko bo nastopil volilni 
molk. Prvi krog volitev bo 23. 
oktobra, morebiten drugi 
krog pa 13. novembra. Pred-
sedniški kandidati imajo do 
28. septembra še čas za vlo-
žitev kandidature, do 3. okto-
bra pa lahko soglasje h kan-
didaturi še umaknejo.

Prejšnji teden sta kandi-
daturo za predsednika re-
publike že vložila vodja pos-
lanske skupine NSi Janez 
Cigler Kralj (s podporo po-
slancev), glasbenik Gregor 
Bezenšek (s podporo voliv-
cev), ta teden pa še kočevski 
župan Vladimir Prebilič, po-
slanec SDS in nekdanji zu-
nanji minister Anže Logar 
ter odvetnica in nekdanja 
varuhinja človekovih pravic 
Nataša Pirc Musar, vsi tri-
je kot neodvisni kandidati s 

podpisi volivcev, ob tem so 
Logarjevo kandidaturo pod-
prli tudi v SDS.

Pred tednom dni so se v SD 
odločili, da bo njihov kandi-
dat evropski poslanec in nek-
danji predsednik državne-
ga zbora Milan Brglez, v Le-
vici pa so ta teden za kandi-
data potrdili Miho Kordiša. 
Kandidaturo so med drugi-
mi napovedali še nekdanji 
evropski poslanec in zuna-
nji minister Ivo Vajgl, pred-
sednik državnega sveta Alojz 

Kovšca, ginekologinja Sabi-
na Senčar, predsednik stran-
ke Nova socialdemokracija 
Andrej Magajna, predsednik 
gibanja Osveščeni prebival-
ci Slovenije Ladislav Troha, 
osebni motivator in poslov-
než Boris Vene iz Vrbe, upo-
kojeni prevajalec in publicist 
Franci Kindlhofer iz Zasipa, 
da zbira podpise volivcev za 
vložitev kandidature, pa je 
pred kratkim na Facebooku 
objavil tudi Robert Vereš, ga-
silec iz Šenčurja.

Pet predsedniških kandidatov je na Državno volilno komisijo že vložilo svoje kandidature.

Simon Šubic

Začela se je volilna kampanja
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Po zadnjih podatkih bi 
košarica osnovnih živil 
pri šestih trgovcih stala 
med 47,38 in 58,23 evra.

KOMENTAR
Vilma Stanovnik

Trgovci sicer ministrstvo opozarjajo na nepravilnosti 
in napake, ki se pojavljajo v primerjalniku. Opozarjajo, 
da primerjajo med seboj neprimerljive izdelke, 
napačni so popisi cen, slikovne oznake, kar se odraža 
v obliki škode trgovskih družb, potrošniki pa dobivajo 
zavajujoče informacije. Trgovinska zbornica Slovenije 
je zato na ministrico Ireno Šinko naslovila poziv, 
naj začasno ustavi projekt in začne dialog z vsemi 
ključnimi deležniki.
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Odprli novo kolesarsko povezavo
Na dobrega pol kilometra dolgem odseku med železniško postajo v Lescah in uvozom h Gorenjki 
so uredili kolesarski pas in pločnik. Slovesnost ob odprtju so povezali s tradicionalnim kolesarskim 
izletom ob dnevu brez avtomobila.

Lesce – V sklopu aktivno-
sti Evropskega tedna mobil-
nosti so v sredo tudi uradno 
predali namenu novozgra-
jeno kolesarsko povezavo v 
Lescah, ki so jo simbolično 
odprli udeleženci že 19. ko-
lesarskega izleta ob dnevu 
brez avtomobila.

Na dobrega pol kilome-
tra dolgem odseku Železni-
ške ulice in Rožne doline, 
med železniško postajo v 
Lescah in uvozom h Gorenj-
ki, je Občina Radovljica na 
novo uredila šest metrov ši-
roko cesto z obojestranskim 
pomožnim kolesarskim pa-
som in pločnikom.

Kot so pojasnili na rado-
vljiški občinski upravi, so v 
sklopu prenove uredili tudi 
meteorno in fekalno kanali-
zacijo ter javno razsvetljavo 
in obnovili vodovod. Pogod-
bena vrednost del znaša 750 
tisoč evrov.

Župan Ciril Globočnik je 
na priložnostni slovesnosti 
ob odprtju pojasnil, da ure-
ditev tega odseka predsta-
vlja drugi del projekta uredi-
tve kolesarske povezave med 
upravnim središčem Rado-
vljice in železniško postajo 
v Lescah.

Lani je bila tako v okviru 
prve od dveh faz tega pro-
jekta že zgrajena kolesarska 
povezava ob regionalni cesti 

med Radovljico in Lescami. 
Ocenjeni stroški izvedbe ce-
lotnega projekta so ob prija-

vi znašali dva milijona evrov, 
pri čemer 1,4 milijona pri-
speva Evropski sklad za re-
gionalni razvoj.

Občina Radovljica je si-
cer tudi letos v okviru 

Evropskega tedna mobilno-
sti predstavila naložbe v ko-
lesarske steze in pločnike 

ter uvedene ukrepe za umir-
janje prometa, ki prispevajo 
tako k trajnostni mobilnosti 
kot prometni varnosti.

Med vsakoletnimi ak-
tivnostmi ob dnevu brez 

avtomobila pa so tudi tok-
rat organizirali priljubljeni 
kolesarski izlet po približ-
no 15- kilometrski trasi, spe-
ljani po ravninskem obmo-
čju občine: od Lesc do Hraš, 
Studenčic, po cesarski cesti 
do Zapuž in Begunj ter skozi 
Dvorsko vas, Zgornji Otok, 
Gorico in Vrbnje v Radovlji-
co. Izlet so udeleženci, le-
tos jih je bilo več kot šestde-
set, tradicionalno zaključili 
z druženjem na javnem bi-
odinamičnem vrtu pri rado-
vljiški osnovni šoli.

Marjana Ahačič

Udeleženci tradicionalnega kolesarskega izleta, ki ga Občina Radovljica že skoraj dvajset let 
organizira ob dnevu brez avtomobila, so se prvi zapeljali po prenovljenem odseku ceste ob 
Čebelarskega centra proti železniški postaji v Lescah / Foto: Gorazd Kavčič

Radovljica – Nepremičnin-
ski sklad pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja 
bo v stavbi na Kranjski ces-
ti 4 v Radovljici, kjer je do 
pred nekaj leti delovala go-
stilna Kozolec in kjer je ime-
la svoje prostore tudi občin-
ska zveza društev upoko-
jencev, preuredil v stanova-
nja, prilagojena starejšim.

Kot so pojasnili, v objek-
tu s skupno površino ne-
kaj več kot sedemsto kva-
dratnih metrov načrtuje-
jo ureditev desetih namen-
skih najemnih stanovanj 
za upokojence in druge sta-
rejše. Stanovanja bodo veli-
ka od 40 do 72 kvadratnih 
metrov ter arhitekturno 
in arhitektonsko prilago-
jena bivanju starejših, kar 
med drugim pomeni, da bo 

stavba imela dvigalo in pri-
lagojene dostope, stanova-
nja pa kopalnice s kadjo za 
prhanje. Uporabnikom bo 
na voljo tudi 14 zunanjih 
parkirišč.

Kot so še pojasnili, je 
sklad na razpisu ministr-
stva za okolje in prostor za 
projekt pridobil nekaj več 
kot pol milijona evrov, kar 
predstavlja 36 odstotkov ce-
lotne vrednosti investici-
je. Načrtujejo, da bo že pri-

hodnji mesec objavljen jav-
ni razpis za izbor izvajalca 
gradnje, zaključek projek-
ta je predviden do pomladi 
2024.

»Nova stanovanja bodo 
upravičencem oddana v 
okviru javnega razpisa in po 
neprofitni najemnini, s či-
mer bo investicija prispeva-
la k dostopnosti primernih 
stanovanj za starejše v Slo-
veniji,« so še poudarili na 
Nepremičninskem skladu.

V preteklosti je bila lastni-
ca tretjinskega deleža stav-
be, v kateri bodo zdaj ure-
jena stanovanja za starejše, 
tudi Občina Radovljica, ki pa 
je svoj delež pred nekaj leti 
prodala Nepremičninske-
mu skladu. Prostore za upo-
kojence je po prodaji občina 
zagotovila v objektu ob nek-
danji knjižnici, streho bali-
nišča, ki so ga prav tako upo-
rabljali predvsem upoko-
jenci, pa prestavila nad ba-

linišče v starem športnem 
parku v središču mesta.

Potem ko so pretekli teden 
ob 25-letnici delovanja skla-
da namenu predali šestde-
set oskrbovanih najemnih 
stanovanj na Bledu, ima Ne-
premičninski sklad pokoj-
ninskega in invalidskega za-
varovanja trenutno v lasti 
skupaj 3232 namenskih na-
jemnih stanovanj za upoko-
jence in druge starejše v 116 
krajih po vsej Sloveniji.

Nepremičninski sklad bo stavbo, v kateri je imela do pred nekaj leti prostore tudi občinska zveza 
društev upokojencev, predvidoma v letu in pol preuredil v stanovanjski objekt z desetimi novimi 
najemniškimi stanovanji, prilagojenimi starejšim.

Jesenice – Župana Jesenic Blaž Račič in Šentjakoba v Rožu 
Guntram Perdacher sta dala pobudo za uvedbo letnega pavša-
la za uporabo avtocestnega predora Karavanke za prebivalce 
obmejnih občin Jesenice in Šentjakob v Rožu. Predlagata vi-
šino pavšala sto evrov. Pobudo bosta naslovila na upravljav-
ca predora Dars in Asfinag ter na pristojne državne organe. 
»Razmeroma visoka cena enkratne uporabe predora, ki znaša 
za osebni avtomobil 7,60 evra (z DDV), predstavlja znatno 
finančno oviro predvsem za okrepitev sodelovanja med pre-
bivalci z obeh strani meje, pa tudi med obema občinama, 
podjetji, različnimi organizacijami ...« sta poudarila župana. 
Podobna ureditev v sosednji Avstriji že velja za več predorov 
na različnih avtocestah.

Pobuda za letni pavšal za predor Karavanke

Jesenice – Iz Občinske or-
ganizacije Socialnih demo-
kratov Jesenice so sporoči-
li, da bo njihov kandidat za 
župana Jesenic na novem-
brskih lokalnih volitvah Pe-
ter Bohinec.

»Kandidiram za župa-
na Jesenic, ker po dolgih le-
tih stagnacije Jesenice nuj-
no potrebujejo ljudi z vizijo. 
Številnim težavam, s kateri-
mi se občani Jesenic sreču-
jemo že vrsto let, predvsem 
na področju ravnanja z od-
padki, prometnih zastojev 
in dotrajane prometne in ko-
munalne infrastrukture, se 
je v zadnjem mandatu pri-
družila še problematika re-
gijske bolnišnice, ogrevanja, 
pitne vode, pomanjkanja sta-
novanj. Za kandidaturo sem 

se odločil, ker Jesenice potre-
bujejo župana, ki je usmer-
jen k aktivnemu iskanju reši-
tev za Jesenice,« je dejal Bo-
hinec, ki je tudi predsednik 
hokejskega kluba HDD Sij 
Acroni Jesenice.

Vrsto let je bil zaposlen 
na različnih ministrstvih in 
kot je dejal, je tam nabral og-
romno izkušenj in znanja.

»Delovanje in uspešnost 
občine, torej tudi Jesenic, sta 
v veliki meri odvisna od dr-
žavne politike, zato je toliko 
bolj pomembno, da ima žu-
pan močno podporo in oporo 
na ravni države,« je poudaril.

Peter Bohinec je prvi kan-
didat, ki je naznanil svojo 
kandidaturo ob sedanjem 
županu Blažu Račiču, ki je 
že pred časom napovedal, 
da se bo potegoval še za dru-
gi županski mandat.

Peter Bohinec je kandidat za župana Občine 
Jesenice na listi Socialnih demokratov (SD).

Kandidat za 
župana Jesenic

Urška Peternel

Marjana Ahačič

Stavba, v katerih je imela včasih prostore občinska zveza društev upokojencev, bo lastnik, 
Nepremičninski sklad, preuredil v stanovanja za starejše. / Foto: Gorazd Kavčič

Deset najemnih stanovanj za starejše

V objektu s skupno površino nekaj več kot sedemsto 
kvadratnih metrov načrtujejo ureditev desetih 
namenskih najemnih stanovanj, velikih od 40 do 72 
kvadratnih metrov, prilagojenih bivanju starejših.

Prenovljena, zdaj šest metrov široka cesta ima 
obojestranski pomožni kolesarski pas in pločnik. 
Na odseku so uredili tudi meteorno in fekalno 
kanalizacijo ter javno razsvetljavo in obnovili vodovod.
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Bohinjska Bela – Na vaji so 
pripadnice in pripadniki 
132. gorskega polka 1. bri-
gade sodelovali s pripadni-
ki oboroženih sil Madžar-
ske, Poljske, Velike Britani-
je in ZDA. Kot opazovalci so 
bili na letošnjem terenskem 
usposabljanju udeleženi 
tudi Italijani, Luksembur-
žani in Nemci. Vaja, ki se je 
začela v ponedeljek, 12. sep-
tembra, je potekala v okoli-
ci Vojašnice Boštjana Kekca 
na Bohinjski Beli, na obmo-
čju strelišča in vadišča Mač-
kovec ter na območju Škofje-
loškega hribovja.

Približno štiristo sodelu-
jočih je na zelo različnih ti-
pih reliefa ter v spremenlji-
vih vremenskih razmerah v 
dnevno-nočnih pogojih pre-
verjalo veščine in znanja s 
področja gibanja, preživetja 
ter bojnega delovanja v sre-
dogorju. Aktivnost je bila 
razdeljena na dve fazi. V 
prvem tednu je bilo težišče 

vaje na usposabljanju iz in-
dividualnih vojaških gor-
niških veščin, v drugem pa 
je bilo usposabljanje name-
njeno kolektivnim nalogam 
iz taktike delovanja manjših 
taktičnih enot v gorah. V ta 
namen so udeleženci vaje na 
območju Škofjeloškega hri-
bovja izvedli taktično vajo z 
uporabo vadbenega streliva, 
pirotehničnih sredstev ter 

helikopterskega transpor-
ta. S skupnim usposablja-
njem so pripadniki Sloven-
ske vojske ter pripadniki tu-
jih oboroženih sil izmenjali 
znanje in poenotili taktične 
postopke ter tako dvignili ra-
ven skupnega delovanja.

»S skupnimi usposablja-
nji dvigujemo bojno prip-
ravljenost, ki je v tem obču-
tljivem varnostnem stanju 

v Evropi ključna, obenem 
gradimo zaupanje in krepi-
mo vezi med pripadniki,« 
je dejal podpolkovnik To-
maž Žbogar, poveljnik 132. 
gorskega polka in vodja vaje 
Zvezda Triglava 2022. Ob 
tem je tudi poudaril dob-
ro sodelovanje z lokalnimi 
skupnostmi. »Na Gorenj-
skem zelo dobro sodeluje-
mo z vsemi občinami, kjer 
se usposabljamo, tako z blej-
sko, bohinjsko, gorjansko, 
radovljiško kot z Občino Go-
renja vas - Poljane. V okvi-
ru te vaje smo štiri dni preži-
veli tudi na civilnem obmo-
čju Poljanske doline, kjer 
smo izvajali taktične postop-
ke. Lokalna skupnost nas je 
podprla in nam izrekla do-
brodošlico. Obratno tudi mi 
radi pomagamo njim, zato 
je sodelovanje vzajemno in 
v korist obeh strani,« je po-
jasnil.

Del svojih aktivnosti so 
javnosti predstavili minuli 
četrtek na območju strelišča 
in vadišča Mačkovec. Kot je 

pojasnil stotnik Jernej Alič, 
so pripadniki pokazali, kako 
bi sodelovanje enot potekalo 
v realnosti. »Enota je bila v 
premiku čez območje, priš-
la je do mostu, ki je bil poru-
šen. Z brezpilotnim letalom 
so pregledali, ali je obmo-
čje varno, pri tem so opazili 
poveljniško mesto nasprot-
nika, ki se je tukaj nasta-
nil in se pripravljal na na-
pad. Poveljnik na terenu se 
je odločil, da bo poveljniško 

mesto uničil, zato je posta-
vil minomete, hkrati je izve-
del obhodni manever z ma-
nevrskimi oddelki. Na po-
moč je poklical tudi letalo za 
bombardiranje poveljniške-
ga mesta. S prepletom vseh 
elementov je bil sovražnik 
uničen. Na koncu je bil upo-
rabljen še helikopter za od-
voz našega poškodovanega 
pripadnika,« je scenarij pri-
kazane vaje predstavil sto-
tnik Alič.

Jezersko – Švica in Kne-
ževina Lihtenštajn sta ne-
davno že šestič podeli-
li mednarodno arhitek-
turno nagrado konstruk-
tivne Alpe (Constructive 
Alps) za trajnostno preno-
vo in gradnjo v Alpah. Ži-
rija je med 240 prijavlje-
nimi projekti iz sedmih 
držav enajst projektov pre-
poznala kot izjemne.

Štirje projekti si delijo 
prva tri mesta in petdeset 
tisoč evrov denarne nagra-
de. Zmaga je ostala v Švici, 
druga nagrada je šla Fran-
cozom in Italijanom, tretja 
pa v Avstrijo, prenovljene-
mu gorskemu gostišču Fal-
kenhütte, ki se neopazno 
zlije z visokogorsko pokra-
jino. Gostišče Falkenhütte 
je že drugič postalo tudi naj-
bolj priljubljen projekt po 
izboru javnosti. Arhitekti, 

ki so zasnovali nagrajene 
objekte, so posebno pozor-
nost namenili naravnim vi-
rom in gradbeni tradiciji alp-
skega prostora. Zgradbe po-
nazarjajo moč arhitekture, 
ki združuje estetiko in traj-
nost, zavzamejo malo zem-
ljišča, uporabljajo trajno-
stne gradbene materiale in 
zmanjšujejo stroške energi-
je, v nekaterih primerih celo 
pokrivajo lastne potrebe po 
energiji.

Med nominiranimi pro-
jekti so bili tudi trije sloven-
ski: Hotel Bohinj in brv na 
Rju, oba iz Bohinja, ter Šen-
kova hiša z Zgornjega Jezer-
skega, ki je prejela poseb-
no priznanje. Gre za izrazi-
to nadpovprečno trajnosten 
objekt, ki s svojim videzom 
deluje mogočno in daje pe-
čat Šenkovi domačiji ter ce-
lotni veduti Kamniško-Sa-
vinjskih Alp, pod katerimi 
stoji. Prenova pomeni ohra-
njanje arhitekture naših 
prednikov za nove rodove.

Na mednarodnem arhitekturnem natečaju Konstruktivne Alpe je slovenski 
projekt Šenkova hiša s Šenkove domačije na Jezerskem prejel posebno 
priznanje.

Alenka Brun

Maša Likosar

Šenkova hiša / Foto: Alenka Brun

Na Gorenjskem je potekala vojaška vaja Zvezda Triglava 2022, ki je bila del jesenskega niza vaj Slovenske vojske Preskok 2022. Zaključila se je na Hotavljah 
s slovesnostjo in postrojem vseh udeležencev.

Dobro sodelovanje z lokalnimi skupnostmi

Priznanje za Šenkovo hišo

Prenova pomeni 
ohranjanje arhitekture 
naših prednikov za nove 
rodove.

Na območju strelišča in vadišča Mačkovec so prikazali del 
mednarodnega vojaškega usposabljanja Zvezda Triglava 
2022. / Foto: Primož Pičulin

Podpolkovnik Tomaž Žbogar, poveljnik 132. gorskega polka 
in vodja vaje Zvezda Triglava 2022 / Foto: Primož Pičulin



6 Gorenjski glas
petek, 23. septembra 2022

info@g-glas.si

Za zamudo ni kriva statika
Na Mestni občini Kranj zavračajo govorice, da objekt bodoče Glasbene in baletne šole Kranj v 
mestnem središču ni statično ustrezen. Čakali so na vpis objekta v kataster stavb.

Kranj – Prvotne napove-
di Mestne občine Kranj 
(MOK), da se bosta Glasbe-
na šola (GŠ) Kranj ter Javni 
sklad RS za kulturne dejav-
nosti (JSKD) Kranj v prenov-
ljeno nekdanjo srednjo grad-
beno šolo na Cankarjevi uli-
ci 2 preselila 1. septembra, se 
niso uresničile. Tudi ne kas-
neje korigirana napoved, da 
bo obnova končana do sredi-
ne meseca, ne. Ob tem so na 
plan prišle govorice, da ob-
čina ne more pridobiti upo-
rabnega dovoljenja zaradi 
statične neustreznosti obno-
vljenega objekta. Na MOK te 
govorice zanikajo. Kot zatr-
jujejo, je objekt statično pov-
sem ustrezen, gradnja pa 
je izvedena skladno z izda-
nim gradbenim dovolje-
njem. »Torej ne drži trditev, 
da uporabno dovoljenje še 
ni izdano iz razloga statične 
ustreznosti objekta,« so od-
govorili na naše poizvedova-
nje.

»Razlog zamika izdaje je 
v novem dejstvu, ki ga pri-
naša s 1. junijem 2022 spre-
jeti Gradbeni zakon, in si-
cer da mora biti pred odda-
jo dokumentacije za prido-
bitev uporabnega dovolje-
nja objekt vpisan v kataster 
stavb. Ker objekt na Cankar-
jevi 2 v kataster stavb še ni 
bil vpisan, je bilo treba pred-
hodno urediti še to formal-
nost,« so pojasnili na MOK. 
Tehnični pregled je že razpi-
san za prihodnji teden, zato 
na občini pričakujejo izda-
jo uporabnega dovoljenja v 
roku dveh tednov.

Zaradi zamude pri selitvi 
naj bi se v stiski znašla tudi 
GŠ Kranj, saj naj bi po na-
ših informacijah že morala 
zapustiti prostore na Glav-
nem trgu 7, v katerih na pri-
mer izvaja balet. Ravnate-
ljica šole Petra Mohorčič je 
razložila, da so si v dogovo-
ru z ostalimi kranjskimi jav-
nimi zavodi za pouk izposo-
dili nekaj prostorov. Tako 
pouk plesnih pripravnic in 

baleta še naprej poteka v do-
sedanjih prostorih - v dvora-
ni JSKD na Glavnem trgu, 
pouk orkestrov v Avli MOK, 
pouk nauka o glasbi in glas-
benih pripravnic ter pred-
šolske glasbene vzgoje pa v 
obeh obstoječih dvoranicah 
GŠ Kranj  ... »Znajdemo se 
tako, da lahko z učenci kljub 

vsemu izvajamo pouk kar se 
da nemoteno,« je povedala. 
»Se zavedamo, da ni opti-
malno, vendar z dobro voljo 
vseh vpletenih verjamem, 
da bomo zmogli premosti-
ti prostorske težave in nato 
s še toliko večjim veseljem 
pričakati nove prostore,« je 
dodala.

Simon Šubic

Na izdajo uporabnega dovoljenja za objekt na Cankarjevi 2 
so čakali zaradi vpisa objekta v kataster stavb, so razložili 
na kranjski občini. / Foto: Tina Dokl

Škofja Loka – Komunala 
Škofja Loka je minuli torek 
z uradno predajo štirih vozil 
v uporabo nadomestila več 
kot 18 let stara tovorna vozi-
la. »S tem smo poskrbeli, da 
se bo dodobra dotrajan voz-
ni park, ki ga pri svojem delu 
uporabljamo vsakodnevno, 
postopno v celoti obnovil,« 
je povedal direktor Komuna-
le Škofja Loka Primož Ržen 
in pojasnil, da so za potre-
be rednega zbiranja odpad-
kov in ravnanja z njimi kupi-
li nov smetarski prekucnik z 
dvigalom, ki ga uporabniki z 
območja občine Škofja Loka 

lahko srečajo pri praznjenju 
zvonov na ekoloških otokih, 
in novo samonakladalno 

vozilo, ki ga bodo uporablja-
li za potrebe prevoza kontej-
nerjev v občinah Škofja Loka 

in Železniki. Z novim kom-
biniranim tovornim vozi-
lom pa bodo lahko enostav-
neje opravili dela na podro-
čju vodovoda.

»Med pomembnejše na-
kupe štejemo še nakup rab-
ljenega t. i. kanal jeta, s kate-
rim bomo lahko samostojno 
izvajali praznjenje greznič-
nega blata, čistili kanalizaci-
jo in meteorne kanale. Pre-
den vozila začnemo upo-
rabljati, jih opremimo skla-
dno s celostno podobo naše-
ga podjetja. Tako nas lahko 
prepoznate na vsakem kora-
ku,« je dodal Ržen in v druž-
bi župana Tineta Radinje vo-
znikom izročil ključe vozil.

V Komunali Škofja Loka si prizadevajo postopoma posodobiti zastareli vozni park, ta teden pa so v 
uporabo uradno predali štiri nova vozila.

Vilma Stanovnik

Komunala Škofja Loka je predstavila posodobljen vozni 
park. / Foto: Gorazd Kavčič

V Tržiču bodo zadonele koračnice

Tržič – Zgodba gre tako-
le, kot so sporočili iz Služ-
be Turizem Tržič: »Dne 
25. septembra leta 1852 
je 86-letni grof Radetzky 
še zadnjič obiskal Tržič in 
domačini so mu pripravi-
li veličasten sprejem. Fel-
dmaršal se je takrat zani-
mal tudi za vse tiste, ki so 

mu kdaj v Tržiču pomaga-
li pri reševanju težav. Zato 
je najprej obiskal starega 
čevljarskega mojstra, ki je 
grofu pred nekaj desetletji 
gmotno pomagal.« V spo-
min na 170. obletnico nje-
govega zadnjega obiska 
Tržiča bodo v mestnem je-
dru zadonele koračnice, 
tudi znameniti Radetzky 
marš, ki jo je njemu v čast 

spisal Johann Strauss sta-
rejši.

Lani je Združenje zgodo-
vinskih mest Slovenije pra-
znovalo dvajseti jubilej, ki 
ga je zaznamovala prva iz-
vedba kulturno-gastronom-
skega abonmaja Polna žlica 
kulture. V abonma, v kate-
rem je predstavljena razno-
lika kultura, ki živi, ustvarja 
in bogati zgodovinska mesta 

vse dni v letu, je povezanih 
21 mest in izvajalcev ter več 
kot 200 vrhunskih umetni-
kov. Zgodovinski mesti Tr-
žič in Slovenske Konjice sta 
znani tudi po odličnih pihal-
nih orkestrih in tudi po še ži-
vih legendah o zmajih. Tako 
ni slučaj, da v Tržič priha-
ja v goste godba iz Sloven-
skih Konjic. Festival korač-
nic se bo začel jutri, 24. sep-
tembra, ob 17. uri v atriju Ob-
čine Tržič, v primeru slabe-
ga vremena pa v Kulturnem 
centru Tržič. Vstop je prost.

Suzana P. Kovačič

Železnikih – V Železnikih se je pred slabim mesecem zače-
la rekonstrukcija 650 metrov državne ceste od že urejenega 
odseka v Logu do uvoza k ribiškemu domu na Rudnem, ki jo 
vodi Direkcija RS za infrastrukturo (DRSI). Gre za obsežno 
rekonstrukcijo, s katero bodo izboljšali prometno varnost na 
tem odseku. Izvajalec, podjetje Mapri Proasfalt, bo v sklopu 
del rekonstruiral in razširil vozišče, na celotni dolžini bo zgra-
dil pločnik, uredil bo odvodnjavanje, zgradil nove prepuste, 
dva mostova ter nove zidove na celotni dolžini. Uredil bo 
tudi prometno opremo in signalizacijo, priključke in uvoze 
ter cestno razsvetljavo in komunalno infrastrukturo. »Pred-
viden rok zaključka gradnje je 365 dni. Gradnja bo potekala 
ob polovični zapori ceste,« so napovedali na DRSI. Investicija 
je vredna skoraj 2,7 milijona evrov, od tega bo več kot 2,2 
milijona evrov prispeval DRSI, slabih 423 tisoč evrov pa bo 
zagotovila Občina Železniki.

Cesta proti Rudnu bo varnejša

Kranj – V Društvu za po-
moč ženskam in otrokom 
žrtvam nasilja Varna hiša 
Gorenjske so že v juniju 
osnovnim šolam in vrtcem 
na Gorenjskem ponudili 
možnost sodelovanja v ob-
liki ozaveščanja o vrstah na-
silja, prepoznavanju nasilja 
in možnostih sodelovanja 
pri obravnavi posameznih 
primerov.

»Šole in vrtci so se zelo po-
zitivno odzvali na naš poziv, 

zanimanja je veliko. Izvede-
nih je bilo že nekaj predsta-
vitev in vzpostavljeno sode-
lovanje. Skupaj ugotavlja-
mo, da je veliko psihičnega 
in ekonomskega nasilja, ki 
se ne kažeta tako očitno kot 
fizično nasilje, zato ju tudi 
težje prepoznamo. Nekate-
rim žrtvam nasilja se zdi-
jo določena nasilna ravna-
nja, ki jih doživljajo, nekaj 
običajnega. Ne zavedajo se, 
da so žrtve nasilja, da imajo 

pravico do spoštovanja, sa-
mostojnega odločanja, ena-
kovredne vloge v odnosu 
in podobno. Zato je ozave-
ščanje o vrstah nasilja zelo 
pomembno,« pravi Špela 
Zgonc in dodaja, da so po-
leg tega, da ves čas ozavešča-
jo o ničelni toleranci do nasi-
lja, poletne mesece izkoristi-
li tudi za krajše izlete, aktiv-
nosti na vrtu, različne delav-
nice, ki so preusmerile misli 
njihovih uporabnic in pred-
vsem otrok stran od skrbi, 
obenem pa so krepili tudi 

občutek lastne vrednosti in 
pomembnosti.

»Zahvaliti se želimo tudi 
vsem posameznim dona-
torjem, ki pomagajo omili-
ti stisko mamic z otroki in 
posameznic, ki so vključe-
ne v naše programe,« doda-
ja Zgončeva in pravi, da se v 
primeru, ko ste v stiki in pot-
rebujete nasvet ali pogovor, 
lahko obrnete na Center za 
informiranje in svetovanje 
na številko 030 380 380.

Veliko je psihičnega in ekonomskega nasilja, ki se 
ne kažeta tako očitno kot fizično, zato ju tudi težje 
prepoznamo.

Ničelna toleranca 
do nasilja

Vilma Stanovnik

V juniju so se na uporabnice in njihove otroke 
spomnili na Teku štirih mostov v Škofji Loki, kjer je 
organizator teka Run4Unity zbiral donacije. Zaposleni 
v podjetju Goodyear so v okviru tradicionalnega 
projekta Boljša prihodnost s prostovoljci pomagali 
pri ureditvi igral in okolice Materinskega doma 
Gorenjske.

Nadomeščajo stara tovorna vozila

Celovita rekonstrukcija 650-metrskega odseka državne 
ceste proti Rudnu naj bi trajala leto dni, stala pa bo blizu 
2,7 milijona evrov. / Foto: Gorazd Kavčič
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Kamnik – Največ predlogov 
se nanaša na prometni re-
žim. Ulica je namreč že več 
let zaprta za promet, a ima 
sedanja prometna ureditev 
nekaj pomanjkljivosti, pra-
vijo. Ob delavniki se zaradi 
dostave potopni količek spu-
sti že ob peti uri zjutraj, kar 
po mnenju podpisnikov po-
bude – teh je 42 – ni v skladu 
z zakonom o javnem redu 
in miru, ki čas do šeste zjut-
raj opredeljuje kot čas miru 
in nočnega počitka. Še več-
ja težava pa je to, da jutranje 
odprtje izrabljajo tudi drugi 
vozniki, ki Šutno uporablja-
jo kot tranzitno pot, pri tem 
pa se ne ozirajo na to, da vo-
zijo v območju peš cone, ki 
je poleg tega tudi šolska pot.

Kot pravijo v civilni inicia-
tivi (podatke hranimo v ure-
dništvu), bi težavo rešil raz-
meroma enostavno, če bi 
uvedli odpiranje s telefon-
skim klicem. Sistem bi pre-
veril, ali je klicatelj v podat-
kovni bazi upravičencev, in 
spustil količek. Na ta način 
bi lahko tudi podaljšali čas 
dostave, Šutna pa bi sicer 
ves čas ostala zaprta. Pozva-
li so tudi k večjemu nadzo-
ru redarske službe in uvedbi 
videonadzora ter opozorili 
na neupravičeno odpiranje 

ulice za obvoze.
Prav tako si prizadevajo 

za to, da bi bili, podobno kot 
drugi prebivalci mestnega 
jedra, tudi stanovalci Šutne 
upravičeni do parkiranja na 
mestnih parkiriščih z dovo-
lilnico. Želijo pa tudi spreje-
tje pravilnika ob prireditvah 
na ulici in drugačen režim 
odvoza smeti ter opozarjajo 
na pazljivejše čiščenje tlako-
vanih površin. Občini predla-
gajo tudi pregled kanalizacij-
skega omrežja na ulici.

Kot odgovarjajo na Občini 
Kamnik, so strokovne služ-
be občinske uprave pobude 

preučile in jih označujejo 
kot »zelo dobre in s skup-
nimi močmi uresničljive«. 
Večino nameravajo uresni-
čiti tudi s pomočjo projek-
ta Trajnostna urbana rege-
neracija. Gre za skop uskla-
jenih dejavnosti, ki na dolo-
čenem območju s pomoč-
jo sodelovanja med različ-
nimi skupinami in delež-
niki izboljšuje urbano oko-
lje in kakovost bivanja. Ob-
čina bo iniciativi predlagala 
izvedbo skupnih delavnic, 
na kateri bodo preučili tudi 
pobude iniciative in na kon-
cu sprejeli najboljše rešitve. 

»To pomeni, da izvajalci de-
lavnic pri prenovi sodeluje-
jo s prebivalci in drugimi 
uporabniki prostora in pri 
delu upoštevajo njihove že-
lje in potrebe. Po drugi stra-
ni pa izvajalci pazijo, da bo 
prostor po prenovi bolj pri-
jazen okolju,« so med dru-
gim zapisali v odgovoru ob-
činske uprave, kjer so doda-
li še, da bo tudi pregled ka-
nalizacijskega omrežja, ki 
ga predlagajo v iniciativi, 
izveden v okviru rednega 
vzdrževanja kanalizacij, za 
kar so zagotovljena ustre-
zna sredstva.

Šutna je najbolj prepoznavna kamniška ulica. / Foto: Aleš Senožetnik

Kranj – V projektu Scho-
ol 21 sodeluje pet partner-
jev, poleg vodilnega partner-
ja Gimnazije Franceta Pre-
šerna še Osnovna šola (OŠ) 
Franceta Prešerna, Social-
na akademija, BSC Kranj 

in norveški partner iz regi-
onalne uprave okrožja More 
Romsdal. »Glavni cilj naše-
ga projekta je s pomočjo ra-
zvoja nove metode in orod-
ja poučevanja mlade že med 
procesom formalnega izo-
braževanja opremiti z vešči-
nami in znanji 21. stoletja, 

ki so potrebni za samostoj-
no življenje in delo,« je po-
udarila ravnateljica Gimna-
zije Franceta Prešerna Mir-
jam Bizjak.

Tako med osnovnošol-
ci kot dijaki namreč opaža-
jo apatičnost pri pouku, kar 
je epidemija covida-19 še 
poslabšala. »Učenci nimajo 
motivacije za učenje za živ-
ljenje, temveč le željo po na-
biranju točk za vpis na izbra-
no srednjo šolo oziroma fa-
kulteto,« je dejala Mirjam 
Bizjak. Kompetence, ki so 
jih izbrali kot vodilo pri pro-
jektu, so zato: učenje uče-
nja, kritično razmišljanje, 
sprejemanje odločitev, pod-
jetnost, komunikacija, reše-
vanje problemov, kreativno-
st in inovativnost, delo v sku-
pini ter odpornost – spopri-
jemanje s stresom in čustvi. 
To želijo doseči z novimi me-
todami in orodji poučevanja 
v učilnicah na prostem. Z 
norveškim partnerjem so se 

povezali, ker imajo na Nor-
veškem s tem že veliko iz-
kušenj. Pridobljeno znanje 
bodo prenesli v prakso in 
med druge učitelje. »Glav-
no je spodbuditi pozornost 
mladih,« je ob tem pouda-
ril Matej Cepin iz Socialne 
akademije in dodal, da ima-
jo pri mladinskem delu s 
tem veliko izkušenj. Ravna-
telj Osnovne šole Franceta 
Prešerna Kranj Aleš Žitnik 
je priznal, da so že ugotovi-
li, katere dejavnosti bi lah-
ko izvajali na prostem, pri 
konkretni izvedbi pa računa-
jo na izkušnje iz Norveške. 
Andraž Šiler iz BSC Kranj 
je pojasnil, da so pri izvaja-
nju enega od svojih projek-
tov na več kot petdesetih šo-
lah po Gorenjskem, v okviru 
katerega so mlade želeli nav-
dušiti za spremembe v šo-
lah, na šolah vedno poudari-
li prav željo po zunanji učil-
nici. Priložnost za to se je 
pokazala ob razpisu Norve-
škega finančnega mehaniz-
ma, obenem pa so pridobi-
li partnerja iz Norveške, kjer 
je pouk na prostem nekaj 
običajnega, je še dodal Šiler, 
ki je prepričan, da je učenje 
lahko zabavno, doseči mora-
jo le še, da bo učenje zabav-
no tudi v šoli.

Na Gimnaziji Franceta Prešerna v Kranju so v sredo predstavili mednarodni 
projekt School 21, v okviru katerega želijo v sodelovanju s še štirimi partnerji 
vzpostaviti nove metode poučevanja na prostem.

Mateja Rant

Jezerca – Občinska organi-
zacija Združenja borcev za 
vrednote NOB Kranj Cerklje 
na Gorenjskem je 10. sep-
tembra na planini Jezerca 
pripravila vsakoletno slove-
snost, na kateri so obudili 
spomin na dogodke iz leta 
1942. V avgustu pred osem-
desetimi leti je namreč v bo-
jih na Krvavcu padlo več bor-
cev Druge grupe odredov in 
Kokrškega odreda.

Ob osemdeseti obletnici je 
v pozdravnem pismu na do-
godke spomnil tudi Božidar 

Gorjan - Bogo, še edini živeči 
borec Druge grupe odredov, 
ki je bil udeležen napada iz 
zasede na Davovcu. Slav-
nostni govornik pa je bil dr. 
Martin Premk, poslanec dr-
žavnega zbora in član pred-
sedstva Zveze združenj bor-
cev NOB Slovenije. V kultur-
nem programu spominske 
slovesnosti so sodelovali 
učenci Osnovne šole Davori-
na Jenka iz Cerkelj Zala Hu-
dobivnik, Lovro Remic, Mej 
Rehberger, klarinetist Am-
brož Hudobivnik in harmo-
nikar Mark Starič z mento-
rico učiteljico Špelo Srečnik.

Aleš Senožetnik

Preddvor – V Kulturnem domu Preddvor bo v sredo, 28. sep-
tembra, z začetkom ob 18. uri delavnica za pripravo Razvojne-
ga programa Občine Preddvor do leta 2030. Srečanje je odprto 
za širšo javnost, na delavnico pa vabijo vse občane, ki želijo 
soustvarjati vizijo prihodnosti in projekte Občine Preddvor. 
Zaradi lažje organizacije dogodka na občini prosijo za potr-
ditev udeležbe na naslov obcina@preddvor.si.

Aleš Senožetnik

Predstavniki slovenskih partnerjev v projektu (od leve proti 
desni): Matej Cepin, Andraž Šiler, Mirjam Bizjak in Aleš 
Žitnik / Foto: Primož Pičulin

Delegacija je položila venec ob pomniku na Jezercih.  
/ Foto: arhiv dogodka

Stanovalci Šutne, najbolj prepoznavne kamniške ulice, so se pred kratkim povezali v Civilno iniciativo za 
Šutno in na občinsko upravo naslovili pobude, s katerimi želijo rešiti nekatere težave, ki jih pestijo.

Iniciativa za boljšo Šutno Obletnica napada

Vabijo na razvojno delavnico

Učenje je lahko zabavno
SAMOPLAČNIŠKA FIZIOTERAPIJA  

NA DOMU - ZD KRANJ VABI K UPORABI  
NOVE STORITVE

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

Planica – Prihodnje leto bos-
ta med 21. februarjem in 5. 
marcem Planica in Kranj-
ska Gora gostili FIS svetov-
no prvenstvo v nordijskem 
smučanju.

Navijačem so od minu-
le srede na voljo večdnevne 
vstopnice, najdražja vsto-
pnica za sedišče na tribuni 
za vse dni prvenstva pa sta-
ne 735 evrov. Stojišče za 
ogled celotnega prvenstva 
stane 490 evrov. Seveda je 
moč kupiti vstopnice tudi le 
za nekaj dni, prodaja dnev-
nih vstopnic se bo začela 1. 
novembra.

Zanimanje za največji do-
godek v zgodovini Republi-
ke Slovenije je že sedaj ve-
liko, kar je bilo slišati tudi v 
Kranjski Gori, kjer je minu-
le dni potekalo 43. zasedanje 
združenja novinarjev nor-
dijskega smučanja in biatlo-
na Forum Nordicum. Ude-
ležilo se ga je več kot pet-
deset novinarjev, po uvod-
nem pozdravnem nagovoru 
generalnega sekretarja OK 
Planica Tomaža Šušteršiča 
pa so o minuli in prihajajo-
či zimski sezoni spregovori-
li direktorji tekmovanj FIS v 
nordijskih disciplinah.

Generalni sekretar Med-
narodne smučarske zveze 

Michel Vion v razpravi ni iz-
ključil možnosti, da bi bili 
organizatorji tekem svetov-
nega pokala v nordijskem 
in alpskem smučanju zara-
di energetske krize prisilje-
ni odpovedati ali prestaviti 
tekme, ter dodal, da pa sve-
tovnih prvenstev ni mogoče 
preložiti v kratkem času.

Člani foruma so se mi-
nulo sredo udeležili tudi 
slovesnega začetka pred-
prodaje vstopnic za svetov-
no prvenstvo v nordijskem 

smučanju, prav tako pa 
so se slovesnosti v Plani-
ci udeležile tudi članice in 
člani slovenske reprezen-
tance v smučarskih sko-
kih in drugi visoki gostje. 
Kot je ob tem povedal pred-
sednik Smučarske zveze 
Slovenija in OK Planica 
Enzo Smrekar, je ob uspeš-
no opravljeni zaključni in-
špekciji Mednarodne smu-
čarske zveze FIS Slovenija 
znova pokazala, da znamo 
in zmoremo gostiti športna 

tekmovanja na najvišjem 
nivoju.

»Zelo smo zadovoljni z 
opravljenim delom OK Pla-
nica. Ekipa je dobro priprav-
ljena. Vse, kar sedaj potrebu-
jemo, sta sneg in mraz,« je 
povedal Michel Vion.

Ob tem je združenje Fo-
rum Nordicum naši ska-
kalki Urši Bogataj podelilo 
posebno priznanje kraljica 
zime, torto pa je dobil Peter 
Prevc, ki je v torek praznoval 
trideseti rojstni dan.

Vilma Stanovnik

Ob začetku prodaje vstopnic se je torte v družbi reprezentančnih prijateljev in prijateljic 
razveselil Peter Prevc, priznanje kraljica zime pa je dobila Urša Bogataj. / Foto: Gorazd Kavčič

Blegoš – Kljub negotovim 
vremenskim razmeram, 
saj so v Poljanski dolini še 
dan prej grozile poplave, so 
bili organizatorji letošnjega 
Vzpona s kolesi na Blegoš 
zadovoljni. Čeprav je soča-
sno potekalo tudi tekmova-
nje gorskih kolesarjev v kro-
su v Domžalah, so na tradi-
cionalni prireditvi pozdravi-
li 79 tekmovalk in tekmoval-
cev.

Prvih šest kilometrov pro-
ge, ki se je tradicionalno za-
čela s startom pred Zadruž-
nim domom na Hotavljah, 
je po novem potekalo po as-
faltu, preostanek 12,8 kilo-
metra dolge trase s kar 980 
metri višinske razlike pa po 
lepi makadamski trasi.

V cilj je najprej pripeljal 
Matic Grošelj (MBK Črni 
Vrh), ki je s slavil pred Til-
nom Potiskom (ŠD Poljane) 
in Lukom Tavčarjem (Calcit 
bike team).

V ženski konkurenci je 
zmagala Rada Žakelj (Sla-
ščičarna Magušar), druga je 
bila Regina Laznik (KK Zap-
ravljivček), tretja pa Martina 
Rupnik (MBK Črni Vrh).

Vzpon na Blegoš je bil 
tudi zadnji vzpon v leto-
šnjem Pokalu polanskih 
puklov. Prav na vseh vzpo-
nih je sodelovalo 13 kolesark 
in kolesarjev, na koncu pa 

je največ točk zbral Andrej 
Draksler (ŠD Koloka), ki je 
bil zmagovalec vzponov na 
Javorč in Lubnik. V ženski 
konkurenci je bila najbolj-
ša Regina Laznik (KK Zap-
ravljivček).

»Sezona je bila zelo izena-
čena, precej je bilo novih ko-
lesarjev. V celi sezoni je so-
delovalo okoli 270 kolesar-
jev, na vseh tekmah skupaj 

pa jih je bilo okoli štiris-
to. Kot na preteklih tekmah 
smo tudi na Blegošu letos 
izpeljali novo popestritev, 
spretnostni izziv, kdo naj-
dlje zdrži na kolesu. Bilo je 
zanimivo, z obilo smeha in 
lepa popestritev dogodka,« 
je v imenu organizatorjev, 
ki za 25. sezono že načrtuje-
jo tudi novosti, povedal Niko 
Stržinar.

Športno društvo Marmor Hotavlje je pripravilo že 24. Vzpon s kolesi na Blegoš, ki je potekal tudi v 
spomin Lojzeta Oblaka in je bil hkrati zaključni vzpon letošnje sezone Pokala polanskih puklov.

Vilma Stanovnik

Velik del poti proti Blegošu je še vedno makadamski, kar pa tekmovalkam in tekmovalcem 
ni povzročalo težav. / Foto: Maja Šturm

Jesenice – V novi sezoni se hokejsko pokalno tekmovanje ni 
začelo po načrtih. Četrtfinalni tekmi sta odpadli, niso pa ju 
nadomeščali, zato sta se ekipi SIJ Acroni Jesenice in SŽ Olim-
pija uvrstila v polfinale brez boja. Jeseničani nato minuli torek 
v polfinalnem obračunu niso imeli težav, saj so status favorita 
v gosteh pri ekipi LedX Celje upravičili že v prvem delu, ko so 
v polno zadeli trikrat. Gole za jeseniško moštvo so dosegli 
Eric Pance, Jaša Jenko in Lovro Kumanović. V nadaljevanju 
je bilo srečanje nekoliko bolj izenačeno, a je za ekipo Jesenic 
v 37. minuti še en gol dosegel Pance. Čeprav so imeli tudi 
v zadnji tretjini jeseniški hokejisti nekaj priložnosti za peti 
zadetek, so se bolj osredotočili na varovanje priigranega vod-
stva.S pomočjo Anttija Karjalainena so svojo mrežo ohranili 
nedotaknjeno.Tako je bil končni izid dvoboja 4 : 0 (3 : 0, 1 : 0, 
0 : 0). Na drugi polfinalni tekmi minulo sredo je SŽ Olimpija 
v mestnem obračunu z rezultatom 7 : 0 (0 : 3, 0 : 2, 0 : 2) brez 
težav ugnala ekipo Slavia Junior. Finalni derbi bo to v sredo, 
28. septembra, tekma pa bo na Jesenicah.

Pričakovan pokalni hokejski finale

Kranj – Zaradi nastopa članske reprezentance ta konec te-
dna nogometni prvoligaši ne bodo igrali tekem državnega 
prvenstva. Tekme 9. kroga čakajo drugoligaše. Nogometaši 
kranjskega Triglava bodo tokrat gostovali v Lendavi pri ekipi 
Nafta 1903. Roltek Dob jutri gostuje v Krškem. V 3. slovenski 
nogometni ligi – zahod bodo jutri odigrali tekme 7. kroga. Vse 
bodo začeli ob 16. uri, Gorenjci pa bodo igrali takole: Izola – 
Tinex Šenčur, Sava Kranj – Fama Vipava, Šobec Lesce – TKK 
Tolmin, Visoko – Slovan Ljubljana in Eksist Žiri – Škofja Loka. 
V gorenjski nogometni ligi bodo odigrali tekme 5. kroga. Že da-
nes ob 16.30 bodo tekmo začeli nogometaši Bitenj in Kondorja 
Godešič, jutri ob 14. uri Zarica Kranj in Britof, ob 15. uri je na 
sporedu tekma Bled-Bohinj Hirter – Velesovo Cerklje, ob 16. 
uri pa se bodo začele še tekme SIJ Acroni Jesenice – Preddvor, 
Tržič 2012 – Naklo in Niko Železniki – Kranjska Gora.

Tekme le v drugi, tretji in gorenjski ligi

Brdo pri Kranju – Slovensko 
nogometno reprezentanco 
jutri in v torek čakata še zad-
nji tekmi v ligi B Lige naro-
dov UEFA. Izbranci Matja-
ža Keka se bodo jutri z začet-
kom ob 18. uri najprej merili 
v Stožicah z Norveško, nato 
pa bodo gostovali na Šved-
skem.

Na selektorjevem sezna-
mu so bili sprva vratarji Jan 
Oblak (Atletico Madrid), Vid 
Belec (Apoel) in Igor Vekić 
(Pacos de Ferreira), branil-

ci Petar Stojanović (Em-
poli), Jaka Bijol (Udinese), 
Jure Balkovec (Alanyaspor), 
Miha Blažič (Angers), Jon 
Gorenc Stanković (Sturm), 
Žan Karničnik (Ludogo-
rec), Gregor Sikošek (Ma-
ribor) in David Brekalo (Vi-
king), vezisti Jasmin Kurtić 
(Paok), Miha Zajc (Fener-
bahče), Domen Črnigoj (Ve-
nezia), Sandi Lovrić (Udi-
nese), Adam Gnezda Čerin 
(Panathinaikos), Timi Max 
Elšnik (Olimpija) in Tomi 

Horvat (Sturm) ter napa-
dalci Benjamin Verbič (Pa-
nathinaikos), Andraž Špo-
rar (Panathinaikos), Luka 
Zahović (Pogon Szczecin), 
Benjamin Šeško (Salzburg) 
in Žan Celar (Lugano). Kek 
je na reprezentančno akci-
jo naknadno povabil tudi 
Jana Mlakarja in Miho Mev-
ljo, zaradi poškodbe pa je re-
prezentanco zapustil Žan 
Celar. Na prvih treningih 
je manjkal tudi Škofjeločan 
Jan Oblak, ki še čuti posledi-
ce poškodbe, a naj bi bil do 
jutri pripravljen za igro.

»Naš cilj je ostati v dobri 
družbi te skupine. Dve dob-
ri tekmi ob koncu junijskega 
cikla sta nas ohranili v tem 
boju. Se pa zavedamo izziva 
Norveške in Švedske,« je po-
vedal Kek.

Sicer pa je Slovenija po 
štirih krogih v skupini B4 
na zadnjem mestu. Doslej 
je zbrala dve točki, eno več 
ima Švedska, Srbija jih ima 
sedem, vodilna Norveška pa 
deset. Prvo mesto vodi v ligo 
A, zadnje pa v ligo C.

Slovenska nogometna reprezentanca trenira na 
Brdu pri Kranju, saj jo jutri in v torek čakata tekmi 
Lige narodov UEFA proti Norveški in Švedski.

Naši nogometaši 
jutri proti Norveški

Vilma Stanovnik

Slovenija se je z Norveško nazadnje merila junija in 
v Oslu igrala 0 : 0. S Švedi so naši junija v Ljubljani 
izgubili z 0 : 2.

S kolesi so se vzpeli na Blegoš

Povabili so v Planico
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Mengeš – Prejšnji teden je 
farmacevtski gigant Novar-
tis, pod čigar okrilje spada 
tudi Lek, napovedal nalož-
bo v razvoj bioloških zdra-
vil naslednje generacije v vi-
šini tristo milijonov dolar-
jev (kar je trenutno približ-
no enako tristo milijonom 
evrov). Kot so zapisali v spo-
ročilu za javnost, namerava-
jo s temi sredstvi vzpostaviti 
znanstveno okolje, ki bo ok-
repilo zmogljivosti za zgo-
dnji tehnični razvoj biolo-
ških zdravil.

Gre za večletno naložbo, 
ki bo zajemala razvoj učin-
kovin in končnih izdelkov 
ter bo izvedena na obstoje-
čih Novartisovih lokacijah 
v Švici, Avstriji in Sloveniji. 
Od tega bo lokacija v Mengšu 
deležna 110 milijonov evrov 
sredstev za vlaganje v zmo-
gljivost klinične proizvodnje 
in tehničnega razvoja, s či-
mer bodo vzpostavili Center 
za razvoj bioloških zdravil.

Kot poudarjajo, ima loka-
cija v Mengšu dolgo tradi-
cijo razvoja bioloških zdra-
vil, ki sega v osemdeseta leta 
prejšnjega stoletja. Danes 
je Mengeš največji razvoj-
ni center za biološka zdravi-
la v Sloveniji s približno 360 
zaposlenimi ter dolgolet-
nim tesnim sodelovanjem 

s slovenskimi akademskimi 
in raziskovalnimi instituci-
jami. »Novi Center za razvoj 
bioloških zdravil bo omo-
gočil nove razvojne zmo-
gljivosti, vključno s klinič-
no proizvodnjo za podpo-
ro zgodnjim fazam klinič-
nih preskušanj. Veselimo 
se, da bomo svoje znanje in 

izkušnje nadgradili, omogo-
čili razvoj novih znanj in ek-
spertiz ter pritegnili nove ta-
lente v to vznemirljivo zgod-
bo, ki jo v Mengšu gradi-
mo že nekaj desetletij,« je 
povedala Špela Jalen, vodja 
Razvoja bioloških zdravil v 
Mengšu.

Po besedah Reta Fischer-
ja, vodje Tehničnega razvoja 
zdravil v Novartisovem Glo-
balnem razvoju zdravil, bio-
loška zdravila v farmacevtski 
industriji predstavljajo sko-
raj polovico vseh v zadnjem 
obdobju odobrenih zdravil 
in imajo ogromen poten-
cial za posvečanje neizpol-
njenim potrebam po zdra-
vljenju na različnih terapev-
tskih področjih. »Ustvarja-
mo znanstveno okolje, ki 
je nujno za prenos komple-
ksnih bioloških spojin od za-
četnih korakov skozi celoten 
proces razvoja na integriran 
in hiter način,« je dodal.

Od leta 2003 je sicer No-
vartis v Slovenijo vložil več 
kot tri milijarde evrov.

Aleš Senožetnik

V Novartisu bodo 110 milijonov evrov namenili tudi za 
mengeško lokacijo Leka. / Foto: Aleš Senožetnik

Poleg Domela in Iskrae-
meca sta se za priznanja na 
nacionalni ravni potegova-
li še dve zlati gorenjski ino-
vaciji, in sicer obraboodpor-
no jeklo SIDUR 400 druž-
be SIJ Acroni in pripomo-
ček za vadbo Infinity Move-
ment podjetja Primož Pori, 
s. p. Obe sta na koncu prejeli 
srebrni priznanji, prav tako 
kot tudi domžalski Helios 
TBLUS za inovacijo trajno-
stnih premazov. Poleg zlate-
ga priznanja, ki ga je prejel 
Lekov razvojni center v Lju-

bljani, so srebrno priznanje 
podelili tudi ekipi v Razvoju 
bioloških zdravil Mengeš, in 
sicer za razvoj celičnih linij 
za produkcijo podobnih bio-
loških zdravil.

Kot je ob podelitvi letošnjih 
nagrad povedal predsednik 
Gospodarske zbornice Slo-
venije Tibor Šimonka, pod-
jetja z vlaganjem v razvoj, is-
kanjem novih in inovativnih 
rešitev presegajo meje in s 
tem tudi pomembno prispe-
vajo k zelenemu prehodu, 

družbeni odgovornosti in 
večji prepoznavnosti Slove-
nije in njenega gospodar-
stva. Vesel je, da so med le-
tošnjimi nagrajenimi tako 
produktne kot procesne in 
družbene inovacije, kar kaže 
na to, da imamo v državi ši-
rok in pester nabor podjetij, 
ki so sposobna inovirati na 
širokem področju.

Poudaril pa je tudi, da Slo-
venija po kazalnikih inova-
tivnosti sodi med zmer-
ne inovatorje, ki spadajo v 
skupino držav pod povpre-
čjem EU: »Premalo vlaga-
mo v raziskave, razvoj in 

inovacije. Podjetja dokazu-
jete, da imate znanje, ideje 
in cilje ter jih tudi uspešno 
dosegate. Na državi pa je, 
da ustvarja okolje, ki vam 
omogoča konkurenčne po-
goje ter dobro podporo,« 
je dejal in ob tem izposta-
vil tudi vlogo Gospodar-
ske zbornice Slovenije pri 
spodbujanju inovacijske 
kulture. Dejal je, da je Slo-
venija majhna država, zato 
potrebuje visoko dodano 
vrednost. Kot je zaključil, je 

čas za preboj in prav tu ino-
vacije igrajo izjemno vlogo.

Nagradili več tisoč 
inovacij

V 26 letih podeljevanja 
priznanj inovatorjem na re-
gionalni ravni in dvajsetih 
letih nagrajevanja najbolj-
ših na ravni države so v celot-
ni Sloveniji podelili nagrade 
več kot 11 tisoč inovatorjem 
in več kot 3.440 inovacijam. 
V teh letih je bilo na nacio-
nalni ravni podeljenih 169 
zlatih priznanj, izmed vseh 
podjetij, oz. inovatorjev, ki 
so sodelovali, pa jih je naj-
več prejela novomeška Krka.

V okviru Dneva inovativ-
nosti, ki ga podpirata tudi 
ministrstvo za gospodarski 
razvoj in tehnologijo ter Jav-
na agencija SPIRIT Slove-
nija, je potekalo še več dru-
gih dogodkov in strokovna 
konferenca o vlogi in po-
menu dizajn inovacij, ki jo 
je GZS organizirala skupaj 
s Kompetenčnim centrom 
za design management. Na 
ploščadi pred kongresnim 
centrom na Brdu je bila na 
ogled tudi razstava zlatih 
inovacij, ki se je v sredo pre-
selila v poslopje GZS, kjer si 
jo bo možno ogledati še do 
14. oktobra.

V Zvezi potrošnikov Slo-
venije (ZPS) so 8. septembra 
začeli kampanjo ZPS svetu-
je, potrošnik privarčuje, v 
okviru katere bodo priprav-
ljali koristne informacije in 
napotke o tem, kako doseči 
večje ali manjše prihranke. 
Vsak mesec bodo pokrili eno 
od področij, ki so pomemb-
na za gospodinjstva – od pre-
hrane do telekomunikacij in 
financ; vsako sredo pa bodo 
objavili tudi krajši nasvet.

Prvo področje, ki so ga 
vzeli pod drobnogled, je 
prehrana. Potrošnikom 
omogočajo vpogled v pov-
zetek rezultatov petih pre-
hranskih testov. Rezulta-
ti testov dokazujejo, da je z 
izbiro cenejših, a kakovo-
stnih izdelkov možno veli-
ko prihraniti. Tako so izra-
čunali, da štiričlanska dru-
žina (dva odrasla in dva naj-
stnika), ki kupuje po načelu, 
kar je dražje, je boljše, lah-
ko z upoštevanjem testov 
ZPS prihrani na leto tudi do 

1400 evrov, a ne na račun 
kakovosti izdelkov. Pri izra-
čunu so upoštevali rezulta-
te testov dolgozrnatega riža, 
tunine v oljčnem olju, mas-
la, jajc iz proste reje in na-
vadnega jogurta ter med iz-
delki vsaj dobre kakovosti 
izbrali najcenejšega names-
to najdražjega.

Tako so za navadni jogurt 
na podlagi cen, ki so veljale 
29. avgusta, ugotovili izje-
mno velik razpon cen. Po-
trošnik je za najcenejši jo-
gurt, ki je sicer na testu pre-
jel skupno oceno zelo dob-
ro, plačal 1,39 evra za kilo-
gram ali 25 centov za lon-
ček, za najdražjega z oceno 
dobro pa 4,40 evra za kilo-
gram oziroma 66 centov za 
lonček. »Če vsak član gospo-
dinjstva poje šest jogurtov 
na teden, lahko štiričlanska 
družina na mesec prihrani 
do 57 evrov, na leto pa kar 
do 681 evrov,« so izračuna-
li v zvezi potrošnikov, kjer so 
na podlagi rezultatov testov 
izračunali prihranke tudi za 
ostala štiri živila.

Zveza potrošnikov svetuje, 
potrošnik privarčuje
Cveto Zaplotnik

DOBRO JE VEDETI

Novartis bo z naložbo v vrednosti 110 milijonov evrov na mengeški lokaciji Leka vzpostavil Center za 
razvoj bioloških zdravil.

Naložba v razvoj

Za napredek so ključne 
inovacije

SODELAVEC V MEDNARODNEM MARKETINGU IN PRODAJI - m/ž

PONUJAMO:

DELOVNE NALOGE:

• Dinamično in aktivno delovno okolje v hitro-rastočem in inovativnem podjetju
• Raznoliko in zanimivo delo
• Delo z več državami po vsem svetu z možnostjo potovanj
• Interna in zunanja izobraževanja z več možnostmi napredovanja

• Komunikacija s strankami in prodajnimi zastopniki v tujini
• Obdelava povpraševanj in priprava ponudb po ceniku
• Priprava oz. urejanje marketinških materialov za spletno stran, kataloge  

in sejme v tujini
• Urejanje socialnih omrežij (Facebook, Youtube ipd.)
• Organizacija sejmov v tujini

PRIČAKUJEMO:

• Odlično pisno in govorno znanje angleškega jezika 
• Vsaj VI. stopnja izobrazbe iz smeri marketinga, lahko tudi strojništva
• Energičnost in veselje do dela
• Komunikativnost in samoiniciativnost

MEBOR d.o.o.
Češnjica 48 B
4228 Železniki

T: 04 510 32 00
E: mebor@mebor.eu
W: www.mebor.eu

Prijave pošljite po pošti ali na e-poštni naslov mebor@mebor.eu do 30.9.2022.

Prijave z življenjepisom in motivacijskim pismom pošljite na e-poštni naslov 
simon@mebor.eu do 30.9.2022.

zlata  
Gazela

2018

SODELAVEC V LOGISTIKI - m/ž

OPIS DELOVNEGA MESTA:

PRIČAKUJEMO:

• Organizacija in priprava dokumentacije za odpreme blaga.

• Izkušnje na področju fakturiranja, izvoza in logistike
• Aktivno znanje angleškega jezika, dobrodošlo tudi znanje  

drugih tujih jezikov
• Napredno znanje Microsoft-ovih orodij (Word, Excel,…)

SODELAVCESODELAVCE
SAWMILLING MACHINERY

1. stran

Doslej so nagrade podelili več kot 11 tisoč inovatorjem 
in več kot 3440 inovacijam.
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Kranj – Ob Evropskem tednu 
mobilnosti so včeraj na dan 
brez avtomobila potekale 
še zadnje aktivnosti, s kate-
rimi so spodbujali k trajno-
stni mobilnosti, kamor sodi 
tudi vožnja z e-skirojem, ki 
pa v Sloveniji postaja vse bolj 
problematična oziroma tve-
gana. Letos do sredine sep-
tembra je bilo namreč v pro-
metnih nesrečah udeleže-
nih že kar 149 voznikov e-s-
kirojev, s čimer je krepko 
presežena lanska celoletna 
številka – 109 voznikov e-s-
kirojev.

Umrla dva voznika 
e-skiroja

V teh nesrečah, ki so jih 
v 97 primerih zakrivili vo-
zniki e-skirojev sami, sta 
dva voznika e-skiroja umr-
la. Kot so navedli na Agen-
ciji za varnost cestnega pro-
meta (AVP), je v obeh pri-
merih šlo za samoudeležbo, 
oba sta se tudi vozila sama 
in bila brez čelade. Prvi vo-
znik, star 52 let, je na obmo-
čju PU Celje umrl marca, bil 
pa je tudi pod vplivom alko-
hola. Druga voznica e-skiro-
ja v starosti 84 let se je smr-
tno ponesrečila na območju 
PU Maribor konec avgusta.

V prometnih nesrečah e-s-
kirojev je bilo še 23 oseb tudi 

hudo poškodovanih, 105 pa 
lažje. Na AVP pojasnjujejo, 
da sta najpogostejša vzroka 
za nesreče z udeležbo e-ski-
rojev neprilagojena hitrost 
in neupoštevanje pravil o 
prednosti.

Policija je letos do sredine 
septembra pri voznikih e-s-
kirojev zabeležila 516 krši-
tev cestnoprometnih pred-
pisov, najpogosteje zaradi 
napačne strani in/ali smeri 
vožnje, neprilagojene hitro-
sti, alkohola, uporabe mo-
bitela in drugih naprav med 
vožnjo ter neuporabe čelade 
do 18. leta. Pri povzročiteljih 

izstopajo starostne skupine 
od 24 do 34 let, od 34 do 44 
let, od 44 do 54 let in od 18 
do 24 let.

Večini se e-skiroji zdijo 
nevarni

AVP je izvedla tudi sple-
tno anketo med več kot 1100 
anketiranimi, v kateri je ugo-
tavljala poznavanje pravil za 
vožnjo e-skirojev in specifi-
ke tovrstne mikromobilno-
sti. Odgovori so pokazali, da 
vozniki najpogosteje upora-
bljajo e-skiro za do pet kilo-
metrov razdalje, večkrat te-
densko in kot alternativo 

hoji ter vožnji z avtomobi-
lom. Več kot dvema tretjina-
ma anketiranih se vožnja z 
e-skirojem zdi nevarna, kar 
82 odstotkov pa jih je pod-
prlo ukrep dviga starostne 
meje za vožnjo e-skiroja na 
15 let. Trenutna zakonsko 
določena starostna omejitev 
za vožnjo e-skiroja je sicer 14 
let oziroma od 12. do 14. leta 
za voznike s kolesarsko iz-
kaznico. Čeprav je uporaba 
zaščitne čelade obvezna do 
18. leta, pa več kot tri četrti-
ne (78 odstotkov) vprašanih 
podpira zakonsko obvezo 
nošenja ne glede na starost.

Dobre tri četrtine anketiranih voznikov e-skirojev podpira obvezno nošenje čelade ne glede 
na starost. / Foto: Tina Dokl

Kranj – Gorenjski gorski re-
ševalci so ta teden opravili že 
šest reševalnih akcij, v štirih 
je sodeloval tudi helikopter. 
V sredo je vojaški helikopter 
z ekipo za helikoptersko re-
ševanje z Brnika v gorah re-
ševal dvakrat. V Koči pri Tri-
glavskih jezerih so pomagali 
oboleli planinki, na poti med 
Planiko in Velim poljem pa 
je pohodnik zgrešil pot, kas-
neje na brezpotju zdrsnil in 
se poškodoval. Na kraju zdr-
sa so ga oskrbeli bohinjski 
gorski reševalci. Oba planin-
ca so s helikopterjem prepe-
ljali v jeseniško bolnišnico.

V torek dopoldan se je v 
gozdu nad Bohinjsko Če-
šnjico poškodoval poho-
dnik. Gorski reševalci iz Bo-
hinja so ga izsledili, mu nu-
dili prvo pomoč, ga prenesli 
v dolino in predali reševal-
cem ekipe Nujne medicin-
ske pomoči Bohinj.

V ponedeljek popoldan 
so gorske reševalce iz Tr-
žiča aktivirali dvakrat. 
Najprej so pomagali pla-
nincu, ki si je poškodoval 
nogo na Tegoški planini, 
nato pa iz enakega razloga 

še planincu na Storžiču. 
Obakrat so v akcijo vključi-
li tudi vojaški helikopter z 
dežurno ekipo za reševanje 
v gorah Brnik, da so poško-
dovanca prepeljali v jeseni-
ško bolnišnico.

V ponedeljek zvečer pa so 
bohinjski reševalci na Plani-
ni Vogar iskali pogrešanega 
starejšega planinca, ki se je 
izgubil pri sestopu. Našli so 
ga nepoškodovanega in ga 
pospremili v dolino.

S helikopterjem so v zadnjih dneh v jeseniško bolnišnico prepeljali štiri planince – tri pohodnike zaradi 
poškodbe in planinko zaradi obolelosti. Na Vogarju so iskali pogrešanega planinca.

Simon Šubic

Medvode – Ljubljanski kri-
minalisti so pred dnevi na 
podlagi odredbe sodišča op-
ravili hišni preiskavi na ob-
močju Viča in okolice Med-
vod. V hišnih preiskavah pri 
dveh osumljencih, starih 23 
in 44 let, so odkrili različ-
ne snovi, za katere sumijo, 
da gre za prepovedane dro-
ge. Obema osumljencema 
so zato odvzeli prostost in ju 
privedli pred preiskovalne-
ga sodnika zaradi suma sto-
ritve kaznivega dejanja ne-
upravičene proizvodnje in 
prometa s prepovedanimi 

drogami, nedovoljenimi 
snovmi in postopki v špor-
tu ter predhodnimi sestavi-
nami za izdelavo prepoveda-
nih drog. Zoper oba je bil od-
rejen pripor.

V hišnih preiskavah so si-
cer kriminalisti odkrili do-
ber kilogram rjave prašna-
te snovi, ki naj bi bila hero-
in, nekaj čez sto gramov bele 
prašnate snovi, verjetno ko-
kaina, in štiri manjše zavojč-
ke snovi, za katere sumijo, 
da gre za prepovedane snovi 
v športu. Zasegli so tudi več 
tisoč evrov gotovine in pri-
pomočke za preprodajo pre-
povedane droge.

Simon Šubic

Bohinjska Bistrica – V sredo dopoldan je v delavnici LIP to-
varne Bohinj v Bohinjski Bistrici zagorel delovni stroj. Zapos-
leni so še pred prihodom gasilcev stroj povlekli iz delavnice 
in požar pogasili. Gasilci so delovni stroj prekrili s penilom, 
nevtralizirali razlite motorne tekočine, nadtlačno prezračili 
delavnico in izmerili prisotnost nevarnih plinov.

Požar pogasili delavci sami

Poljane – V delovni nesreči v Poljanah je v torek popoldan umrl 
delavec. Na policiji so pojasnili, da je do nesreče prišlo med 
razkladanjem materiala z višjega regala s pomočjo viličarja. 
Med razkladanjem je namreč moškega viličar, ki ga je sam 
upravljal, stisnil. Gasilci iz Poljan so hudo poškodovanemu 
nudili pomoč do prihoda reševalcev Nujne medicinske pomo-
či Škofja Loka, vendar pa je delavec zaradi hudih poškodb umrl 
na kraju nesreče. O nesreči kriminalisti še vodijo postopek in 
zbirajo obvestila.

Tragična nesreča pri delu z viličarjem

Škofja Loka – Gorenjski po-
licisti so ta teden nadaljeva-
li poostrene nadzore v pro-
metu, v katerih so še pose-
bej pozorni na nedovolje-
no uporabo mobilnih telefo-
nov in drugih elektronskih 
naprav med vožnjo. V torek 
dopoldne so krajša nadzora 
opravili v Kranju in Škofji 
Loki. Obravnavali so 27 kr-
šitev prometnih pravil. Se-
dem voznikov je med vožnjo 
uporabljalo telefone, dva sta 
bila na hitrem testu pozitiv-
na na prepovedane droge, na 
enem tovornem vozilu pa je 

bila skoraj za polovico pre-
koračena skupna dovoljena 
masa.

Med kršitelji je izstopal 
voznik, ki je storil kar tri 
prekrške. V naselju je vo-
zil prehitro za 28 km/h, 
ob tem ni upošteval talnih 
označb in je vozil na nepra-
vilni strani vožnje. Med ne-
varnimi kršitvami sta bili še 
dve prekoračitvi hitrosti, ki 
so ju obravnavali prometni 
policisti. En voznik je vo-
zil s hitrostjo 87 km/h pri 
omejitvi 50 km/h, drugi pa 
116 km/h pri omejitvi 90 
km/h, so sporočili s Policij-
ske uprave Kranj.

Simon Šubic

Simon Šubic

Nesreče v gorah se še kar vrstijo, zato je tudi vojaški helikopter z dežurnimi gorskimi 
reševalci z Brnika še vedno pogosto v zraku. / Foto: Tina Dokl

V hišni preiskavi so kriminalisti našli tudi rjavo prašnato 
snov, domnevno heroin. / Foto: PU Ljubljana

Letos so policisti obravnavali precej več prometnih nesreč z e-skiroji kot lani. Dva voznika e-skiroja sta 
tudi umrla, v obeh primerih je šlo za nesrečo s samoudeležbo.

E-skiroji: že dva umrlaV pripor zaradi 
pečanja z drogo

Policisti spet nadzirali

Helikopter štirikrat poletel v gore
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AKTUALNO

POGOVOR

ZANIMIVOSTI

ZGODBE

RAZGLED

Kultura
Festival ljubiteljskega igranega 
filma je v Kovor privabil številne 
oboževalce. Stran 14

Inštitut zlata pentljica je 
bil na željo in pobudo ot-
rok ustanovljen 15. februar-
ja letos, na mednarodni dan 
boja proti otroškemu raku. 
Vez ustanoviteljev Valeri-
je in Iva Čarmana z otroki 
in družinami, ki so se sre-
čale z rakom, sega približno 
24 let nazaj. Ideja, da bi ot-
roci sami spregovorili o svo-
jem boju, stiskah in sanjah, 
pa je rasla zadnjih nekaj let. 

Z zgodbami želijo pokazati 
in dokazati, da kljub vsemu 
zmorejo in da jih ne definira 
bolezen, ampak da jih ozna-
čujejo pogum, moč, vztraj-
nost, prijateljstvo, spoštova-
nje in zaupanje.

Zgodbo je na blejskem do-
godku, ki so ga poimenovali 

Naše zgodbe, vaša vpraša-
nja, prvič javno delilo deset 
junakov. Tomi, Hana, Luka, 
Sara, Maja, Vita, Tina, Kaja, 
Neža in Korina so predsta-
vili vsak svojo zgodbo, saj je 
vsaka drugačna in zelo uni-
katna – kljub skupnemu 
imenovalcu, ki jih povezu-
je. Za ta korak so kar nekaj 
časa zbirali pogum in iska-
li najboljši način, da bi se ga 
gostje udeležili z veseljem in 
radovednostjo, ne pa s stra-
hom v srcu in kepo v grlu. 

Ljudje se namreč besede 
rak še vedno pogosto ustra-
šijo, če pa je poleg še bese-
da otrok, se ga ustrašijo dvoj-
no. Tu pa so imeli priložnost 
spoznati, da se za tančico teh 
otrok ne skrivajo le težave, 
bolečine, zdravljenje, am-
pak, da v sebi skrivajo polno 

veselja, zagona, načrtov za 
prihodnost in smeha. Vsak 
od desetih mladostnikov je 
imel v dvorani tudi svojo ne-
vidno vez – osebo, ki je na 
poseben način povezana z 
njegovo zgodbo.

Življenje je čudovito
O svojem boju z rakom 

sta spregovorila tudi dva Go-
renjca, Neža Logar in Luka 
Omerzu, oba iz Škofje Loke. 
Šestnajstletna Neža je zbo-
lela pri 14 letih, diagnosti-
cirali so ji ne-Hodgkinovim 
limfomom. »Videti sem čis-
to običajna najstnica, ampak 
nisem, premagala sem raka. 
Namesto o valeti sem razmi-
šljala o življenju. Zakaj rav-
no jaz? Kolikokrat sem se to 
vprašala, vsak dan vsaj tisoč-
krat. Moji družini se je sesul 
svet, mami pa je porabila vse 
robčke,« je svoje občutke de-
lila Neža, ki je kemoterapi-
je zelo težko prenašala. »Iz-
guba las je bila zame podob-
na koncu sveta. Moji čudovi-
ti dolgi lasje so ležali na bla-
zini,« je dodala. Nežo je boj 
za življenje ali smrt spreme-
nil. Pred boleznijo je bila ne-
samozavestna, stik s tujimi 
osebami pa ji je bil mučen. 
»Kljub temu da je rak grozna 
bolezen, pa mi je vseeno pri-
nesel ogromno lepega. Moj 
pogled na svet se je spreme-
nil. Spoznala sem čudovite 
ljudi, tudi Valerijo in Iva, ki 
sem jima izredno hvaležna 
za vse. Mnogo prijateljev je 
odšlo, a prišlo mnogo bolj-
ših prijateljev,« nam je zau-
pala. Danes obiskuje drugi 

letnik zdravstvene šole na 
Jesenicah, v prihodnosti pa 
želi postati pediatrinja. Ob 
koncu svoje zgodbe je še po-
udarila: »Zapomnimo si le 
eno – življenje je čudovito, 
tudi takrat, ko mislimo, da 
razpada svet.« Nežina nevi-
dna vez je bil Igor Drakulič, 
direktor društva T4M, ki je 
odgovoren za Tek štirih mo-
stov in tisti, ki je mlade bor-
ce povabil k sodelovanju in 
skupaj z njimi soorganiziral 
Tek junakov.

Bolezen je premagal
Štirinajstletni Luka 

Omerzu je pri dvanajstih le-
tih zbolel za Ewingovim sar-
komom, ki je redka oblika 
kostnega raka. »Začelo se 
je aprila leta 2020, ko sem 
pod levim ušesom opazil ve-
liko bulo. Najprej smo z dru-
žino mislili, da je težava z 
modrostnim zobom, a mi je 
zobozdravnica po pregledu 
povedala, da zob ni, da je naj-
verjetneje vnetje podušesne 

žleze. Osebna zdravnice me 
je nato poslala na krvne pre-
iskave, ki niso nič pokazale. 
Odšel sem na kliniko ORL v 
Ljubljano, kjer sem opravil 
veliko preiskav. Samo dia-
gnozo je potrdila operativna 
punkcija, kjer so mi odvzeli 

en del tkiva in ugotovili, da 
je tumor. Pojavil se mi je na 
spodnji čeljusti na levi stra-
ni,« je pripovedoval Luka. 
Prestal je mnogo ciklov ke-
moterapij. »Tam sem preje-
mal zdravila proti raku ozi-
roma bolj strokovno citosta-
tike. Med kemoterapijo več 
dni nisem jedel, večino časa 
sem spal in počival. Po šes-
tih ciklih kemoterapij je sle-
dila operacija na maksilofa-
cialni kliniki v Ljubljani, kjer 
so mi odstranili tumor in re-
konstruirali spodnjo čeljust. 

To pomeni, da so mi del 
spodnje čeljusti odstranili 
in jo nadomestili s kostjo iz 
noge,« je povedal. Sledilo je 
nadaljnje zdravljenje, med 
drugim tudi transplantaci-
ja matičnih celic, in dne 3. 
junija 2021 je uspešno zak-

ljučil boj s to zahrbtno bo-
leznijo. »Bolezen sem sreč-
no premagal, a mi je pusti-
la nekaj posledic,« je dejal. 
Ker je bil tumor na težko do-
stopnem mestu, so mu med 
operacijo prerezati obrazni 
živec. »Zdaj imamo levo 
stran obraza slabo odzivno, 
a se počasi popravlja, ker se 
živci obnavljajo. Po obseva-
njih pa nimam las nad levim 
ušesom,« je posledice opisal 
Luka. Njegova nevidna vez 
je bila njegova razredničar-
ka Petra Kavčič.

Maša Likosar

Tomi, Hana, Luka, Sara, Maja, Vita, Tina, Kaja, Neža in Korina so predstavili vsak svojo 
zgodbo. / Foto: Gorazd Kavčič

Iskrenost, srčnost in neomajni pogum so nekatere izmed lastnosti otrok in mladostnikov, ki so v Festivalni dvorani na Bledu predstavili svoje zgodbe o 
življenju, ki jih povezuje zlata pentljica. To niso povsem običajni otroci – to so otroci, ki so preboleli raka ali pa se z njim in njegovimi posledicami še borijo. 
Združuje jih Inštitut zlata pentljica, otroci z rakom, ki sta ga ustanovila zakonca Valerija in Ivo Čarman od Svetega Duha pri Škofji Loki.

Ivo in Valerija Čarman, ustanovitelja Inštituta zlata 
pentljica, otroci z rakom / Foto: Gorazd Kavčič

To je članek za najave v GG +
tekste za najave vpisuješ kot podpis k 

sliki !!!

Aktualno
S projektom so k vključitvi v 
novo okolje pomagali skoraj 150 
priseljenkam. Stran 19

Obletnice
Pred 110 leti je bilo ustanovljeno 
društvo Gorska reševalna služba 
(GRS) Kranjska Gora. Stran 20

September je mednarodni mesec ozaveščanja o 
otroškem raku, ki ga simbolizira zlata pentlja.

Zgodbe, ki jih povezuje zlata pentlja

Dogodka se je udeležila tudi predsednica Državnega 
zbora RS Urška Klakočar Zupančič, ki je bila nevidna 
vez junakinje Hane.
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   petek, 23. septembra 2022

Bobnarjeva se 
interpelacije ne boji

Stranka SDS je ta teden 
vložila prvo interpelacijo v 
aktualnem mandatu vlade 
Roberta Goloba, in sicer pro-
ti notranji ministrici Tatjani 
Bobnar. Očitajo ji zlorabo 
funkcije, opustitev dolžne-
ga ravnanja in zavajanje jav-
nosti v zvezi z nezakoniti-
mi migracijami, odstranit-
vijo zaščitne ograje na meji 
s Hrvaško in varnostnimi 
ter političnimi posledicami 
odstranitve ograje, nedosle-
dno izvajanje zakonov, sa-
movoljo, malomarno opra-
vljanje dela, opustitev dol-
žnostnih ravnanj ter drugih 
dejanj in stališč pri izvrševa-
nju politične funkcije. Bob-
narjeva odgovarja, da se in-
terpelacije, ki ji očita solidar-
nost, spoštovanje človekovih 
pravic in temeljnih svobo-
ščin, ne boji. »Če delaš poš-
teno in zakonito, se lahko 
mirne vesti soočiš s komer-
koli in kadarkoli argumen-
tirano zagovarjaš svoje od-
ločitve,« so v notranjem mi-
nistrstvu povzeli njene bese-
de. Podpirajo jo tudi v vseh 
koalicijskih strankah. V 
SDS sicer včeraj vložili tudi 
interpelacijo zunanje mini-
strice Tanje Fajon, razmiš-
ljali pa naj bi tudi o interpe-
laciji obrambnega ministra 
Marjana Šarca.

Fides napovedal stavko
Sindikat zdravnikov in 

zobozdravnikov Slovenije 
Fides je v torek izvedel iz-
redno letno konferenco, po 
kateri so napovedali stavko, 
ki se bo začela 19. oktobra. 
Po besedah predsednika Fi-
desa Konrada Kuštrina je 
njihova glavna zahteva, da 
vlada državnemu zboru ta-
koj posreduje predlog spre-
memb zakona o zdravniški 
službi, na podlagi katerega 
se zdravniki in zobozdrav-
niki izločijo iz sistema plač 
v javnem sektorju, kar si si-
cer želijo že nekaj časa. Kot 
je še dejal Kuštrin, je bila 
odločitev za stavko težka, a 
gre za klic na pomoč, zato 
bolnike prosijo za razume-
vanje. Ob tem upa, da jim 
bo vlada prisluhnila in da do 
stavke na koncu ne bo priš-
lo. Minister za zdravje Da-
nijel Bešič Loredan je de-
jal, da so Fides za prihod-
nji torek povabili na pogaja-
nja, ker pa napovedi stavke 
in zahtev še nimajo, se bodo 
ustrezno odzvali, ko jih 
bodo prejeli. Kuštrin je kas-
neje dejal, da se torkovih po-
gajanj ne bodo udeležili, na 
kar se je ministrica za javno 
upravo Sanja Ajanović Hov-
nik v Odmevih TV Sloveni-
ja odzvala s komentarjem, 
da v Fidesu izsiljujejo in se 
ne pogovarjajo. Kuštrin ji je 
odgovoril, da zahteva s 3500 
podpisi zdravnikov ni izsi-
ljevanje, ampak legitimna 

zahteva neke poklicne sku-
pine, ki je odgovoren nosi-
lec zdravstvene dejavnosti.

Pahor v Združenih 
narodih

V New Yorku po dveh le-
tih spet v živo poteka splo-
šna razprava v okviru 77. 
Generalne skupščine Zdru-
ženih narodov (ZN), ki sta 
se je udeležila tudi predse-
dnik republike Borut Pahor 
in zunanja ministrica Tanja 
Fajon. Pahor je v sredo tudi 
nagovoril zbrane svetovne 
voditelje. Opozoril je na ru-
sko agresijo proti Ukrajini, 
ki je ena glavnih tem zaseda-
nja, ob mednarodnem dne-
vu miru pa pozval k vrnitvi 
upanja na trajni mir. Med 
drugim je poudaril, da je 
bila z izjemo vojne na Balka-
nu vsaka velika geopolitič-
na sprememba v Evropi od 
padca Berlinskega zidu mir-
na, kar je bil pomemben pri-
spevek upanju za trajni mir. 
To upanje je zdaj povsem 
pretresla ruska agresija pro-
ti Ukrajini. »Bomo zaradi 
tega nehali verjeti v možnost 
trajnega miru? Ne. Otrokom 
ne smemo zapustiti sveta v 
nenehnem strahu pred voj-
no,« je poudaril. Opozoril 
je še, da so se države s član-
stvom v ZN zavezale mirne-
mu reševanju sporov, sode-
lovanju in spoštovanju te-
meljnega človeškega dosto-
janstva. V govoru se je Pa-
hor poleg miru in varnosti 

posvetil tudi sodelovanju za 
boljšo prihodnost in multi-
lateralizmu. Slovenija sicer 
zasedanje Generalne skup-
ščine ZN izkorišča pred-
vsem za predstavitev svoje 
kandidature za nestalno čla-
nico Varnostnega sveta v le-
tih 2024 in 2025, za kar so se 
odločili že v prejšnji vladi Ja-
neza Janše.

Marko Bošnjak 
podpredsednik ESČP

Evropsko sodišče za člo-
vekove pravice (ESČP) je za 
enega od dveh novih pod-
predsednikov v ponede-
ljek izvolilo Slovenca Marka 
Bošnjaka, ki bo položaj prev-
zel 1. novembra. 48-letni 
Škofjeločan je od leta 2016 
slovenski sodnik v ESČP in 
ima devetletni mandat. Pred 
odhodom v Strasbourg je bil 
odvetnik in član upravnega 
odbora v Odvetniški družbi 
Čeferin in partnerji ter iz-
redni profesor kazenskega 
prava na Evropski pravni fa-
kulteti v Novi Gorici. Pred 
prihodom v Odvetniško 
družbo Čeferin pa je bil viš-
ji znanstveni sodelavec In-
štituta za kriminologijo pri 
Pravni fakulteti in svetova-
lec ustavnega sodišča v naj-
zahtevnejših kazenskih za-
devah. Ukvarjal se je s ka-
zenskim, procesnim in ma-
terialnim pravom, ustav-
nim pravom, pravom člo-
vekovih pravic in mednaro-
dnim pravom.

Simon Šubic

Vloženi interpelaciji 
zoper dve ministrici

Razloge za vložitev interpelacije notranje ministrice Tatjane 
Bobnar je predstavil poslanec SDS Branko Grims.  
/ Foto: Gorazd Kavčič

Predsednik republike Borut Pahor je v sredo še zadnjič v 
imenu Slovenije nagovoril Generalno skupščino Združenih 
narodov. / Foto: Gorazd Kavčič (arhiv)

Škofjeločan Marko Bošnjak je postal podpredsednik 
Evropskega sodišča za človekove pravice. / Foto: Gorazd Kavčič (arhiv)

med sosedi

Jože Košnjek Septembra leta 1972, 
pred pol stoletja, se je zgo-
dilo eno od najhujših na-
silnih dejanj zoper Sloven-
ce na Koroškem in njiho-
ve pravice. Julija leta 1972 
je vlada tedanjega sociali-
stičnega kanclerja dr. Bru-
na Kreyskega na osnovi 
ljudskega štetja iz leta 1961 
sklenila postaviti v 205 na-
seljih v 36 občinah na dvo-
jezičnem delu Koroške dvo-
jezične krajevne table. To so 
bili kraji, v katerih se je nad 
20 odstotkov ljudi izreklo 
za Slovence. Septembra so 
začeli postavljati dvojezične 
table. Čeprav je bilo iz nem-
ško nacionalnih in Sloven-
cem sovražnih krogov sli-
šati glasove nezadovoljstva, 
nihče ni računal, da bo nji-
hov odgovor na postavlja-
nje tabel tako silovit, grob 
in sovražen.

Že 20. in 21. septembra 
so bile premazane in poško-
dovane prve table. Koroška 
deželna oblast je postavila 
nove. Sovražnost se je stop-
njevala in v naslednjih ve-
čerih in nočeh so kolone 50 
ali več osebnih vozil s kriče-
čimi potniki krožile po Ko-

roškem. Pred očmi polici-
je so padale table. Zadnje 
9. oktobra, na predvečer 52. 
obletnice plebiscita. Za tako 
krut obračun s Slovenci so 
se »koroški domovini zves-
ti brambovci« odločili še 

pred sprejetjem zakona na 
Dunaju, že aprila leta 1972. 
Pogromu zoper table so sle-
dili novi poskusi utišanja 
slovenske manjšine na Ko-
roškem, ki so pustili pri njej 
negativne posledice, ven-
dar je preživela. Po dolgole-
tnih pogajanjih so bile zno-

va postavljene dvojezične ta-
ble, največ leta 2011, Skupaj 
v 164 krajih. V desetih letih 
je bilo dodanih nekaj novih, 
ob obletnici podiranja ta-
bel oziroma »ortstafelstur-
ma« pa so koroški Slovenci 

odgovornim v državi in de-
želi poslali poziv, da se pos-
tavijo table v vseh krajih, ki 
so bili določeni leta 1972.

Lastovka odletela na 
Koroško

Program Radia Slovenija 
ARS je letos razpisal že 31. 
natečaj za najboljšo kratko 
zgodbo za nagrado Lastov-
ka. Med 360 prispelimi 

zgodbami je žirija Lastov-
ko podelila koroškemu Slo-
vencu, pesniku, pisatelju, 
novinarju in fotografu časo-
pisa Nedelja iz Celovca Vin-
cencu Gotthardtu. Lastovka 
je tako prvič odletela v za-
mejstvo na Koroško. Vin-
cenc ni neznano ime v li-
terarnem svetu. Lani je bil 
med petimi nominiranci za 
nagrado Kresnik.

Slovenci v zamejstvu (869)

Takole so konec septembra in v začetku oktobra leta 1972 
pod plaščem noči na Koroškem podirali dvojezične table.  
/ Foto: Novice Celovec

Pred pol stoletja so padale table

V okviru tradicionalne koroške akcije Dan spomenika 
bodo v nedeljo, 25. septembra, ob 14. uri v gostišču 
Stara pošta/Alte Post v Bistrici na Zilji odprli razstavo 
z naslovom Kraljevi kozolci v spomin na arhitekta 
Nika Kralja, ki je kozolce razumel kot eno od največjih 
mojstrovin ljudskega stavbarstva.
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Po svetu
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Zverine zemlje

To pot začenjam z bolj 
osebnim pogledom. Na tem 
svetu, za katerega ne vem 
več, kam gre, sem že sedem 
desetletij. To je pa že taka 
doba, slovenska in moja, da 
lahko rečem, da sem živel v 
dobrih časih. V našem delu 
sveta so nam bile po letu 
1945 prihranjene nadloge, 
ki jih prinašajo znameniti 
štirje jezdeci apokalipse iz 
Janezovega Razodetja; tis-
ti, ki morijo »z mečem, z la-
koto, s smrtjo in z zverina-
mi zemlje« (Raz 6,8). V na-
šem in mojem času v Slove-
niji ni bilo ne večje vojne ne 
lakote, smrt nas je pobirala 
v naravnem številu, za »zve-
rine zemlje« pa ne vem prav 
dobro, katere bi lahko bile. 
Če lahko pod to oznako spra-
vimo tudi potrese, poplave, 
velike požare, toče in druge 
naravne ujme, potem jih je 
nekaj pač bilo, a v primerja-
vi s tistimi drugod po svetu 
niso bile najbolj katastrofal-
ne. Če k njim dodamo še vse 
bolj izrazite podnebne spre-
membe in z njimi poveza-
ne posledice, potem se zdi, 
da gredo dobri časi h kon-
cu. Vojna se nam je nevarno 
približala že v osamosvojit-
venem letu 1991, a ne tako 
hudo kot v naslednjih le-
tih v drugih delih nekdanje 

skupne države Jugoslavi-
je. Zdaj pa divja v Ukraji-
ni, na meji naše sedanje 
skupne državne povezave 
v EU. Tudi smrt se nam je 
nevarno približala v prav-
kar minulih (?) letih pan-
demije koronavirusne bo-
lezni covid-19, ki je trajala 
od marca 2020 do pomla-
di 2022 in očitno še ni pov-
sem izzvenela. Ocenjujejo, 
da je zaradi nje v Sloveniji 
kakih pet tisoč ljudi umrlo 
prej, kot bi sicer; na celem 
svetu pa šest milijonov in 
pol. Največja in najbolj gro-
zeča neznanka prihodnjih 
let in desetletij pa so »zve-
rine zemlje«. Kako se bo na 
naše nezmerno ravnanje z 
njo odzvala Zemlja? Na ne-
katerih delih planeta se od-
ziva s sušo, žejo in posle-
dično lakoto. Te lahko pov-
zročijo nove vojne in nove 
migracije. Bliža se zima 
2022/2023. Kaj nam pri-
naša? Če nas bo samo malo 
zeblo, ne bo hudega. In 
kako bo v naslednjih letih, 
kam gre ta svet? Se nam po 
sedmih debelih obeta se-
dem suhih desetletij? Kaj 
lahko sploh še naredimo, 
da se jim izognemo? Vsak 
od nas in vsi skupaj? Vpra-
šanja se postavljajo, odgo-
vori prihajajo, v kratkem …

Spoprijem dveh svetov
V zadnjem tednu sta 

se zgodila dva svetovna 

politična vrhova. Prvi v sta-
rodavnem mestu Samar-
kand v Uzbekistanu 15. in 
16. septembra, drugi pa v 
Londonu 19. septembra. 
V Samarkandu je potekal 
vrh voditeljev Šanghajske 
organizacije za sodelova-
nje (SCO), v kateri so po-
leg Kitajske in Rusije še In-
dija, Pakistan, Kazahstan, 
Kirgizistan, Uzbekistan in 
Tadžikistan. Prihod v Sa-
markand pa sta med dru-
gimi potrdila še predsedni-
ka Turčije in Irana, Recep 
Tayyip Erdogan in Ebra-
him Raisi. Na srečanju so 
govorili o »alternativi za-
hodnemu svetu«. Voditelji 
Zahoda pa so se srečali na 
pogrebu kraljice Elizabe-
te II. v Londonu. To naj bi 
bil po številu prispelih vo-
diteljev in drugih predstav-
nikov držav največje sreča-
nje državnikov v zgodovi-
ni. Prišlo jih je še več kot 
na pogreb jugoslovanske-
ga predsednika Tita v Be-
ogradu, maja 1980. Priš-
li so predsedniki oziroma 
premierji ZDA, Francije, 
Nemčije, Italije, Avstrali-
je, Kanade, Japonske, Indi-
je, Brazilije … Ta dva sve-
tovna politična vrhova sta 
simbolna. Lahko bi rekli, 
da so se v Samarkandu se-
šli avtokrati, v Londonu pa 
demokrati. Razlikovanje in 
ločevanje teh dveh svetov je 
vse bolj očitno in izrazito. V 

Ukrajini pa že poteka voj-
na med obema. Ja, ta voj-
na ni samo obramba Ukra-
jine pred rusko agresijo. 
Vanjo je s politično in vo-
jaško podporo napadeni 
državi vpleten tudi zahod-
ni svet. Uspešno obram-
bo in uspešne protinapade 
ukrajinske vojske sta omo-
gočila dva dejavnika: zav-
zetost ukrajinskih vojakov 
in sodobno orožje, prispe-
lo zlasti iz ZDA in Nemčije.

Nepovabljene države
Na kraljičin pogreb so 

lahko prišli samo pred-
stavniki povabljenih držav. 
Šest držav pa je bilo takih, 
ki vabila sploh niso prejele: 
Rusija, Belorusija, Mjan-
mar (Burma), Sirija, Vene-
zuela in Afganistan. Dve od 
teh šestih (Mjanmar in Af-
ganistan) sta celo nekda-
nji britanski koloniji. Se-
verna Koreja in Nikaragva 
sta bili povabljeni le na rav-
ni veleposlanika. Seznam 
nepovabljenih je zanimiv 
zato, ker kaže, katere drža-
ve so po mnenju Združene-
ga kraljestva (in Zahoda na-
sploh) »poredne«. Poseben 
je primer Kitajske, ki je bila 
povabljena, a jo je zastopal 
»le« podpredsednik Wang 
Qishan. Od držav, ki so 
bile tudi v Samarkandu, je 
v Londonu povsem umanj-
kala le Rusija. Kar je zelo 
zgovorno dejstvo.

Miha Naglič

Pomenljivo je, da sta se sredi septembra zgodila dva politična vrhova tega sveta. Sredi Azije, v mestu 
Samarkand, so se zbrali voditelji avtokratsko vodenih držav, v Londonu pa voditelji demokratično 
urejenega sveta …

Zastava Združenega kraljestva na kraljevi rezidenci 
Buckinghamska palača, spuščena na pol droga v dneh pred 
pogrebom pokojne kraljice / Foto: Wikipedija

Na tem zemljevidu sveta so z rdečo označene države, ki so 
bile povabljene na pogreb kraljice Elizabete II. in se ga tudi 
udeležile. / Foto: Wikipedija

Voditelji držav SCO, ki se imajo za »alternativo zahodnemu 
svetu«, zbrani na svojem vrhu v Samarkandu, Uzbekistan, 
16. septembra 2022 / Foto: Wikipedija

Nove knjige (651)

Davčni terminološki slovar
»Zakaj smo se lotili prav 

področja davkov? Davčni sis-
tem je zelo pomemben del 
vsake urejene družbe, saj se 
prek njega pobirajo sredstva 
za zadovoljevanje skupnih 
družbenih potreb. Davki so 
civilizacijska pridobitev, kaj-
ti iz davčnih virov kot najbolj 
pomembnega proračunske-
ga vira se financira večina 
dejavnosti v javnem intere-
su, naj gre za osnovne držav-
ne naloge ali za javno zdra-
vstvo, šolstvo in socialni sis-
tem. Davčni sistem in zlas-
ti pravna načela ter pravna 
pravila pa niso namenjena 
zgolj čim višjim javnofinanč-
nim prihodkom, temveč tudi 
varstvu pravic davkoplačeval-
cev in povezanih oseb. Niti 
številčno ni zanemarljivo, 
da se le v Sloveniji vsako leto 

vodi kar okoli 2,8 milijona 
davčnih postopkov. Dodatno 
je pri davkih pomembna glo-
balizacija poslovanja, zlasti v 
okviru Evropske unije, kar je 
poudarjeno na področju ca-
rin. Vse to med drugim zvi-
šuje pomen terminološke 
dorečenosti, ki je nepogreš-
ljiv element pravne varnosti. 
Nabor avtorjev ob tem kaže, 
da je bila posebna skrb posve-
čena celoviti obravnavi davč-
ne terminologije, saj so v slo-
var prek strokovnjakov za po-
samezna podpodročja vklju-
čeni temeljni in novejši eko-
nomski pojmi ter tako prav-
nomaterialni kot pravnop-
rocesni pojmi. Poleg tega so 
enakovredno vključeni ozko 
davčni termini, prav tako pa 
tudi termini s področja so-
cialnih in drugih prispev-
kov ter še posebej termini 
s področja carinskih zadev, 

relevantni tako na nacional-
ni kot evropski ravni.« (str. 8)

Gornji odlomek je iz uvo-
da. Zdaj pa poglejmo, kako 
novi slovar razloži svojo te-
meljno besedo. Davek je 
»prisilna obveznost davčne-
ga zavezanca v denarni obli-
ki, določena z zakonom ali 
aktom, izdanim na podlagi 
zakona, ki ne predstavlja pla-
čila za opravljeno storitev ali 
dobavljeno blago, in je uve-
dena z namenom financi-
ranja proračuna za splošne 
družbene potrebe v javnem 
interesu«. Davčna morala 
pa je »pripravljenost davč-
nih subjektov plačevati dav-
ke, ki izhaja iz občutka dolž-
nosti prispevati za skupnost 

in za splošno javno dobro«. 
Nemoralno pa sta »davčno 
izogibanje« in skrivanje v 
»davčni oazi«. Slovar razloži 
tudi fiskalno pravilo: »pravi-
lo proračunskega zadolževa-
nja za ohranjanje stabilno-
sti javnih financ, pri čemer 
se zagotavlja srednjeročna 
uravnoteženost prihodkov 
in izdatkov proračunov dr-
žave brez dolgoročnega za-
dolževanja«. Pa še kontra-
bant, dacarjem neljubo tiho-
tapstvo: »kaznivi prenos bla-
ga na carinsko območje uni-
je z izognitvijo ukrepom ca-
rinskega nadzora ter nje-
govo prevažanje, skrivanje, 
shranjevanje ali prodajanje 
na tem območju«. Itd.

Davčni terminološki slovar, več avtorjev, uredila 
Mateja Jemec Tomazin, Založba ZRC, Ljubljana, 
2022, 120 strani

Miha Naglič

London in Samarkand
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»Dan za dnevom smrt 
med nami svojo žetev žanje. 
Ni poti iz taborišča, ni poti 
za žive iz objema taborišč-
ne žice. Smrt samo k svobo-
di skoz razbeljene peči svo-
je vrste vodi...« pravi pesem 
Smrt žanje avtorice Katje 
Špur, ene izmed štirih pe-
snic, ki so preživele Raven-
sbrück in bile v navdih skla-
datelju Alojzu Ajdiču. Štiri 
slovenske interniranke, po-
leg Katje Špur še Erna Mu-
ser, Vera Albreht in Katari-
na Miklav, so svoje trpljenje 
izrazile v pesmih, ki jih je za 
nastanek kantate kot temat-
ski material uporabil naš pri-
ljubljeni skladatelj. Kantato 
za dva mešana zbora, recita-
torko in simfonični orkester 
z izrazito vojno tematiko je 
Ajdič napisal leta 1980, za-
njo je prejel več nagrad, ve-
lik uspeh pa je doživela tudi 
izven slovenskih meja.

Naj se nikoli več ne 
ponovi

»Moja soseda v Maribo-
ru je bila pesnica in ena iz-
med internirank Katja Špur. 

Pripovedovala mi je o trplje-
nju, mukah in vseh pretres-
ljivih dogodkih, ki so se zgo-
dili v taborišču, kar se me 
je izredno dotaknilo. Začu-
til sem njeno močno izpo-
vedno noto, s katero je po-
doživljala trenutke na mes-
tu smrti, in ravno ta občut-
ja sem tedaj želel upodobiti 
z notami in inštrumenti,« je 
nastanek kantate opisal Aj-
dič. »Ta glasba je turobna, a 

hkrati izredno čustvena. Ima 
močan izrazni naboj, ki opi-
suje vzdušje agonije in kru-
tosti. Poslušalca se dotakne, 
je ganjen in pretresen. Kan-
tato sem želel zaključiti na 
mogočen klasičen način, a 
čisto zares zaključka ni, saj 
ostaja svoboda ujeta v tabo-
rišču, interniranke in inter-
niranci, ki so bili v milosti 
in nemilosti okupatorja, so 
umirali, njihovo trpljenje pa 

ni nikoli zares minilo. Glav-
no sporočilo kantate je zato 
– naj se nikoli več ne pono-
vi Ravensbrück,« pojasnjuje 
skladatelj.

Posvečen žrtvam vojne v 
Ukrajini

Dve leti po nastanku je bila 
kantata posneta v izvedbi ra-
dijskega orkestra z dirigen-
tom Antonom Nanutom. 
Na ta posnetek pa je bila 

narejena baletna predstava, 
katere koreograf je bil Metod 
Jeras. Po štiridesetih letih bo 
kantata Taborišče Ravens-
brück doživela koncertno 
izvedbo. V sredo, 28. sep-
tembra, ob 19.30 v Gallusovi 
dvorani Cankarjevega doma 
jo bodo izvedli orkester in 
zbor Slovenske filharmoni-
je skupaj s komornim zbo-
rom Ave na koncertu z nas-
lovom Melanholija in agoni-
ja. S koncertnim večerom, ki 
bo posvečen žrtvam vojne v 
Ukrajini, bodo filharmoniki 
pod vodstvom Simona Kre-
čiča odprli abonmajski ci-
kel Sodobnih orkestrskih 
skladb (SOS). Poleg Ajdiče-
ve kantate bo na sporedu še 
Koncert za klavir in orkester 
št. 1 v e-molu, op. 11 Frédéri-
ca Chopina, ki jo bo izvedel 
mladi pianist Nejc Kamplet. 
Še pred tem bo v soboto, 24. 
septembra, ob 11. uri v dvora-
ni Marjana Kozine v Sloven-
ski filharmoniji v sklopu So-
botne izobraževalne matine-
je potekala predstavitev skla-
datelja Alojza Ajdiča in nje-
gove kantate Taborišče Ra-
vensbrück. »Počaščen sem, 
da je Slovenska filharmonija 

kantato uvrstila ravno na 
spored koncertnega večera, 
s katerim se bomo poklonili 
žrtvam v Ukrajini,« je še do-
dal Ajdič.

Kantata, ki je vsebinsko iz-
redno globoka in prepričlji-
va, bo tokrat izvedena kon-
certno, brez koreografske-
ga elementa, kar po bese-

dah Ajdiča nakazuje, da bo 
pozornost usmerjena zlas-
ti na slušno, in ne na vizu-
alno podobo. Na koncert so 
povabili tudi predstavnike 
slovenskih internirancev, ki 
so kantato pogosto predvaja-
li na srečanjih doma in v tu-
jini.

Maša Likosar

Skladatelj Alojz Ajdič je v kantati Taborišče Ravensbrück, ki bo koncertno izvedbo doživela 
28. septembra, prepletel osem pesmi internirank. / Foto: Gorazd Kavčič

Po štiridesetih letih bo koncertno izvedbo doživela kantata Taborišče Ravensbrück, v kateri je skladatelj Alojz Ajdič prepletel osem pesmi internirank. 
Na sporedu bo v sredo, 28. septembra, kot del koncerta Melanholija in agonija, s katerim bodo slovenski filharmoniki odprli abonmajski cikel Sodobnih 
orkestrskih skladb.

Festival ljubiteljskega 
igranega filma (FLIF) že 
peto leto zapored v Kovor 
privablja oboževalce filmske 
umetnosti, ki v večurnem 
filmskem maratonu lahko 
občudujejo produkte ljubi-
teljskih filmskih ustvarjal-
cev. Letos so si obiskovalci 
v okviru tekmovalnega pro-
grama lahko ogledali 18 fil-
mov ter ob koncu še dva fil-
ma, ki sta predstavljala del 
spremljevalnega programa. 
Filme je ocenjevala Lana 
Bregar, filmska režiserka in 
scenaristka.

»Prvotni namen organi-
ziranja festivala je, da ljubi-
teljski filmi dobijo malo več 
festivalskega vzdušja. Pred-
vsem v začetkih je bila razli-
ka med tem, kaj lahko nare-
dijo ljubitelji in kaj profesi-
onalci, precej očitna. Ljubi-
telji so enostavno imeli pre-
malo priložnosti, da poka-
žejo svoje delo,« je razložila 
Suzana Kokalj, članica sku-
pine Avantura (Kulturno 

društvo sv. Janeza Krstnika), 
ki FLIF organizira.

Pogoj za sodelovanje 
na FLIF-u je bil, da je film 
igran in dolžinsko omejen 
na 30 minut ter da ustvar-
jalci niso profesionalci. Su-
zana je pojasnila: »Filmi, ki 
sodelujejo, morajo biti igra-
ni, ne sprejemamo kakšnih 
animacij, posebej pozorni 
pa smo tudi na to, da osta-
ja v okvirih ljubiteljskega fil-
ma. To torej pomeni, da ra-
zni šolski projekti še pride-
jo v poštev, zaključne nalo-
ge AGRFT in drugih izra-
zito profesionalno mentor-
sko-produkcijskih okoliščin 
pa so s festivala izvzete.«

Lana Bregar, letošnja oce-
njevalka, katere diplomski 
film Otava je mednarodno 
premiero doživel na Sara-
jevskem filmskem festivalu 
in bil v polfinalnem izboru 
za študentskega oskarja, je 
vsem ustvarjalcem pripravi-
la strokovni komentar in ob 
koncu podelila nagrade naj-
boljšim. Posebno omem-
bo si je prislužil film Ata in 

stol, ki ga je režiral Maj Re-
bolj, saj po mnenju Bregar-
jeve konec spremeni celoten 
pogled na film. Nagrado za 
najboljšo montažo je prejel 
film Lava lučka, v katerem 
režiser Aljoša Toplak s pre-
cizno montažo poboža vsa-
kega gledalca in ustvarja raz-
nolike vsebinske poudarke, 
ki na koncu tvorijo popol-
no celoto. Film Izgubljena v 
noči je prejel nagrado za naj-
boljšo fotografijo, saj je rež-
iser Maj Palik Leskovec film 
razumel kot »platno, na ka-
tero se nanašajo nežne bar-
ve, ki sovpadajo z nežno te-
matiko filma«. Na FLIF-u so 
podelili tudi nagrado za naj-
boljši scenarij, ki ga je pre-
jel film Lens of love, najbolj-
ši igralec pa je postal Dino 
Kapetanović iz filma Uje-
ta. Film Ujeta je prejel tudi 
nagrado za najboljšo režijo s 
strani Roka Bohinca. Igralka 
Maja Berčič je v filmu Tudi 
ti? navdušila z vlogo otožne-
ga dekleta, ki si želi vzeti živ-
ljenje in ob tem spozna dre-
vo, v katerem najde prijatelja 

in zaupnika. Maja je zaradi 
izredno zahtevne in prepri-
čljive igre brez soigralca po-
sledično prejela nagrado za 
najboljšo žensko igralko. Po 
oceni Bregarjeve je nagrado 
za najboljši film prejel film 
Profesionalna amaterja, ob-
činstvo pa je za svoj najljubši 

film izbralo film Spominja-
nje režiserja Jana Fabrisa.

Lana je o samem nabo-
ru filmov in njihovih kva-
litetah povedala: »Zelo me 
je presenetilo, da so bili vsi 
filmi narejeni na tako viso-
kem nivoju. Odločitve so 
bile težke, ni bilo namreč 

samo enega filma z na pri-
mer dobro montažo, temveč 
sem pri ocenjevanjih gleda-
la predvsem na to, kateri res 
izstopa. Nabor filmov je bil 
letos res pester in lahko bi 
podelili več nagrad, vendar 
na koncu je treba izbrati naj-
boljšega.«

Nika Toporiš

Člani ekip filmov Spominjanje in Profesionalna amaterja skupaj z Lano Bregar ter Suzano in 
Tjašo Kokalj / Foto: Gorazd Kavčič

Minulo soboto se je v Domu krajanov Kovor odvil že peti Festival ljubiteljskega igranega filma, na katerem so si obiskovalci lahko ogledali dvajset filmov.

Ljubiteljski filmi imajo velik potencial

O svobodi, ujeti v taborišču

»Kantato sem želel 
zaključiti na mogočen 
klasičen način, a čisto 
zares zaključka ni, saj 
ostaja svoboda ujeta v 
taborišču, interniranke 
in interniranci, ki so bili 
v milosti in nemilosti 
okupatorja, so umirali, 
njihovo trpljenje pa ni 
nikoli zares minilo.«
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Skupaj in solidarno
Ena od pomembnejših nalog regijskega stičišča Grozd NVO Gorenjske je povezovanje različnih 
nevladnih organizacij, društev med seboj in tudi z drugimi institucijami: z občinami, fakultetami, 
ljudskimi univerzami, zdravstvenimi domovi, šolami, vrtci in drugimi. 

Rezultat teh sodelovanj so ak-
tivnosti, programi in projekti, ki 
so dobri za Gorenjke in Gorenj-
ce. Imamo projekt za več cvetlic  
na javnih površinah, borimo se 
proti odvisnosti od ekranov in osa-
mljenosti zaradi starosti, izklju-
čenosti zaradi neznanja jezika. 
Kranj bo postal boljši za življenje 
mladih, vse več občin pa se tudi 
zaradi naših prizadevanj odloča 
za uvedbo participativnih prora-
čunov.

S projekti, ki povezujejo druš 
tva in generacije, v letošnjem letu 
financiramo in spodbujamo pre-
nos znanja o lokalni hrani in ključ 
do zdravja starostnikov. V projek-
tu Mentorstvo na podeželju so-
delujeta Društvo Resje in Dru-
štvo podeželske mladine iz Ško-
fje Loke. Tako bomo na policah lo-
kalnih trgovin še vedno našli kruh 

iz krušne peči, domače piškote in 
slastne marmelade. 

V projektu Spodbude za aktivno 
življenje pa sodelujejo Zavod O, 
Društvo upokojencev Škofja Loka 
in Zdravstvena fakulteta. Pripravi-
li so aktivnosti, ki so segale od telo-
vadbe do obiska koncerta.

V Mestni občini v Kranju so se s 
pomočjo naše partnerske organiza-
cije lotili priprave strategij za mla-
de. Strategije so lahko mrtve črke  
na papirju, če se pišejo zgolj zara-
di lepšega. Če pa k pripravi pova-
biš mlade ljudi, mladinske organi-
zacije in institucije, ki se z mladimi 
ukvarjajo, lahko dobiš dokument, 
ki začrta pot do cilja. Verjamemo, 
da bo Kranj tako postal mesto, kjer 
mladi radi in dobro živijo. In obči-
na, ki bo imela prihodnost z anga-
žiranimi in motiviranimi mladimi.

Z Nacionalnim inštitutom za 
javno zdravje, Filozofsko fakul-
teto, Fakulteto za socialno delo 
in Kulturno-izobraževalnim dru-
štvom Pina smo izvedli nacional-
no izobraževanje za medkultur-
ne mediatorke, ki pomenijo most 
med priseljenimi ljudmi, ki še ne 
znajo dovolj slovensko, in delav-
kami v vzgojnih, izobraževalnih, 
socialnih in zdravstvenih institu-
cijami. Zavzemamo se za sistem-
ske rešitve, ki šolam, centrom za 
socialno delo, zdravstvenim do-
movom pomagajo pri sporazume-
vanju in reševanju težav. 

Kar devet nevladnih organizacij 
izvaja gorenjski projekt proti ek-
ranski odvisnosti. Starše in otro-
ke učijo, kako pametno porabiti 
svoj prosti čas in ga ne preživeti le  
za pametnimi telefoni. Dlje ko  
bolščimo v ekrane, slabši smo v 

gibanju, druženju, mentalnem 
zdravju, zato razmislimo o času  
v naravi in skupaj s prijatelji, dru-
žino.

 
Še naprej teče pobuda Veliki tra-

ven in rožnik, čebelam hrano na 
krožnik. Preizkusili smo sejanje 
lokalnega senenega drobirja na 
zelenici pri šoli in vrtcu. Govori-
li pa smo tudi z občinami in stro-
kovnjakinjami, ki se znanstveno 
ukvarjajo s tem problemom. Ob-
likovali bomo navodila za občine, 
kako imeti lepe, cvetoče, raznoli-
ke javne površine in jih tudi vzdr-
ževati. 

Že v septembru in nato celo je-
sen in zimo napovedujemo nada-
ljevanje Učilnice za NVO – delav-
nice bodo potekale po spletu v po-
poldanskem času, tako da sprem-
ljajte naše novice (nanje se lahko 

prijavite po elektronskem naslovu 
info@zavod-tri.org). 

Mesec dni pred volitvami bo po-
tekala Šola za župane, kjer bomo 
soočili kandidate/-ke za župane/-
-je in predstavnike/-ce nevlad-
nih organizacij. Od kandidatov/-k 
bomo dobili zaveze, ki jim bomo 
nato sledili skozi celoten man-
dat. Nadaljevali bomo tudi finan-
ciranje majhnih projektov, ki ima-
jo neposredni vpliv na vasi, mes-
ta, občanke, vaščane in povezuje-
jo generacije. 

Ne spreglejte Ta dobre večerje, 
katere rdeča nit bo opozarjanje in 
preprečevanje nasilja nad ženska-
mi in otroki.

Nina Arnuš, Zavod Tri

Vsi želimo biti dobro obveščeni

Društva in druge nevladne orga-
nizacije so od nas prejela več kot 
300 elektronskih novic in objav 
na socialnih omrežjih, zato so lah-
ko pridobile denar za delovanje v 
skupno dobro.

O našem delu Gorenjke in Go-
renjci izveste tudi v tem Nevlad-
niškem listu, prilogi Gorenjskega 
glasa, ki izide jeseni in vsakič dose-
že 19.000 vaših nabiralnikov.

Šola je vstopnica za prihodnost

Nevladne organizacije, ki se uči-
jo pri nas, tako bolje delujejo za 
vas. Zaradi naše šole in mentor-
stva se jim ni treba ukvarjati z ne-
potrebno birokracijo, saj jim po-
magamo pri pojasnjevanju in ure-
janju dokumentov. Bolje znajo na-
pisati projekte, od katerih imamo 
potem korist vsi. 

Boljše skupnosti za vse na 
Gorenjskem

Izvedli  smo volitve pred stavni-
kov in predstavnic nevladnih 

organizacij v Razvojni svet gorenj-
ske regije. To pomeni, da tam po-
leg predstavnikov in predstav-
nic občin in gospodarstva sedimo 

tudi nevladniki in nevladnice, ki 
se zavzemamo, da se bomo lah-
ko sprehajali ob vodah in gozdo-
vih, da bodo mladi želeli ostati na 

Gorenjskem in da bomo imeli do-
volj cvetlic, ki bodo nahranile žu-
želke opraševalke, da bodo lah-
ko oprašile rastline, ki nam dajejo 

hrano. Občine spodbujamo, da 
uvedejo participativne proraču-
ne, kar pomeni, da občani in ob-
čanke odločate, kje bodo nova igri-
šča, kakšni pikniki bodo potekali 
in kako bodo zaščitene ogrožene 
živalske vrste.

Skupaj je lažje

Želimo si živeti v družbi, v kate-
ri imamo vsi enake možnosti in v 
kateri se lahko zdravimo in šolamo 
ne glede na to, koliko zaslužimo. 
Gorenjske občine se lahko obrne-
te na stičišče Grozd NVO Gorenj-
ske, saj vam lahko pomagamo po-
vezati se s stroko in delujemo kot 
lepilo pri povezovanju (nacional-
nih) institucij za hitrejše reševa-
nje izzivov.  

Ali smo že napisali, da na  
stičišču mislimo, da je ves trik 
v sodelovanju

Na stičišču Grozd NVO Gorenj-
ske smo petim društvom dali de-
nar za to, da so se v treh gorenj-
skih krajih povezali mladi in sta-
rejši. Tako tudi z razpisi za projek-
tna sredstva podpiramo akcije go-
renjskih nevladnih organizacij.

Kaj delamo na stičišču Grozd NVO

Z izobraževalnimi delavnicami skrbimo za boljše delovanje društev. / Foto Zavod Tri

  grozd
  nvo

gorenjske
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Jezikovni tečaji in prostovoljska učna pomoč – 
novi programi vključevanja na Zavodu Tri
Z novim šolskim letom nadaljujemo tečaje slovenščine ter ustvarjalna srečanja, vzpostaviti pa si želimo 
tudi program prostovoljske pomoči pri učenju jezika.

Anka Pintar, Zavod Tri

Tudi na Gorenjskem je 
med vozniki tovornjakov, 
delavci v proizvodnji in 
gradbeništvu vedno več za-
poslenih, ki so se k nam pri-
selili iz držav izven EU, ve-
činoma iz Srbije, Bosne in 
Hercegovine, Severne Ma-
kedonije in s Kosova. Trenu-
tna zakonodaja določa, da 
se lahko po dveh letih dela v 
Sloveniji in z dokazovanjem 
zadostnega prihodka za pre-
življanje družinskih članov 
zaposlenemu tujcu pridru-
ži družina, večinoma so to 
žena in otroci. Ženske, ki se 
tako k nam priselijo po me-
hanizmu združitve z druži-
no, niso upravičene do pri-
jave med aktivne iskalke za-
poslitve na Zavodu za zapo-
slovanje in to je samo eden 
izmed vzrokov za socialno 
izključenost, s katero se so-
očajo. Ženske s tako izku-
šnjo predstavljajo tudi ve-
čino udeleženk programov 

vključevanja na Zavodu Tri, 
ki so seveda odprti za vse, ki 
bi se želeli učiti slovenščine 
na neformalen način.

S septembrom smo za-
čeli nove aktivnosti vklju-
čevanja priseljenk in prise-
ljencev. Nadgrajujemo pro-
jekt Prepletanja – vključu-
joče skupnosti na Loškem, 
ki ga izvajamo v okviru LAS 
Loškega pogorja. Želimo si 
še bolj okrepiti sodelova-
nje z vrtci in šolami na Lo-
škem, saj samo v sodelova-
nju z njimi uspešno dose-
gamo potencialne udele-
ženke. Naša jezikovna sre-
čanja še naprej povezujemo 
z ustvarjalnostjo in organi-
ziranjem dogodkov, s kate-
rimi tudi širšo javnost oza-
veščamo o izzivih migracij. 
Vsak torek, z oktobrom pa 
vsak petek, vabimo na zače-
tni in nadaljevalni tečaj slo-
venščine in uro konverzaci-
je. Z aktivnostmi, ki jih orga-
niziramo, se trudimo spod-
bujati tudi povezovanje z 

lokalno skupnostjo. Dvak-
rat mesečno organiziramo 
Štrikeraje, pletilska sreča-
nja, na katerih se družimo 
že osmo leto, a vedno zno-
va spoznavamo, da je spro-
ščeno ustvarjalno druženje 
najboljše okolje za uspe-
šnejše učenje jezika.

V Škofji Loki nam je s pod-
poro Vrtca Škofja Loka in ob-
čine uspelo vzpostaviti sis-
tem medkulturne media-
cije. Trenutno sta strokov-
nim delavcem in delavkam 
ter ljudem, ki so se nedolgo 
nazaj priselili ter so v prvih 
stikih z vrtcem, šolo in zdra-
vstvenim domom še jezikov-
no negotovi, za podporo pri 
uspešni komunikaciji na vo-
ljo dve medkulturni medi-
atorki za albanski in make-
donski jezik. 

Smo tudi partnerska or-
ganizacija v Medregijski 
prostovoljski mreži – PRO-
-NET. V zadnjih mesecih 
smo že vzpostavili spletno 
platformo, ki bo podpirala 

učinkovitejše doseganje 
prostovoljcev in uporabni-
kov prostovoljske pomo-
či. Mi se bomo osredoto-
čili predvsem na prosto-
voljsko pomoč pri učenju 

slovenščine za otroke in od-
rasle. V septembru in okto-
bru izvajamo osnovna ra-
čunalniška usposabljanja 
za udeleženke naših pro-
gramov vključevanja, v 

nadaljevanju pa bomo zain-
teresirana društva in javne 
ustanove povabili k soupo-
rabi platforme in k sodelo-
vanju na področju organizi-
ranja prostovoljstva. 

Anka Pintar

V zadnjih letih se srečuje-
mo s konceptom 'dolgožive 
družbe', ki označuje skup-
nost, ki jo v vedno večjem 
deležu tvorijo starejši ljudje, 
tudi njeni mlajši člani pa lah-
ko pričakujejo, da bodo dol-
go živeli. Vedno bolj se zave-
damo, kako pomembno je, 
da smo v vseh obdobjih svo-
jega življenja vključeni v šir-
šo skupnost. Pri krepitvi so-
cialne vključenosti vseh ge-
neracij in skupin imamo po-
membno vlogo tudi društva 
in druge nevladne organiza-
cije. Zato na stičišču spod-
bujamo in finančno ter po 
potrebi tudi mentorsko pod-
piramo manjše projekte, ki 
se soočijo s temi izzivi. Na 
zadnjem povabilu k sodelo-
vanju smo tako izbrali dva 
projekta. 

S programom  mentorstva 
na podeželju sta se povezali 
Društvo za razvoj podeželja 
Resje in Društvo podeželske 
mladine Škofja Loka. Na šes-
tih srečanjih so pridelovalci 
lokalne hrane, mentorice in 

mentorji s kmetij z dopol-
nilno dejavnostjo, mladim 
predstavili svoja znanja. Cilj 
projekta je predvsem nav-
dušiti mlade za prevzem 
in nadgradnjo teh dejavno-
sti na kmetijah. Vanja Fr-
lic iz Društva Resje je z iz-
vedenimi delavnicami zelo 
zadovoljna: »Društvo Resje 

združuje člane z veliko zna-
nja na področju lokalne hra-
ne, ki smo ga želeli prenes-
ti na mlajše. Veseli smo, da 
so potencial v projektu vide-
li tudi projektni partnerji iz 
Društva podeželske mladi-
ne Škofja Loka. Izvedli smo 
že tri delavnice (peka peko-
vskih izdelkov, predelava 

mleka, zeliščarstvo). V je-
senskem sklopu sledijo še 
delavnice predelave zelenja-
ve, izdelave testenin in pre-
delave mesa. Veseli nas, da 
imamo odlične mentorje, 
ki nesebično predajajo svo-
je znanje, da so delavnice 
dobro obiskane in da so ude-
leženci deležni kvalitetnih 

vsebin. Priporočamo jih 
vsem društvom, ki imajo 
iskrene namene, da se prija-
vijo na naslednje razpise. Še 
namig: prijavnica je uporab-
niku zelo prijazna.« 

Škofjeloški večgeneracij-
ski center (VGC) je skupaj 
z društvom upokojencev in 
medicinsko fakulteto obli-
koval program Spodbude za 
aktivno življenje – ključ do 
zdravja starostnikov. Gre za 
vzpostavitev družabniške-
ga in izobraževalnega med-
generacijskega programa, v 
okviru katerega so se že zvr-
stile različne delavnice za 
krepitev zdravja (prva po-
moč, vadba za zdravo hrb-
tenico …), vodene kulturne 
dejavnosti ter srečanja pod-
porne skupine pod terapev-
tskim vodstvom. Apolonija 
Kandus koordinira aktivno-
sti VGC Škofja Loka pri Za-
vodu O: »Res smo veseli, da 
imamo možnost sodelova-
nja v projektu, ki smo ga ob-
likovali skupaj s programom 

Starejši za starejše pri Dru-
štvu upokojencev Škofja 
Loka in študenti zdravstve-
ne fakultete v Ljubljani. Z 
njim smo želeli omiliti osa-
mljenost starejših, ožanje 
socialne mreže, nevključe-
nost v družbo, zmanjševanje 
telesnih sposobnosti zara-
di staranja ter nedostopnost 
vsebin, ki pripomorejo k ak-
tivnejšemu življenju v sta-
rosti. Naše aktivnosti so po-
tekale v sproščenem vzduš-
ju, polnem navdušenja nad 
druženjem in novimi zna-
nji ter izkušnjami. V spomi-
nu pa mi je ostala predvsem 
zahvala naše udeleženke, ki 
si sama ni upala na koncert, 
je pa ob misli, da jo čakamo 
pred vhodom, zbrala pogum 
in se odločila za obisk.« V 
večgeneracijskem centru v 
okviru omenjenega projek-
ta za jesen napovedujejo še 
vodene sprehode z vadbo za 
sproščanje, prvo pomoč za 
starejše, različne vadbe in 
pogovorna srečanja. 

Zeliščarska delavnica / Foto: Društvo Resje

Z medgeneracijskim učenjem  
do večje vključenosti starejših

Napovedujemo
Po novem letu bomo na stičišču ponovno obja-
vili povabilo za dva projekta na področju dolgo-
žive družbe, medgeneracijskega sodelovanja in 
skupnostne skrbi za starejše. Na voljo bomo tudi 
za svetovanje pri pripravi projektnih idej. Sprem-
ljajte FB-stran Zavoda Tri in naše e-novice.

Poletna šola slovenščine / Foto: Zavod Tri
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Mladi in nevladne organizacije
Jaka Kregar,  
Društvo GAHA Slovenija

Kakšen mesec po tistem, ko 
sem prvič prestopil prag fakulte-
te, sem pritaval v drobceno klet-
no sobico na uvodni sestanek štu-
dentskega društva. Ne spomnim 
se točno, kaj me je tja gnalo; ver-
jetno radovednost in želja, da se s 
somišljeniki spoznam tudi izven 
sivine predavalnic. No, tisti sesta-
nek je bil »kriv« za številne nepre-
spane noči, kakšen neopravljen iz-
pit, razbit avto in žolčne prepire. In 
seveda za salve smeha, neizmerno 
veselje ob zaključku projektov, pri-
jateljstva, goro znanja s področja 
projektnega vodenja, financ, dela 
z ljudmi, improvizacije – in tudi za 
mojo odločitev, da danes ostajam 
zvest nevladnemu sektorju na po-
dročju mladine.

Ves ta čas sem imel priložnost 
spremljati, kako se mladi vklju-
čujejo v nevladne organizacije in 
se odzivajo na njihovo delovanje, 
kako organizacije delajo z mladi-
mi in v kolikšni meri lahko mla-
di v lokalni skupnosti uresničuje-
jo svoje interese.

V nevladne organizacije  
po kompetence 

Zelo očiten razlog za delovanje 
v nevladnih organizacijah, ki se 
ga mnogi začnejo zavedati šele po 
nekaj letih udejstvovanja, je razvoj 
kompetenc. Kompetence so kom-
binacije znanja, spretnosti in od-
nosa, ki nakazujejo na to, kaj je po-
sameznik dejansko sposoben na-
rediti. Za njihovo pridobivanje se 
mnogokrat zanašamo na sistem 
formalnega izobraževanja, a to 

seveda ni dovolj. Nevladne organi-
zacije v tem ponujajo odlično do-
polnitev. Ne govorim o organizira-
nem neformalnem izobraževanju 
v obliki delavnic, tečajev in dru-
gih dogodkov, pač pa predvsem o 
kompetencah, ki jih pridobijo ose-
be, ki v organizacijah prevzemajo 
organizacijske in upravljavske vlo-
ge. Učenje v nevladnih organizaci-
jah je večinoma izkustveno in po-
teka po principu načrtuj – naredi 
– ovrednoti (in nato zopet upora-
bi). Predvsem je pomembno, da 
ne zanemarimo vrednotenja, saj je 
učna izkušnja le tako lahko celovi-
ta in učinkovita. Nabor vsebinskih 
področij, ki jih pokrivajo nevladne 
organizacije, je neverjetno širok, 
tako da si vsak lahko najde, kar ga 
zanima. 

Na lovu za pripadnostjo  
in boljšim svetom

Nevladne organizacije odlično 
odgovarjajo na potrebo mladih po 
pripadanju, saj imajo svoje pos-
lanstvo, vizijo in vrednote, ki jim 
sledijo. Če so le-ti skladni s tem, 
kar mlada oseba išče, bo organiza-
cija verjetno pridobila zvestega pri-
padnika, ki bo v njej našel somišlje-
nike, uresničeval svoje interese in 
se ob tem osebnostno razvijal.

Ob tem velja poudariti tudi že-
ljo mladih, predvsem generacije 
Z, po soustvarjanju boljšega sve-
ta. Odličen peskovnik za te ambi-
cije so nevladne organizacije, ki 

delujejo v lokalni skupnosti. Mladi 
lahko na ta način hitro vidijo rezul-
tate dela, saj gre večinoma za manj-
še pobude, ki so v dejanskem polju 
vpliva akterjev. Začetni uspehi jim 
nato dajo motivacijo za udejstvova-
nje v ambicioznejših pobudah ali 
pa celo ustanovitvi podjetja ali nove 
nevladne organizacije.

Nasledstvo je treba  
načrtovati, vzgojiti in ob  
pravem času – spustiti

Številne nevladne organizaci-
je na vseh področjih se srečujejo 
s pomanjkanjem »udarnega pod-
mladka«, ki bi prevzel ključne vlo-
ge in poskrbel za nadaljnji obstoj 
in razvoj organizacije. Ta trend je 
prisoten predvsem tam, kjer or-
ganizacijo obvladuje ožji in zaprt 
krog oseb, ki jim v določenem tre-
nutku zmanjka zagona za delova-
nje – bodisi zaradi pomanjkanja 
časa, izgube motivacije članov ali 
preprosto zaradi starosti. Organi-
zacije večinoma začnejo nasledni-
ke iskati, ko je že prepozno; nava-
dno ob odhodu ene ali več ključnih 
oseb, ki so v organizaciji dolga leta 
opravljale ključne funkcije. 

Iskanje podmladka je bistveno 
več kot zgolj iskanje osebe, ki je 
pripravljena določen čas vložiti v 
delo v organizaciji (čeravno se že 
to nemalokrat izkaže za velik iz-
ziv). Oseba mora imeti ustrezne 
osebnostne lastnosti in predvsem 
dovolj motivacije, vaš vložek pa bo 

predvsem čas, ki ga boste nameni-
li predajanju znanja, spretnosti in 
socialnega kapitala organizacije. 
Identificirajte področja in aktivno-
sti, kjer lahko mladi prispevajo in 
ustvarjajo; iščite sinergije. Nudi-
te jim mentorstvo, čez nekaj let pa 
jim pustite prosto pot. Če bodo ob-
držali začetno motivacijo, bodo or-
ganizacijo tudi peljali naprej. Nato 
je vaša naloga zgolj še spremljanje 
in praznovanje uspehov.

Pomena dela z mladimi  
se morajo zavedati tudi  
občine 

V Mestni občini Kranj bo luč sve-
ta kmalu ugledala strategija za po-
dročje mladih, ki smo jo deležniki 
v mladinskem sektorju pripravlja-
li skupaj z občino. Na Gorenjskem 
se lahko s strategijo za mlade po-
hvalita še radovljiška in jeseniška 
občina.

Mladinska strategija je ključen 
dokument, ki kaže na to, da obči-
na resno pristopa k zagotavljanju 
pogojev ne zgolj za bivanje in delo, 
temveč tudi aktivno participacijo 
mladih v družbi, hkrati pa naj bi 
proces njene priprave odprl dialog 
med občino in vsemi deležniki v 
mladinskem sektorju. Prepričan 
sem, da bodo občine, ki bodo pro-
aktivno pristopile k temu dialogu 
in omogočile soustvarjanje lokal-
ne skupnosti, mlade bistveno laž-
je zadržale v občini in prispevale k 
njihovemu zadovoljstvu.

Rane ekrana – Reci NE digitalni zasvojenosti
Katka Žbogar, Zavod Kres, 
in Nina Arnuš, Zavod Tri

Na Gorenjskem smo se 
nevladne organizacije od-
ločile, da se lotimo reševa-
nja problema ekranske od-
visnosti. To pomeni, da želi-
mo naučiti starše in otroke, 
da lahko prosti čas preživlja-
jo drugače, v naravi, z druže-
njem, športom, umetnostjo, 
rokodelskimi veščinami in 
se tako počutijo bolje, živijo 
polneje, so obkroženi z dob-
rimi prijatelji/-cami in se 
lažje soočajo tudi s stresni-
mi situacijami.

Za tiste, ki pa se nikakor 
ne morejo ločiti od telefona, 
ekrana, družbenih omrežij, 
pa bomo začeli vzpostavlja-
ti regijski Preventivni in de-
toks center. 

Včasih smo igrali računal-
niške igrice v prostem času 
in starši so dostikrat nego-
dovali, da preveč časa ‘zabi-
jemo’ za računalnikom. Za-
radi epidemije koronaviru-
sa pa smo morali spremeni-
ti način učenja (in dela), zato 
smo otroke posedli pred ek-
rane, da so bili deležni šola-
nja na daljavo. Tako je bilo 
celo dobrodošlo, da čim več 

časa skoncentrirano preživi-
jo pred ekrani. 

Kljub temu da nam medij-
ska tehnologija lahko poma-
ga pri delu in izobraževanju, 
pa se je izkazalo, da je čas, ki 
ga preživimo pred ekrani za-
radi dela, šole, zabave, tudi 
po koncu zaprtja družbe os-
tal na zelo visoki ravni.

Slovenija pri tem ni izje-
ma. Pred epidemijo korona-
virusa je bilo število mladole-
tnih otrok, zasvojenih z inter-
netno rabo, ocenjeno na števi-
lo med 2000 in 3000. Za da-
nes za Slovenijo še nimamo 
konkretnih podatkov, vendar 
navajamo nekaj statistik ek-
ranske rabe iz Nemčije. 
– Otroci in mladi se gibljejo 

za 90 odstotkov manj, kot so 
se pred tridesetimi leti.
– Vsaka ura izpostavljenosti 
ekranom poveča tveganje 
za čustvene težave otrok in 
družinske težave za od 1,2- 
do 2-krat.
– Uporaba pametnega tele-
fona pri otrocih med 2. in 5. 
letom starosti jasno sovpada 
s pojavom motenj koncen-
tracije.
– Več kot so bili otroci, stari 
od dve do šest let, ob prvem 
koraku raziskave na računal-
nikih in internetu, toliko več 
so imeli eno leto kasneje te-
žav z odnosi z drugimi otro-
ki in toliko manj prijateljev 
so imeli v primerjavi z otroki 
brez digitalnih medijev.

Kaj lahko storimo  
odrasli za mladino

– Starši in skrbniki bodimo v 
neposrednem stiku z našimi 
mladimi in otroki, z njimi sku-
paj ustvarjajmo in delajmo. 
Lahko delamo skupaj na vrtu, 
gremo na sprehod v gozd, se 
lotimo poslikave stanovanja, 
obiščemo gledališče, koncert. 
Možnosti je neskončno, pred-
vsem pa bodimo iskreni, ko 
smo skupaj. Telefone izklopi-
mo ali pustimo kar doma. 

– Odrasli bodimo zgled ot-
rokom in mladim. Sami in 
skupaj si postavimo časov-
ne okvirje za uporabo telefo-
na in/ali računalnika, kadar 
se pogovarjamo, ustvarjamo, 
se ukvarjamo s športom, tele-
fon lahko počaka v torbi.
– Izobražujmo se o dobrobi-
tih in slabostih spleta. Inter-
net je lahko vir znanja, pove-
zovanja, lahko pa zaidemo 
tudi tja, kjer so doma prevare, 
lažne novice, nadlegovanje in 
odvisnost. Veliko dostopnih 

informacij je na spletni stra-
ni www.varninainternetu.si.

Več novic in uporabnih in-
formacij dobite na spletnih 
straneh Centra za trajnostni 
razvoj podeželja – www.ctrp-
-kranj.si in Zavoda Kres – 
www.zavodkres.si.

Projekt Rane ekrana vodi 
Center za trajnostni ra-
zvoj podeželja Kranj, v okvi-
ru LAS Gorenjska košarica, 
Evropskega sklada za regio-
nalni razvoj.

Tek v svobodo / Foto: Zavod Kres

»Digitalizacija nas je prehitela. Prinesla nam 
je morje nesrečnih, odvisnih otrok, ki smo jim 
dolžni pomagati. Digitalno odvisni otroci so enako 
pomembna in prav tako globalna tema, kot je eko-
loška kriza. Naša hiša gori v temeljih!« opozarja 
Katka Žbogar in kliče vsem odraslim: »Odraščanje 
ni več samoumevno. Zanj se moramo potruditi! 
Otrokom in mladim moramo ponovno pokazati, da 
lahko uresničijo svoje sanje, a le, če so v stiku s 
svojim srcem. Srce ni telefon. Ni ekran. Ni splet. 
Srce je mi, ko smo skupaj.«

Pomembno je, da mlade vključujemo v odločanje. / Foto: Rožle Bregar
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Projekt Grozd nevladnih organizacij Gorenjske 2019-2023 izvajamo Zavod Tri, zavod za trajnostne skupnostne prakse in Društvo GAHA Slovenija, 
Društvo prejemnikov zlatega priznanja MEPI. Ekipa Grozda smo: Nina Arnuš, Anka Pintar in Jaka Kregar.
Kontakt: info@zavod-tri.org, 040 528 387             www.zavod-tri.org
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Anže Perčič, Čebelarska 
zveza Gorenjske

Se še spomnite travnikov 
tisočerih barv, ki so se ziba-
li v vetru, izdelave prelepih 
venčkov iz ivanjščic ali vo-
nja po suhem senu? Vse to 
so spomini, ki marsikoga še 
danes spravijo v dobro vo-
ljo. Žal pa bodo za te spomi-
ne prikrajšani zanamci, naši 
otroci. Cvetoči travniki, ki so 
naši sopotniki že tisočletja, 
vedno hitreje izginjajo.

Največji krivec za to je so-
doben način obdelave travi-
nja. Iz dveh košenj se je šte-
vilo sedaj dvignilo na šest ali 
sedem košenj. Trave tako ko-
maj zrastejo, kaj šele da bi za-
cvetele. In kjer ni cvetja, tam 
ni žuželk. Že nekaj časa stro-
kovnjaki opažajo, da pest-
rost žuželk na travnikih upa-
da. Upada tudi število oseb-
kov na posamezno vrsto. Se 
še spomnite sila neprijetnih 
majskih hroščev? Njihov na-
čin letenja je marsikoga odvr-
nil od večernih sprehodov po 
poljskih poteh.

Biotska raznovrstnost 
travnikov je vedno slabša. 

Travniki so že od nekdaj slu-
žili tudi kot zatočišče mno-
gim živalim, kot so miši, pol-
ži, mravlje, razne ptice, ko-
bilice, gosenice. Kdaj ste na-
zadnje opazovali vzlet pi-
kapolonic z vrha travniških 
bilk? 

Pa da ne bomo vso krivdo 
prevalili na kmete. Večanje 
prebivalstva povzroča več-
jo porabo hrane, kar pa po-
sledično pripelje do razvo-
ja novih tehnologij kmeto-
vanja, s katerimi kmetje po-
večujejo pridelek. To je za-
čaran krog in po mojem 
mnenju smo lahko hvalež-
ni kmetom, ki so kljub tež-
kim trenutkom pripravljeni 
opravljati »umazano delo«, 
zato da lahko mi kupujemo 
hrano v klimatiziranih trgo-
vinah. Tako da lahko reče-
mo, da je na nek način ko-
ristno, da kmetje obdelujejo 
travnike na tak način.

Velikokrat pa sem se vpra-
šal, ali je res koristno, da 
tak način obdelave travni-
kov uporabljam tudi sam. 
V čem je poanta te »angle-
ške travice«? Kositi jo je tre-
ba vsak teden in edina barva, 

ki jo vidim, je zelena. Ali ne 
bi bilo veliko lepše, če bi vsaj 
del naših trat ob hiši spo-
mladi krasili zvončki, tro-
bentice, žafrani, regrat? Po-
leti bi travnik lahko postal 
bel, poln ivanjščic, mogoče 
vijoličen od črne detelje ali 
rdeč od že dolgo pozablje-
nega maka. Mogoče bi imeli 
srečo in videli vsaj nekaj raz-
ličnih vrst metuljev. Malo za 
šalo in malo zares. 

Biotska pestrost travnikov 
je izredno pomembna, saj 
poleg preskrbe z rastlinsko 
hrano in zavetišča mnogim 
živalim zagotavlja še samo-
čistilno funkcijo voda, varo-
vanje vodnih virov, obnavlja 

rodovitnost prsti, varuje tla 
pred izpiranjem in, global-
no gledano, uravnava stabil-
nost podnebja. 

In kako lahko pripomore-
mo k ponovni vzpostavitvi 
cvetočih travnikov oziroma 
k njihovi biotski pestrosti? 
Čisto enostavno. Naše »an-
gleške travice« kosimo dvak-
rat letno. Prvič pokosimo, ko 
cvetje že tvori seme (okrog 
meseca junija), drugič pa v 
jesenskem času. Da boste 
barvitost travnikov pospeši-
li, se lahko oglasite pri kme-
tih, ki travo sušijo na tradici-
onalen način (na travnikih), 
in jih prosite za senen dro-
bir. Travniška semena lahko 

kupite tudi v raznih seme-
narnah ali zadrugah.

Cvetoči travniki lahko slu-
žijo tudi kot učilnica na pros-
tem. V nekaterih osnovnih 
šolah že prakticirajo pouk 
na prostem, kjer se učenci 
srečajo s poskočnimi kobili-
cami, velikimi hrošči in pri-
dnimi čebelami. Izdeluje-
jo herbarije in se učijo o ko-
ristnosti rastlin. Vsega tega 
se otroci veliko lažje nauči-
jo v naravi kot pa v zaprtih 
učilnicah.

Velik, še ne izkoriščen po-
tencial za vzpostavitev cve-
točih travnikov so tudi javne 
zelene površine ob občinah, 
šolah, kulturnih domovih. 

Tam sem ter tja zacveti 
kakšna rožica, ampak ne za 
dolgo. 

Ljudje smo del narave, 
smo del življenja na zemlji, 
smo del zemeljske biodiver-
zitete. Najbolj pomembno 
pa je, da smo zelo pomem-
ben člen verige življenja na 
zemlji, ki ima moč, da vpliva 
na ostale člene (zemljo, mor-
je, zrak). Od nas je odvisno, 
kako bomo skrbeli za te čle-
ne življenjske verige. Od nas 
je odvisno, ali nam bo uspelo 
držati te člene skupaj ali pa 
bosta naša nepremišljenost 
in nespametno ravnanje pri-
peljala do tega, da bodo čle-
ni popustili. 

Kako lahko prispevamo k ohranjanju biotske 
raznovrstnosti travnikov

Cvetočih travnikov je vedno manj./ Foto: Anže Perčič

Jaka Kregar, Društvo 
GAHA Slovenija

Mnoge organizacije se 
prav na tem področju soo-
čajo z izzivi, zato smo prip-
ravili štiri usposabljanja, na 
katerih bomo nevladnike in 
nevladnice opolnomočili za 
delo z ljudmi.

19. septembra smo izvedli 
delavnico z naslovom Vklju-
čujoče skupnosti. Kako pri-
dobiti ljudi v organizacije? 
Kako organizirati dogodke, 
na katere ljudje pridejo, ne 
da se pred vsakim dogod-
kom tresemo, ali bo udele-
žencev/-k dovolj? Kako bolje 

osmisliti delo organizacije, 
da se bodo ljudje, člani in 
skupnost v njej res prepoz-
nali, jo vzeli za svojo? Na de-
lavnici smo odgovorili na ta 
in mnoga druga pomembna 
vprašanja o grajenju vklju-
čujočih skupnosti.

3. oktobra sledi delavni-
ca Vključevanje prostovolj-
cev/-k. Skoraj 93 odstotkov 
nevladnih organizacij nima 
redno zaposlenih oseb, kar 
pomeni, da so prostovolj-
ci gonilo aktivnosti v dru-
štvih, zavodih in ustanovah. 
Na delavnici bomo predstavi-
li načrtovanje potreb društva 
po prostovoljcih, strategije 

pridobivanja prostovoljcev,  
mentorstvo prostovoljcem in 
se dotaknili tudi etičnih po-
mislekov na tem področju.

14. oktobra pripravljamo 
delavnico Prostovoljske or-
ganizacije. Status prosto-
voljske organizacije prina-
ša določene ugodnosti in  
nekatere zakonsko določe-
ne obveznosti. Na delavni-
ci boste spoznali, kako pri-
dobiti status prostovoljske 
organizacije, kakšne so ob-
veznosti poročanja in ka-
tere evidence je treba vodi-
ti, kako prostovoljcem po-
vrnete stroške in jih nagra-
dite ter kdaj prostovoljstvo 

preraste v plačano opravlja-
nje dela.

7. novembra sklop zaklju-
čujemo z delavnico Učinko-
viti timi v nevladnih organi-
zacijah. NVO-ji so prostor. 
Uspešna podjetja se zaveda-
jo pomena dobrih odnosov 
med zaposlenimi, učinkovi-
te komunikacije, predajanja 
znanja in konstruktivnega 
reševanja konfliktov – zakaj 
bi bilo to v nevladnih organi-
zacijah drugače?

Usposabljanja so za vse 
udeležence/-ke brezplačna, 
prijava je mogoča po elek-
tronskem naslovu info@
zavod-tri.org.

Učilnica za NVO: Ljudje v nevladnih 
organizacijah
Srčika vsake nevladne organizacije so predani ljudje, ki ji dajejo  
unikaten ritem – naj bodo to zaposlene, prostovoljci ali uporabnice. 

Šola za župane
Po štirih letih se vrača Šola za župane – pobuda, s ka-
tero želimo regionalna stičišča nevladnih organizacij 
spodbuditi vključevanje predlogov, pobud in potreb s 
strani nevladnih organizacij in zainteresirane javnosti 
v programe kandidatov na lokalnih volitvah.
Letošnja izvedba Šole za župane bo 20. oktobra 2022 
v popoldanskih urah v Čebelarskem centru v Lescah.
Občina lahko zagotavlja odličen »servis« svojim obča-
nom, če dobro pozna potrebe lokalne skupnosti in z 
njo dobro komunicira. Šola za župane naslavlja prav 
ta izziv županskih kandidatov. Z aktivnim sodelova-
njem občin in nevladnih organizacij krepimo pripa-
dnost svojemu kraju ter bolje poznamo medsebojne 
potrebe in povečujemo zaupanje, raznolikost skup-
nosti pa prinaša različne poglede na razvoj in priorite-
te razvoja. Z vključenostjo povečamo možnosti razu-
mevanja in sprejemanja končnih odločitev ter njiho-
vo prilagajanje širši skupnosti.
Prijave na dogodek potekajo po spletni prijavnici na 
strani https://www.sola-za-zupane.si, županski kan-
didati z Gorenjske pa se za več informacij o dogodku 
lahko obrnete na info@zavod-tri.org.
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Ljudska univerza Kranj bo 
v sodelovanju s projektnim 
partnerjem Ljudsko univer-
zo Jesenice konec tega me-
seca sklenila triletni pro-
jekt Socialna aktivacija Go-
renjske (sklop 2), namenjen 
ženskam iz drugih kulturnih 
okolij. V šestmesečne pro-
grame se je vključilo 147 pri-
seljenk, aktivnosti pa so te-
meljile na učenju slovenšči-
ne, razvoju oz. krepitvi soci-
alnih in delovnih kompetenc 
ter pomoči pri vključevanju 
v širše okolje, na trg dela ali 
v nadaljnje izobraževanje. S 
projektom, ki sta ga sofinan-
cirala ministrstvo za delo, 
družino, socialne zadeve in 
enake možnosti ter Evropski 
socialni sklad, so na pot k le-
pši in aktivnejši prihodnosti 
stopile številne ženske. Pri 
kar 59 udeleženkah so zabe-
ležili pozitivne izhode iz pro-
grama z vključitvijo na trg 
dela ali v šolanje.

Bile so zelo zavzete
Pri izvedbi programov so 

se na obeh lokacijah poveza-
li tudi z delodajalci in števil-
nimi lokalnimi organizaci-
jami. V Kranju so poleg te-
čaja slovenščine za udele-
ženke pripravili zaposlitve-
ne delavnice, približali so 
jim slovensko kulturo in obi-
čaje, trajnostno naravnane 
vsebine, v različnih organi-
zacijah so spoznavale delov-
ne procese, v sklopu delov-
no-učnih projektov so prip-
ravile knjižico zgodb o pri-
hodu v Slovenijo in medkul-
turno knjižnico receptov ter 
izdelovale terapevtske odeje 
za osebe z demenco. Tudi na 
Jesenicah so se udeleženke 
ob usvajanju slovenščine in 
učenju skozi delo posvečale 
različnim projektom. Šivale 

so vrečke za sadje, pripravi-
le nasvete za manjšo upora-
bo plastike v gospodinjstvu, 
iz odpadnih materialov so 
izdelale didaktične igrače, 
pripravile so šestjezični slo-
var, uporaben pri osnovni 
zdravstveni obravnavi ... Na 
obeh lokacijah so bili nav-
dušeni nad zavzetostjo ude-
leženk, saj so marsikdaj na-
redile veliko več, kot so od 
njih pričakovali. Na koncu 
so se osredotočili še na po-
tencialne pozitivne izhode iz 
programa, štirih od njih pa 
predstavljamo v nadaljeva-
nju. Spregovorile so ženske, 
ki so pogumno odprle novo 
poglavje v življenju.

Vsak dan ima cilj
Arjeta Avdullahu s Kosova 

je v Slovenijo za možem, ki 
je pri nas služil kruh, prišla 
pred slabimi petimi leti. Sta 
starša štirih deklet, starih 
od šest do 14 let. Dom so si 
ustvarili v Stražišču pri Kra-
nju. Arjeta, ki ima 34 let, je 
s pomočjo socialne aktivaci-
je stopila na novo pot. »Res 
sem zadovoljna, zame je bil 
to najboljši korak v življenju. 
Vključila sem se v okolje, 
sosedje so prijazni, dobila 
sem prijateljice. Imam služ-
bo, vsak dan cilj pred sabo, 
ni ves čas enako – tako kot 
doma.« Po uspešno opra-
vljenem programu in izpi-
tu iz slovenščine na vsto-
pni ravni so jo namreč za-
poslili na Osnovni šoli Ja-
neza Puharja Kranj, in sicer 
kot pomočnico v kuhinji po-
družnične šole na Primsko-
vem, poleg tega pa ob prilo-
žnostih pomaga pri prevaja-
nju za učence iz albanskega 
okolja in njihove matere.

A nov začetek v Sloveniji je 
bil za Arjeto in njeno druži-
no težek. Sprva so se stiska-
li v garsonjeri, slovenščine 

niso znali, čeprav so jo hčer-
ke hitro usvojile. Arjeta se je 
najprej udeležila brezplač-
nega tečaja na ljudski uni-
verzi. »Sprva je bilo težko, 
albanščina in slovenščina 
sta popolnoma različni, a 
sem bila pogumna, vsak dan 
sem se naučila kakšnih no-
vih besed.« Sedaj upa, da bo 
prihodnje leto opravila še iz-
pit iz slovenščine na osnovni 
ravni in pridobila slovensko 
državljanstvo.

Za učenje slovenščine 
motivira tudi druge prise-
ljenke. »Ko vidim Albanke, 
ki ne znajo slovensko, jim 
rečem, da morajo na ljudsko 
univerzo in se naučiti jezi-
ka. To je pomembno za vsa-
ko žensko, ki pride v Slove-
nijo. Jezik je težek, ampak če 
imaš voljo, zmoreš vse.«

Pomembno je, da delaš
Arjeta je k vključitvi v so-

cialno aktivacijo spodbudi-
la tudi prijateljico s Kosova 
Shpreso Tafilaj, ki z družino 

prav tako živi v Stražišču. 
»Prišla sem z otroki pred šti-
rimi leti, mož pa je že prej 
delal tu,« je povedala 29-le-
tna Shpresa, mamica dveh 
deklic, starih osem in tri leta, 
in šestletnega sina. Tudi za-
njo je bila največja težava je-
zik. »Nisem znala govoriti. 
Težko je bilo, ko si šel v trgo-
vino, k zdravniku, v šolo, vr-
tec. Ko sem šla na tečaj, sem 
mislila, da se ne bom niko-
li naučila slovensko. Potem 
pa sem se počasi začela učiti 
in zdaj mi je veliko lažje,« je 
povedala Shpresa, ki je prav 
tako opravila izpit iz sloven-
ščine na vstopni ravni. Pred 
enim mesecem je začela de-
lati kot čistilka na stražiški 
šoli. »Zdi se mi zelo po-
membno, da delaš – zaradi 
otrok, sebe in dobrega živ-
ljenja,« je poudarila. Znanje 
slovenščine si želi še izbolj-
šati, saj je tudi njen cilj do-
seči osnovno raven in prido-
biti državljanstvo. »V Straži-
šču mi je zelo všeč. Imam al-
banske in tudi slovenske pri-
jateljice, blizu imam službo, 
otroci pa šolo in vrtec,« je za-
dovoljna Shpresa.

Okrepila samozavest
Anida Ćeman Numanović 

iz Bosne in Hercegovine je 
v Sloveniji zaživela pred tre-
mi leti in pol. »Mož je rojen 
v Sloveniji, živiva na Koroški 
Beli. Prihod je bil zame zelo 
stresen. Čeprav pravijo, da je 
slovenščina podobna bosan-
ščini, sem imela občutek, da 
sem v vesolju. Nisem razu-
mela jezika, bala sem se go-
voriti,« se spominja 33-letna 
Anida. Zelo kmalu se je za-
čela vključevati v tečaje in 
delavnice Ljudske univer-
ze Jesenice, od kulinaričnih 
tečajev, risanja, kvačkanja, 

jezikov, da bi bila čim več v 
stiku in se čim več pogovar-
jala po slovensko. To se je iz-
kazalo za pozitivno in tako 
se je vključila tudi v social-
no aktivacijo. Sčasoma se je 
sprostila, da je začela govo-
riti slovensko. »Veliko sem 
pridobila tudi na osebni ras-
ti in krepitvi samozavesti,« 
je poudarila Anida.

V sklopu programa je do-
bila tudi priložnost za delo 
v računovodskem servisu, 
ki se ga je kot diplomirana 
ekonomistka zelo razveseli-
la. »Po končani socialni ak-
tivaciji sem bila na dveh za-
poslitvenih razgovorih in po 
drugem sem dobila službo 
prek javnih del na Centru za 
socialno delo Jesenice, kjer 
delam pri socialnem vklju-
čevanju posebej ranljivih 
skupin,« je povedala Anida, 
ki ima še veliko načrtov. »Že 
več kot dvajset let se aktivno 
izobražujem. Že pred poro-
ko sem se začela izobraže-
vati na področju programi-
ranja, kar nameravam nada-
ljevati,« je še razkrila.

Lotila se je študija
Tudi 33-letno Bogdano Ja-

njić, prav tako iz BiH, je na 
Jesenice pripeljala ljubezen, 
in sicer pred petimi leti. Z 
možem imata tri otroke, sta-
re deset, tri in eno leto. Po 
prihodu se je vključevala v 
tečaje slovenščine, da bi se 
je hitreje naučila. Z veseljem 
je sodelovala tudi v socialni 
aktivaciji. »Vidim jo kot pre-
lomno točko za boljšo priho-
dnost. Največ sem pridobila 
na samozavesti, to se mi zdi 
ključno,« je pojasnila in do-
dala, da je spletla tudi nova 
poznanstva in prijateljstva, 
predvsem pa je program 
udeleženke motiviral, da so 

pokazale, da so zmožne ve-
liko več, kot so mislile. Bog-
dana je v BiH končala sre-
dnjo ekonomsko šolo, se-
daj pa študira in je končala 
prvi letnik višje strokovne 
šole, smer računovodstvo. 
V sklopu študija je opravi-
la tudi 400 ur prakse v jese-
niškem podjetju KOV. »Do-
bila sem izkušnje in se vese-
lim novih. Oktobra začnem 

z drugim letnikom študi-
ja. Komaj čakam, na koncu 
pa mi je cilj najti zaposlitev 
s tega področja. Pokazati že-
lim, da se lahko tudi mami-
ce, ki imamo majhne otroke, 
šolamo naprej, da imamo še 
vedno možnosti za zaposli-
tev,« je poudarila Bogdana.

Jezik most do osebne 
svobode

Vodenje skupin žensk iz 
drugih kulturnih okolij je 
bil velik izziv tudi za izvajal-
ke. Profesorica Mirjana De-
belak, ki je priseljenke v Kra-
nju učila slovenščino, meni, 
da je jezik osnovni most do 
osebne svobode. »Spozna-
vanje jezika nas ne le inte-
grira v okolje, ampak nam 
da možnost samostojnosti, 
torej lastne svobode in več-
je samozavesti. Te ženske so 
dokazale, da ogromno zna-
jo in da so sposobne marsi-
kaj doseči,« je dejala Debe-
lakova, ki se je tudi sama ve-
liko naučila od udeleženk in 
njihovih življenjskih zgodb. 
»Vsem želim, da bi dobile 
nov prostor pod soncem in 
novo priložnost. In jezik je 
začetek tega.«

Helena Maruško, ena od 
izvajalk na Jesenicah, pa se 
je osredotočila predvsem na 
opolnomočenje udeleženk: 
»Ni lepšega kot slišati, da so 
pridobile ravno to: samoza-
vest, občutek sebe, občutek 
vrednosti. To je predpogoj 
za aktivno vključitev v druž-
bo, kar je bil tudi cilj tega 
programa.«

Ana Šubic

Arjeta Avdullahu in Shpresa Tafilaj s Kosova sta z družinama zaživeli v Stražišču pri Kranju. 
Po prihodu je bil za obe največji izziv učenje slovenščine. Zadovoljni sta, da sta dobili 
zaposlitev: prva je pomočnica v kuhinji šole na Primskovem, druga pa je čistilka na stražiški 
šoli. / Foto: Gorazd Kavčič

Profesorica Mirjana 
Debelak, ki je priseljenke 
v Kranju učila 
slovenščino, meni, da 
je jezik osnovni most 
do osebne svobode. 
»Spoznavanje jezika nas 
ne le integrira v okolje, 
ampak nam da možnost 
samostojnosti, torej 
lastne svobode in večje 
samozavesti. Te ženske 
so dokazale, da ogromno 
znajo in da so sposobne 
marsikaj doseči.«

Tako Bogdano Janjić kot Anido Ćeman Numanović iz BiH je ljubezen pripeljala v jeseniško 
občino. Bogdana se je lotila študija, Anida pa dela na Centru za socialno delo Jesenice in se 
želi izobraževati na področju programiranja. / Foto: Gorazd Kavčič

S projektom Socialna aktivacija Gorenjske so v treh letih k bolj aktivni vključitvi v novo okolje pomagali skoraj 150 priseljenkam, ki so pridobivale znanje 
slovenščine in druge kompetence. Številne so se vključile v nadaljnje izobraževanje ali pa so si poiskale službo. »Zame je bil to najboljši korak v življenju,« po 
uspešno končanem programu pravi Arjeta Avdullahu s Kosova, mamica štirih otrok, ki je dobila delo v eni od šolskih kuhinj v Kranju.

Korak k boljšemu življenju
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Gorski reševalci Društva 
GRS Kranjska Gora nada-
ljujejo tradicijo lokalnih za-
nesenjakov, ki so leta 1912 
ustanovili prvo rešilno po-
stajo v okviru Slovenskega 
planinskega društva. Delo v 
njej so opravljali gorski vod-
niki, nosači in domačini iz 
celotne Zgornjesavske doli-
ne. »Ko so se celo stoletje na-
zaj v Kranjski Gori Pr' Vrba-
niju (kasneje hotel Razor) 
zbrali vrli ustanovitelji Rešil-
ne ekspedicije na čelu z dr. 
Tičarjem in dr. Demšarjem, 
niso niti slutili, kako bo gor-
sko reševanje videti danda-
našnji. Voz z volovsko vpre-
go in konopljene vrvi sta za-
menjala helikopter in ele-
ktromotorni vitel, volno in 
usnje sta nadomestila gore-
tex in softshell, vpitje na po-
moč in svetlobne Morsejeve 
znake pa prenosni telefon in 
GPS. Namesto poškodova-
nih gornikov, pastirjev in pi-
onirskih plezalcev rešujemo 
množice turistov, gorskih 
kolesarjev in padalcev. Vse 
se spreminja, samo za reše-
valca še nismo iznašli izbolj-
šane različice. Kadar danes 
poteka reševalna akcija po-

noči ali v slabem vremenu, 
se presenetljivo malo razli-
kuje od tiste v Suhem pla-
zu pred davnimi stotimi leti, 
ki je bila neposredni povod 
za ustanovitev prve uradne 
slovenske gorske reševalne 
službe,« je že ob stoletnem 
jubileju zapisal Andrej Ro-
bič na pot knjigi Prvih 100 
let GRS Kranjska Gora in do-
dal: »Ponosni smo, da se je 
to zgodilo prav v našem kra-
ju in da so naši predniki od 
Rateč pa do Rut, Podkore-
na in Mojstrane znali stopiti 

skupaj in pomagati vsako-
mur na levem ali desnem 
pobočju naše Doline, v Julij-
skih Alpah ali Karavankah.«

Društvo GRS Kranjska 
Gora so letos avgusta ob nje-
govi že 110-letnici odlikova-
li z občinskim priznanjem.

Še malo v zgodovino
Razvoj reševalne dejavno-

sti se je še aktivneje začel po 
prvi svetovni vojni. »Dru-
ga svetovna vojna je ponov-
no zaustavila gorsko reše-
vanje, ki pa so ga obudi-
li kmalu po njej. Spet se je 
začel trend povečevanja obi-
ska gora in plezanja alpini-
stičnih smeri. V tem obdob-
ju se je Slovensko planin-
sko društvo preimenovalo v 
Planinsko društvo Sloveni-
je (PDS) oz. nekoliko kasne-
je v Planinsko zvezo Sloveni-
je (PZS), preimenovala se je 
tudi območna organizacija 
– v Planinsko društvo Kranj-
ska Gora,« zgodovinske vire 
povzema sedanji načelnik 
Društva GRS Kranjska Gora 
Miha Noč.

Pomemben mejnik za ra-
zvoj gorskega reševanja na-
sploh in tudi na lokalnem ni-
voju je bila tragična nesreča 
petih mladih plezalcev v Špi-

ku leta 1952. »Medijski odzi-
vi na dogodke na samem re-
ševanju so povzročili neje-
voljo gornjesavskih gorskih 
reševalcev, mnogi so celo iz-
stopili. Nesreča je bila im-
pulz za ustanovitev Komi-
sije za gorsko reševanje pri 
PZS. Ta je skrbela za orga-
nizacijsko dejavnost gorske-
ga reševanja, nosilke izvaja-
nja reševanja pa so postale 
postaje v okviru planinskih 
društev (PD). Ena izmed 
17 postaj je bila tudi GRS 
Kranjska Gora,« navaja Noč.

«Glede na sorazmerno ve-
lik teritorij se glavnina ne-
sreč zgodi na področju Vrši-
ča (Mojstrovka, Prisank, Sle-
me), nekaj na področju Špi-
ka in Martuljških slapov ter 
na področju Vitranca in pa 
Male Pišnice, kjer je pot po-
drta in uradno zaprta, a jo 
planincem kot prehodno 
kaže Google zemljevid,« je 
pojasnil Noč.

Če so gorski reševalci v pi-
onirskih časih dr. Demšarja 
in dr. Tičarja pomagali naj-
večkrat domačim razisko-
valcem »nekoristnega sve-
ta«, pa danes v polovici inter-
vencij nudijo pomoč tujcem. 
»Ne glede na visoke in sever-
ne stene gora so alpinistične 
nesreče dokaj redke, kadar 
pa se zgodijo, so interven-
cije izredno zahtevne. Večji 
del rešujemo nepoškodova-
ne, zaplezane, prestrašene, 
nepoučene, obnemogle pla-
nince oz. turiste, glavnina 
teh je tujcev. Približno po-
lovica je klasičnih reševanj, 
polovica s pomočjo helikop-
terja, pri čemer pa se soča-
sno organizira in izvaja tudi 
klasično reševanje za pri-
mer zasedenosti ali nezmo-
žnosti helikopterja. Spom-
nim se primera pred leti, ko 
so nas poklicali na pomoč 
tuji planinci na Kopiščarjevi 
poti na Prisank, potem pa so 
nam rekli, da oni niso klicali. 
V resnici se je 'zrihtalo' vre-
me, sami so odšli v dolino, 
naslednjega dne pa le priz-
nali, da so prav oni sprožili 
intervencijo.«

Tudi 40 intervencij letno
S porastom števila inter-

vencij so se večale tudi ad-
ministrativne obveznosti. 
To je bil razlog, da so kranj-
skogorski gorski reševalci 
leta 2019 ustanovili samos-
tojno Društvo GRS Kranjska 
Gora in nanj prenesli vso de-
javnost, ki so jo pred tem op-
ravljali v imenu PD Kranjska 
Gora. Še vedno pa odlično 
sodelujejo. V zadnjih letih 

je intervencij tudi 40 letno. 
Društvo ima 45 članov, in-
tervencij pa se udeležuje 28 
gorskih reševalcev, od tega 
pet inštruktorjev, trije reše-
valci letalci in trije zdravniki.

Kot opaža Miha Noč, ki 
je načelnik Društva GRS 

Kranjska Gora od leta 2018, 
gorski reševalec pa mno-
go dlje, se spreminja na-
čin obiskovanja gora. »Vča-
sih so planinci poleti hodili 
v hribe, pozimi pa smučali 

na smučiščih. Zdaj traja se-
zona celo leto, kar omogo-
ča tudi dostopna oprema. 
K večjemu obisku gorskega 
sveta prispevajo tudi social-
na omrežja, priljubljene so 
nove športne aktivnosti, kot 
je turno smučanje in pleza-
nje po športnih feratah. Naj-
večji vpliv pri nas ima pa za-
gotovo turizem. Vse to pri-
pelje v gore manj izkušene 
obiskovalce. Večje število 
ljudi prinese statistično več-
jo verjetnost za nesreče, s 
tem pa tudi več intervencij.«

Člani Društva GRS Kranj-
ska Gora se redno usposa-
bljajo tako na društveni ka-
kor zvezni ravni, izvajajo 
preventivne akcije za več-
jo varnost v gorah, sodelu-
jejo pri športnih in drugih 
prireditvah v kraju. Vse to 
pa predstavlja le glavne oz. 
najpomembnejše aktivnosti 
društva.

Včasih smo preveč 
herojski

Skrbijo tudi za dobre od-
nose s sosednjimi društvi 
GRS, kajti gorsko reševa-
nje je timsko delo, kot po-
udari Miha Noč. »V občini 

Kranjska Gora delujejo tri 
gorska reševalna društva, 
sodelovanje je od nekdaj pri-
sotno. Vsi smo prostovoljci, 
ki delujemo v sistemu zaš-
čite in reševanja. Smo zato, 
da rešujemo – in to delamo 
s srcem. Le tega, da smo 'ta-
ksi prevoz' z gora, si pa res 
ne želimo.«

Vse intervencije žal nima-
jo srečnega konca, in kot je 
dejal Noč, imajo v Gorski re-
ševalni zvezi Slovenije psi-
hologe, ki reševalcem lahko 
pomagajo v najtežjih trenut-
kih. »Gorski reševalci smo 
navadni ljudje, ki v težkih 
trenutkih tudi potrebujemo 
pomoč. Treba pa bo privzgo-
jiti zavedanje, da v tem ni nič 
slabega, včasih smo preveč 
herojski.«

Naj bo v razmislek še za-
ključna misel člana GRS 
Kranjska Gora Aleša Robi-
ča, ki jo je podelil ob preje-
mu občinskega priznanja 
društvu: »V naših gorah se 
naredi preveč nepotrebnih 
nesreč. Da bi se temu izogni-
li, ni treba prav veliko. V gore 
hodimo s spoštovanjem, 
gore si naše spoštovanje za-
služijo in ga tudi zahtevajo.«

Suzana P. Kovačič

Stensko reševanje z reševalnim drogom / Foto: arhiv GRS Kranjska Gora

»Zarjaveli bodo klini, stopi in oprimki se bodo 
okrušili, nekaj pa bo ostalo – večno prijateljstvo z 
gora.« Tako je nekoč dejal alpinist Miha Arih.

Reševanje v zahtevnih razmerah na Prisanku, september 
2005 / Foto: arhiv GRS Kranjska Gora

Društvo Gorska reševalna služba (GRS) Kranjska Gora je bilo ustanovljeno pred 110 leti, to je bila prva rešilna postaja pri nas. Če so gorski reševalci v 
pionirskih časih dr. Demšarja in dr. Tičarja pomagali največkrat domačim raziskovalcem »nekoristnega« sveta, danes rešujejo »vse živo«. A kot pravi 
načelnik društva Miha Noč: »Smo zato, da rešujemo – in to delamo s srcem. Le tega, da smo 'taksi prevoz' z gora, si pa res ne želimo.«

Smo zato, da rešujemo

Gorska reševalna zveza 
Slovenije je ob 110-letnici 
organiziranega gorskega 
reševanja izdala 
zbornik Privilegij je 
biti del te družine. V 
njem je zapisanega 
veliko zanimivega o 
delovanju organizacije 
in njenih društev in tudi 
marsikatera zgodba o 
težkih reševalnih akcijah, 
ki jih gorski reševalci 
doživljajo pri opravljanju 
svojega poslanstva.

Reševanje ponesrečenega skakalca, t. i. BASE-jumperja, v 
Rakovi špici, september 2021 / Foto: arhiv GRS Kranjska Gora

Testiranje novih nosil za delo s helikopterjem  
/ Foto: arhiv GRS Kranjska Gora
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Art terapija
V sredo dopoldan je bilo 

na prireditveni ploščadi Tr-
žnice Medvode ustvarjalno. 
Občina Medvode je v okvi-
ru Evropskega tedna mobil-
nosti k sodelovanju povabi-
la tudi Društvo Barka, v kate-
ro so vključene osebe z mot-
njami v duševnem razvoju. 
So del skupnosti in se sko-
zi celo leto vključujejo v raz-
lične aktivnosti. Tokrat so li-
kovno delavnico, ki jo imajo 
enkrat na teden v prostorih 
Varstveno-delovnega centra 
v Zbiljah, za nekaj ur preseli-
li na prosto. Dogodek so po-
imenovali Izključno vklju-
čeni.

Društvo Barka je vodilni 
partner projekta Art terapi-
ja. Začel se je oktobra 2020 
in bo potekal do maja pri-
hodnje leto, izvaja se v okvi-
ru LAS za mesto in vas. Gre 
za umetnost sodelovanja 
ranljivih skupin ljudi. Po-
leg uporabnikov Barke se 
likovnih delavnic udeležu-
jejo tudi stanovalci DEOS 
Centra starejših Medvode, 
torej starostniki, in učen-
ci Vzgojno-izobraževalnega 

zavoda Frana Milčinskega 
Smlednik. Cilji projekta so 
spodbujanje aktivnega ži-
vljenjskega sloga skozi ino-
vativen umetniški program 
in javne dogodke, spodbuja-
nje medgeneracijskega so-
delovanja in aktivnega stara-
nja skozi kreativne dejavno-
sti za različne ranljive skupi-
ne ter dvig kakovosti življe-
nja ranljivih skupin s terapi-
jo z umetnostjo.

V Društvu Barka poja-
snjujejo, da so mednarodna 
praksa in raziskave pokaza-
le, da pomoč z umetnostjo 
pri osebah z motnjo v dušev-
nem razvoju preprečuje an-
ksioznost, povečuje socialno 
vključenost (če je dejavnost 
skupinska kot v tem prime-
ru), osebi daje občutek pri-
padnosti, preprečuje obču-
tek osamljenosti, spodbu-
ja domišljijo in kreativnost 
ter vpliva na razvoj oziroma 
vzdrževanje finomotorič-
nih sposobnosti. »Na Evrop-
skem tednu mobilnosti smo 
že sodelovali, letos pa prvič 
z likovnimi delavnicami. S 
projektom Art terapija smo 

medgeneracijsko sodelova-
nje postavili na višjo raven. 
Vključili smo osebe z mot-
njami v duševnem razvoju. 
Učimo se drug od drugega 
in spoznavamo, da imamo 
prav vsi talente. Na likov-
nih delavnicah se udeležen-
ci sprostijo, napredujejo v 
razvoju, dovolijo si tudi eks-
perimentirati, stopiti iz cone 
udobja ... Še posebno so po-
nosni, ko svoja dela lahko 
pokažejo širši javnosti, kot je 
to danes. Zelo radi hodijo na 
delavnice. Skratka, projekt 
ima same pozitivne učin-
ke,« je povedala Vivija Ko-
lar, koordinatorka delavnic.

Udeleženci ustvarjajo pod 
vodstvom uveljavljenih aka-
demskih slikark Andreje Er-
žen in Renate Grmovšek. 
»Projekt je dobro zasnovan 
in povezuje tri različne sku-
pine. Rada sodelujem z nji-
mi. Počasi se priključuje-
jo tudi tisti, ki so na začet-
ku samo opazovali. Nastaja-
jo zelo zanimive stvari. Vsak 
ima svoj pristop in izraz. 
Med seboj se lepo sprejema-
jo, je pa med ustvarjanjem 

vsak v svojem svetu,« je de-
jala Andreja Eržen. Mimoi-
doči so poglede usmerjali na 
slikarska platna. Izbor moti-
vov je bil zelo različen. »Na-
staja močvirje s hišo. Slikam 
za brata in mami, ki bo imela 
kmalu rojstni dan. Slikanje 
mi je všeč, me sprosti, pono-
sen sem na vse svoje izdel-
ke,« je pojasnil Rok Dokl. 
Rok Drobne je izbral temo, 
ki je bila že na prvi pogled 
vezana na trajnostno mo-
bilnost. Slikal je vlak, s kate-
rim se rad tudi vozi. S svo-
jim napredkom je zadovo-
ljen. Slikanje ima zelo rad. 

Oba prihajata iz Društva 
Barka. Maruša pa je učen-
ka VIZ Frana Milčinskega 
Smlednik. Slikala je čebe-
lo. »Danes prvič sodelujem 
v tem projektu. Vesela sem 
nasvetov, ker je potem tudi 
slika lepša. Vedno sem rada 
risala, slikala. Je zelo spro-
ščujoče,« je povedala.

V Društvu Barka poudar-
jajo, da je vključenost v druž-
bo osnovna človekova pravi-
ca in potreba, ki jo čutimo 
vsi. In vključenost se uresni-
čuje tudi skozi projekte, kot 
je umetnost sodelovanja 
ranljivih skupin ljudi.

Maja Bertoncelj

Evropski teden mobilnosti

Minil je še en teden Evrop-
ske mobilnosti, kjer pred-
vsem javne ustanove po 
vsej Evropi spodbujajo lju-
di k večji uporabi trajno-
stne mobilnosti – hoje, ko-
lesa in javnega prometa. 
Vsi skupaj spodbujajo pre-
bivalce k zmanjšanju upo-
rabe različnih vozil na fo-
silna goriva. Skupni slogan 
»care4climate« naj bi pome-
nil skrbimo za planet. Seve-
da so se tudi gorenjske obči-
ne priključile temu sloganu 
in prav v tem tednu so izved-
li številne akcije, bistvo pa 
je spreminjanje navad čez 
celo leto. Torej nas preko 

Mojca Logar

raznolikost  
in vključevanje

Likovne delavnice za ranljive skupine so odprli javnosti. 
Potekale so v središču Medvod. / Foto: Maja Bertoncelj

plakatov, promocijskih fil-
mov in vsega drugega spod-
bujajo, da se je peljati z av-
tobusom ali vlakom tudi za-
bavno, lahko klepetamo, be-
remo, delamo z računalni-
kom, kartamo, spimo. Če 
gremo po opravkih peš, s 
kolesom, skirojem, skrbimo 
za telesno in tudi za dušev-
no zdravje. Smo na svežem 
zraku, se sprostimo, opra-
vimo en del dnevne potre-
be po gibanju. Same pozitiv-
ne spodbude, v praksi pa se 
Slovenci še vedno po dnev-
nih opravkih najpogosteje 
vozimo z avtom in v avtu je 
najpogosteje ena sama ose-
ba. Sorodnica je opravljala 
prakso na Danskem. Tam 
se vsi v vsakem vremenu vo-
zijo s kolesom. Taka je pra-
ksa in nihče ni čuden. Kadar 
sneži, najprej očistijo kole-
sarske poti in pločnike, po-
tem cestišča za avtomobi-
le. Tako se je tudi ona sredi 

zime 10 km v službo in na-
zaj vozila s kolesom. Ko se 
je vrnila domov, na to ni niti 
pomislila. Tako kot se obna-
ša večina, tako se tudi posa-
meznik. Kdo pa odloča o ve-
denju večine? Navade težko 
spreminjamo, pravzaprav 
jih še najlaže z neko prisilo, 

kot je davek, draginja, zdrav-
je. Nad vsem tem pa kralju-
je udobje in status. Vsi tisti, 
ki se prevažamo na trajno-
stni način, smo v očeh oko-
lice in večine ljudi še vedno 
malo čudni. Največkrat po-
mišljajo, ali je malo trčen, 
morda nima izpita, so mu 
ga vzeli ali si celo ne more 
privoščiti avta. Vendar oko-
liščine delajo v prid trajno-
stni mobilnosti. Največ bo 
pripomogla cena goriva ali 
kakšen davek. Vožnja z leta-
lom danes sploh ni več tako 
udobna, kot je bila. Lahko 
vam prestavijo let za dan ali 
dva prej ali kasneje, pogoste-
je izgubijo prtljago, ker pov-
sod na letališčih primanjku-
je zaposlenih. Tako se ljud-
je pogosteje odločajo za po-
tovanje z avtom, vlakom, ko-
lesariti vsaj na dopustu pa je 
vedno bolj popularno. Tako 
tudi posamezniki nismo več 
tako zelo čudni. Danes si 
lahko izposodite kolo deni-
mo Škofji Loki in se z njim 
peljete do Radovljice. Tam 
ga pustite na enem od jav-
nih mest in se domov pelje-
te z vlakom ali avtobusom. 
Tako se lahko vozite po celi 
Gorenjski, ni vam treba niti 
kolesa spravljati na vlak. Če 
ste upokojenci, imate brez-
plačno vozovnico. Na tak na-
čin si lahko izposodite tudi 
električno kolo, rikšo, s ka-
tero prepeljete kakšno večjo 
stvar. Sploh ni tako napak, 
poskusite kdaj.

profesorica geografije 
in zgodovine

zakonski in  
družinski terapevt

In vendar se imava lepo
Janez Logar

Vsak zakonski – danes bolj 
moderno rečeno partner-
ski – odnos ima svojo dina-
miko. Vsak par si izoblikuje 
svoje navade, svoje namige, 
malenkosti, ki jih poznata le 
onadva, posamezni predme-
ti, ponavljajoči dogodki jima 
lahko povzročijo veliko spo-
minov, za katere vesta le ona 
dva. Vse to postaja nekako 
njuna nevidna mreža pove-
zanosti. Naj bodo ti spomi-
ni prijetni ali neprijetni, so 
njuni, ki so ju izoblikovali v 
to, kar sta. Normalno je, da 
se v desetletjih skupnega bi-
vanja navadimo na običaje, 

dejanja, poteze drugega, 
čeprav tega ne odobravamo. 
Zdi se, da je zakonski odnos 
včasih tudi malo začinjen z 
trgovsko žilico. Ti meni, jaz 
tebi. Če se o tem dogovorita 
in če spoštujeta dogovor, to 
lahko precej omili takšne in 
drugačne posebnosti, ki jih 
v zakon prinašamo kot po-
samezniki. Kljub svojskosti 
vsakega zakonskega odnosa 
so neke splošne značilnosti. 
Npr. zakonsko zadovoljstvo 
je daleč največje v začetku 
bivanja, nato strmo pade, po 
približno 40 letih skupnega 
življenja pa spet malo nara-
ste – vendar ne zaradi res-
ničnega zakonskega zado-
voljstva, temveč zaradi stra-
hu pred starostjo, samoto in 
smrtjo. Takrat smo očitno 
pripravljeni precej več po-
trpeti.

Nekako še razumemo, 
da nam na začetku zako-
na zmanjkuje časa drug za 
drugega. Otroci, stanova-
nje in finance, služba. Ne-
logično pa je, da nimamo 
časa biti skupaj v tretjem ži-
vljenjskem obdobju. Bolj 
pravilno je, če zapišemo, da 
je res čudno, zakaj nočemo 
biti skupaj. Če kdaj, ima-
mo po tem, ko odidejo ot-
roci od doma in ko odplača-
mo kredite, več časa zase, za 
svoje hobije in predvsem za 
partnerstvo. Mnogi pripo-
vedujejo, kako jih je strah 
iti v pokoj, ker bodo potem 
vsak dan, cel dan in celo noč 

skupaj. Dejstvo je, da se tak-
rat ustvarja med zakoncema 
novo ravnotežje, hkrati pa je 
tudi resnica, da se takrat po-
kaže, v kakšnem stanju je 
njun zakonski odnos.

To je lahko najin nov zače-
tek. Najprej se morava odlo-
čiti, da se bova imela lepo. In 
to vse petke, ki nama še osta-
jajo. Kljub razlikam. Kaj po-
četi v skupnem času? Začni-
mo pri enostavnih korakih. 
Začnimo izpolnjevati že-
lje drug drugemu. Jaz toč-
no vem, kaj je všeč mojemu 
možu. Zjutraj ga preseneti-
mo: »Dragi moj mož, danes 
bom samo zate spekla po-
hančke« ali »Moja žena, po 
zajtrku te bom odpeljal na 
kavo v Celovec«. Nadalje. Ker 
imava dovolj časa, se lahko 
na novo dogovoriva za dru-
gačno razdelitev del v stano-
vanju in gospodinjstvu. Do-
govoriva se, da bova dopusti-
la drug drugemu učenje. Ne 
vztrajajmo pri svojem prav 
za vsako ceno. Če imam jaz 
prav in ostajava oddaljena 
vsak na svojem koncu hiše, 
to nima nikakršnega smis-
la. Naj bo dovolj merjenja 
moči, kdo je bolj pomemben 
in bolj pameten. V ljubezni 
je to neumnost. Začniva že 
enkrat končno drug drugega 
spoznavati v najinih dušah.

Vsak par ima svojo in 
edinstveno dinamiko.

Smo na svežem zraku, 
se sprostimo, opravimo 
en del dnevne potrebe po 
gibanju.
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Hetmanat – Kozaška 
»država«

Konec leta so v Varšavi iz-
volili novega kralja, Jana Ka-
zimirja, ki je ponudil Hmel-
nickemu premirje, ki ga je ta 
tudi sprejel. Zmagovito se je 
vrnil v Kijev, verjetno z mis-
lijo, da bo dosegel s Poljsko 
sporazum o ustanovitvi ne-
kakšne kozaške samostojno-
sti v okviru Poljsko-litovske 
države. Avgusta istega leta je 
podpisal s poljskim kraljem 
pogodbo, ki je kozakom zago-
tavljala kar veliko privilegijev. 
Tako so dobili priložnost, da 
na obeh straneh Dnepra orga-
nizirajo politično oblast, po-
zneje imenovano Hetmanat. 
Vendar preskušeni poljsko-li-
tovski državi kozaki niso bili 
dorasli, četudi so se skušali 
povezati celo z muslimansko 
Osmansko državo. Leta 1651 
so jih poljske sile na bojnem 

polju premagale, zato so se 
navsezadnje obrnili za po-
moč k ruskemu carju. Z njim 
je kozaški zbor 1654 podpi-
sal v mestu Perejaslav spo-
razum, s katerim so priseg-
li zvestobo Moskvi in se od-
povedali brez odobritve car-
ja zvezam z drugimi vladar-
ji, sultanom ali poljskim kra-
ljem. Pri tem so za kozaško 
prebivalstvo ohranili mno-
ge stare svoboščine. Te pa so 
počasi plahnele, saj se je ru-
sko carstvo ponovno spušča-
lo v različne vojaške konflikte, 
tudi s poljsko-litovsko državo 
in Švedsko. Po smrti Hmelj-
nickega (1657) je prišlo celo 
do delitve Hetmanata med 
Poljsko-Litvo in Rusijo, pri če-
mer je bila meja reka Dneper. 
Tako se načrti starega hetma-
na o ustanovitvi prave koza-
ške države in celo lastne dina-
stije niso uresničili.

In kaj pravi o tem nemški 
zgodovinar Andreas Kappe-
ler (Kleine Geschichte der 
Ukraine. 2022): »Za mno-
ge ukrajinske zgodovinar-
je je čas Hmelnickega Zla-
ta doba. Prvič ... je prišlo do 
utrditve Ukrajine. Obenem 
pa se moramo vprašati, za-
kaj se je tvorba te države po-
nesrečila. Zakaj ni postal ko-
zaški Hetmanat samostojna 
država, suverena evropska 
politična sila, kar se je v tem 
času posrečilo Nizozemski, 
Švici ali Prusiji? Odgovor na 
to vprašanje je treba poiska-
ti v medsebojnem vplivu zu-
nanjih in notranjih dejavni-
kov. Po eni strani je šlo za ta-
kratni mednarodni sistem, 
ko so se velesile bojevale za 
prevlado v vzhodni Evro-
pi na plečih Ukrajine in je 
bil Hetmanat tako stisnjen 
med Moskovsko, Poljsko-li-
tovsko in Osmansko državo. 
Po drugi strani pa je bil not-
ranje neuravnovešen zaradi 
socialnih napetosti med ko-
zaki in njihovemu naspro-
tovanju ostalim družbenim 
plastem v Ukrajini ...«

Do konca 18. stoletja so se 
dogajali na področju dana-
šnje Ukrajine za nas, nezgo-
dovinarje, tako rekoč nepre-
gledni vojaški spori med tre-
mi narodi: Ukrajinci, Po-
ljaki in Rusi. Ti so se vselej 
končevali z nekakšnimi spo-
razumi, ki so jih posamezne 
strani po navadi slej ko prej 
kršile. Na koncu so potegni-
li krajši konec vedno Ukra-
jinci.

Jurij Kurillo 

Kocijančičev je manj, 
samo 202, več kot pol pa 
jih živi v Ljubljani in na Go-
renjskem. Na Hrvaškem jih 
živi okoli 300, največ iz se-
vernega dela hrvaške Istre. 
V prejšnjem stoletju se je 
največ Kocijančičev rodi-
lo v Pulju in Poreču, v va-
seh Krančići in Kaštelir pa je 
vsak šesti prebivalec imel tak 
priimek. Če je Kocjančič ve-
činoma primorski, pa je Ko-
cijančič večinoma gorenjski 
priimek.

Kocjančič se je ohra-
nil tudi kot hišno ime. Pri 
Kocjančiču v narečnih razli-
čicah najdemo domače ime 
v več naseljih, kot jih navaja 
Register nesnovne kulturne 
dediščine: Črnivec, Lipnica, 
Podjelje, Koprivnik.

Znanih Kocjančičev je ve-
liko. V Vipavi je bil rojen Šte-
fan Kociančič (1818–1883), 
duhovnik, jezikoslovec, pisa-
telj in zgodovinar. Naj poleg 
mnogih njegovih del omeni-
mo le veliki slovensko-nem-
ški slovar na 180 straneh, ki 
je, žal, ostal le v rokopisu. V 

Kanalu se je rodil Josip Koci-
jančič (1849–1878), narodni 
buditelj, pevovodja, sklada-
telj in publicist. V Kubedu v 
Istri se je rodil Alojz Kocjan-
čič (1913–1991), duhovnik, 
pisatelj in največji istrski 
poet. Po njem se imenuje 
največja istrska kulturna na-
grada, ki pa je istrske obči-
ne zadnja leta ne podeljujejo 
več. V Podgori pri Gorici je bil 
rojen Peter Kocjančič (1895–
1986), grafični oblikovalec 
in umetniški fotograf. V Vi-
polžah je bil rojen Andrej 
Kocjančič (1832–1908), vele-
posestnik, deželni poslanec 
in župan v Podgori. Tu sta 

še dva Karla Kocjančiča. Prvi 
je bil rojen v Trstu (1901–
1970) in ga poznamo kot pe-
snika, novinarja in enega od 
pionirjev barvne fotografi-
je na Slovenskem. Drugi je 
bil rojen v Gradišču pri Ma-
teriji (1933–2003), poznamo 
pa ga kot publicista in pla-
ninca ter pobudnika ustano-
vitve društva Tigr. V Kopru 
je bil rojen Danilo Kocjan-
čič (1949–2013), pevec, ki-
tarist in skladatelj zabavne 
glasbe. Naj kot zanimivost 
omenimo, da si je njegov sin 
Tine, didžej, omislil ime, kot 
ga najdemo v knjigah, ko slo-
venščina še ni imela pravice 

pisnega obstoja – Valentino 
Kanzyani. V Hrastovljah je 
bil rojen Kristjan Kocjančič 
(1911–1996), bolj znan pod 
redovnim imenom Atanazij. 
Frančiškan je prijateljeval s 
sv. Leopoldom Mandićem, 
leta 1947 pa je v Istri na Hr-
vaškem preprečil krvavo bir-
mo tako, da je na skrivaj orga-
niziral birmo dan prej. Jakob 
Ukmar je takrat ušel linču, p. 
Atanazij pa je bil obsojen na 
štiri leta zapora s prisilnim 
delom v Stari Gradiški.

Veliko znanih Koc(i)janči-
čev je tudi v na Kranjskem. 
Zelo zanimiva je življenj-
ska zgodba ljubljanske dru-
žine intelektualcev, v kate-
ri so sami znani Kocijanči-
či. Pravnik Janez Kocijančič 
(1941–2020), visoki funkci-
onar in direktor iz časov ko-
munizma, je bil tudi po osa-
mosvojitvi na visokih položa-
jih: predsednik Združene lis-
te socialdemokratov (danes 

SD, prej ZKS in ZLSD), usta-
novitelj Foruma 21, pred-
sednik programskega sveta 
RTVS in predsednik sloven-
skega olimpijskega komite-
ja. Njegov rod izvira iz Buše-
če vasi pri Brežicah. Njego-
va soproga Andreja Kocjan-
čič, rojena Golob (1942–
2021), je bila zdravnica in de-
kanja ljubljanske univerze. 
Njun sin pa je filozof, preva-
jalec iz desetih jezikov, pu-
blicist in pesnik Gorazd Ko-
cijančič (1964). Sodeloval je 
pri prevajanju Svetega pisma 
in prevedel Platona. Prevaja-
nju pa se je zapisala tudi nje-
gova sestra Nike Kocijančič 
Pokorn (1967), profesorica 
na Filozofski fakulteti. Pro-
učuje prevajanje v nemater-
ne jezike in ideološke vplive 
na prevajanje – pisala in pre-
davala je denimo o tem, kako 
so v komunističnem režimu 
cenzurirali Rdečo kapico in 
Vinetouja.

Iz Kocjana, Kocjanc, iz Kocjanca Kocjančič, 2. del

Podpis Alojza Kocjančiča iz časa fašizma – svoj priimek 
je zapisal v oklepaju tudi v poitalijančeni obliki: Canziani. 
Župnijsko kroniko hrani Župnija Šmarje pri Kopru.

V Srednji vasi v Bohinju je bil leta 1698 rojen in krščen 
Matija Kocjan (Kozian), sin Jerneja Kocjana. Že v 
naslednjem stoletju, 18., je priimek v Bohinju dobil še 
različico Kocjanc. Knjiga je v Nadškofijskemu arhivu v 
Ljubljani (K 1695–1709 Srednja vas, zv. 6, str. 31)

Vaš razgled

Ni prvič, da smo športnika opazili v malce posebni obutvi. Športne copate z napisom je na 
prireditvi v Planici nosil naš smučarski skakalec Timi Zajc. Kot je povedal, pa so prototip in 
jih je tokrat obul prvič. Ali bo proizvodnja kdaj serijska ali pa bo ostalo zgolj pri enem paru, 
pa nam ni uspelo izvedeti. V. S. / Foto: Gorazd Kavčič

Razgledi

Tino Mamić

Ukrajinski kozaki, 3. del

Zemljevid kozaškega Hetmanata z okolico okr. 1650.

Da so v Radovljici tesno povezani s kolesarstvom, priča tudi ekipa rediteljev z nedavnega 
tradicionalnega kolesarskega izleta ob dnevu brez avtomobila. Brez težav je sledila tempu, 
ki ga je narekoval avto medobčinske inšpekcije in redarstva. M. A. / Foto: Gorazd Kavčič
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Po spravilu paradižnika, 
paprike, jajčevcev, kumar, 
bučk, melon in lubenic je 
na vrtu ogromno praznega 
prostora, in kot dodaja Da-
vor Špehar, diplomirani ag-
ronom, med prijatelji vr-
tnar, vodja spletnega porta-
la Zeleni svet: »Konec sep-
tembra in v oktobru je tre-
ba izprazniti gredice in za-
četi setev ter sajenje za pri-
hodnje leto. Zavihajte roka-
ve in izkoristite vsak topel je-
senski dan za delo na vrtu, 
saj vas bo ta nagradil z boga-
tim pridelkom.«

Ne prehitevajmo s 
sajenjem česna

Za delo na vrtu je v je-
senskem času treba izkori-
stiti vsak suh dan in pripravi-
ti gredice pred hujšim mra-
zom, svetuje Špehar. »Pa-
radižnik, paprika, jajčev-
ci, bučke in druge plodovke 
prenehajo zoreti v hladnih 
jesenskih dneh. Predlaga-
mo, da jih odstranite z grede 

in poskrbite za pripravo tal 
pred večjimi ohladitvami. 
Tako ohranimo talno živ-
ljenje v tleh in poskrbimo, 
da gredice ne bodo prazne 
v zimskem času. V oktobru 
lahko sejemo zimsko solato, 
sadimo česen ter čebulček za 
mlado spomladansko čebu-
lo in druge vrtnine, ki jih se-
jemo in sadimo v jesenskem 
času. S sajenjem čebulčka 
lahko začnemo v začetku 
ali sredini oktobra. Nika-
kor ne prehitevajmo s saje-
njem česna. V osrednji Slo-
veniji in v nižjih legah ga sa-
dimo konec oktobra, še bolje 
pa je, da sajenje premakne-
mo v začetek novembra. Za 
sajenje česna in čebule pa 
je treba tla pripraviti že ko-
nec septembra ali prvi polo-
vici oktobra, saj ne obdelu-
jemo hladnih in mokrih tal 
konec oktobra ter v novem-
bru. Pri delu vam bodo zelo 
v pomoč ruske vile. Delo op-
ravijo od dva- do trikrat hit-
reje kot navadno vrtno orod-
je. Hrbtenica in roke bodo 
manj obremenjene, na vrtu 

bo tudi manj trajnega pleve-
la. Če tla globoko rahljate, ko 
se zemlja lepo drobi, ni pot-
rebno dodatno drobljenje 
zemlje z motiko ali grablja-
mi.«

Setev prezimnih solat
V oktobru še vedno lah-

ko sejete motovilec, če ga 
pod paradižnik niste sejali 
že v avgustu in septembru. 
»Na gredice, kjer je uspeva-
la paprika, jajčevci in druge 

plodovke, lahko sejete tudi 
azijske listnate rastline, pre-
zimni tolščak, špinačo in ru-
kolo. Oktober je primeren 
tudi za setev prezimnih so-
lat, ki jih lahko sejemo v za-
četku in koncu meseca. Čas 
setve je odvisen predvsem 
od vremena.

Grah in bob izboljšata 
kolobar na vrtu

V kratki in hladni jeseni 
bodo bolj prezimile zgodnje 

setve. »Grah in bob, ki ju se-
jemo na prazne gredice plo-
dovk, izboljšata kolobar na 
vrtu. V primeru setve boba 
v poznojesenskem času bo 
spomladi manj težav z ušmi, 
saj v marcu zamujamo s hi-
trim sajenjem boba na vrt.« 
Davor Špehar je pojasnil, da 
so imeli v preteklem letu na 
njihovem vrtu pozitivno iz-
kušnjo z bobom, ki so ga 
pokrili z zemljo v drugi po-
lovici novembra. »Nekateri 
vrtičkarji sejejo tudi grah, in 
to od začetka do sredine no-
vembra. V suhih in hladnih 
zimah ni nujno, da bo pre-
zimil v vseh delih Slovenije. 
Bodite pogumni in poskusi-
te s setvami, da boste grah 
pobirali že v začetku maja. 
Vsi, ki ste na gredice v sep-
tembru sejali facelijo, ajdo, 
belo gorjušico, oljno redkev, 
grško seno, se zdaj veseli-
te zelene preproge, ki bo tla 
čez zimo ohranila v najbolj-
ši kondiciji. Vse omenjene 
rastline čez zimo pomrzne-
jo in jih v tla vdelamo v času 
spomladanske priprave tal. 

Takrat bo to najlažje naredi-
ti s pomočjo ruskih vil, ki so 
najboljša rešitev za vnos or-
ganske mase v tla.«

Gnojenje tal
Gnojenje s hlevskim gno-

jem je nujno treba opravi-
ti v jesenskem času, svetuje 
Špehar. »Samo tako se del-
no razgradi in je spomladi 
na razpolago rastlinam na 
vrtu. Dobro preperel hlevski 
gnoj je možno vdelati z ru-
skimi vilami. Gnoj, ki je star 
samo eno leto, je treba na 
gredo vdelati z lopato, ker 
drugače ni mogoče. V tem 
primeru je treba tla »štiha-
ti« na klasičen način. Vemo 
pa, da je to delo naporno. Za 
povsem prazne vrtne grede 
s težkimi tlemi je najbolje, 
da jih rahljamo že v začetku, 
sredini oktobra in jih pred 
hujšim mrazom pokrijemo 
z listjem, slamo ali suho tra-
vo, ki smo jo pokosili na vrtu 
pred zimo.« Tla so živ orga-
nizem in je treba poskrbe-
ti, da so pred zimo ustrezno 
pripravljena.

Suzana P. Kovačič

Za delo na vrtu je v jesenskem času treba izkoristiti vsak 
suh dan in pripraviti gredice pred hujšim mrazom.  
/ Foto: Davor Špehar

Kaj sejemo in sadimo po spravilu paradižnika, paprike, jajčevcev ter drugih plodovk? Nekaj uporabnih nasvetov je podelil agronom Davor Špehar.

Setev in sajenje za prihodnje leto

MERKUR trgovina, d.o.o., C. na Okroglo 7, Naklo

UREDITE SVOJ VRT PO SVOJE 
Velika izbira jesenskih lepotic na enem mestu.

Ponudba velja od 29. 9. do 31. 10. 2022 oz.  
do prodaje zalog. Akcijska cena za rožo  
meseca velja ob predložitvi Merkurjeve  
kartice zaupanja. Več na www.merkur.si

ROŽA 
MESECA -15 %

SLO

kartica ugodnosti

  
MNOGOCVETNA  
KRIZANTEMA 
9,39 lonček

ø 22 cm

lonček
ø 10 cm

MAČEHA 
VIOLA X 
CORNUTA 
VOLMARY
Tri barve v 
enem lončku. 
2,25

lonček
ø 13 cm

MAČEHA 
VIOLA X 
CORNUTA  
ICE BABIES  
1,35

lonček
ø 10,5 cm

55 cm

JESENSKA VRESA  
GARDEN GIRLS   
Mix barv.

263
 

3,09

GAIA_171x143mm+3mm-MERKUR-jesenske-zasaditve.indd   1 21. 09. 2022   10:28:51

Pokličite Želvo na telefon:
04 515 03 80 ali 031 869 780.
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 Invalidsko podjetje Želva  
poskrbi za urejeno okolje vaše hiše,  

bloka, naselja ali podjetja.

Obrežejo grmovje in drevesa, pokosijo  
travo, uredijo zelenico, prekopajo vrt,  

pospravijo listje.

Nudijo tudi manjša mizarska  
popravila in druga hišniška opravila.

Naj urejanje okolice, vrta  
in vzdrževanje hiše za vas ne bo  

več neprijetno opravilo.

Jesen na vrtu
September 2022

www.gorenjskiglas.si
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Radovljiški javni biodina-
mični učni vrt je bil vzpostav-
ljen leta 2014 v okviru pro-
jekta Narava nas uči in vse 
odtlej učencem bližnjih 
osnovnih in srednjih šol ter 
vrtcev ter tudi drugim ob-
čanom Radovljice omogoča 
pridobivanje znanj o pride-
lavi visokokakovostne eko-
loške hrane, samooskrbi ter 
ohranjanju naravnega rav-
novesja.

Otroci, mladostniki, vrtič-
karji in drugi občani se na 
vrtu družijo in učijo trajno-
stne samooskrbe po meto-
di biodinamike. Nad pro-
jektom že vse od prvih za-
četkov bdi strokovnjakinja, 
domačinka dr. Maja Kolar, 

ki je med drugim poskrbe-
la, da je učni vrt že pred ča-
som poleg ekološkega pri-
dobil tudi certifikat Deme-
ter. Gre za blagovno znam-
ko, ki se uporablja v več kot 

petdesetih državah po sve-
tu in označuje hrano najviš-
je kakovosti za prehrano lju-
di, pridelano po načelih bio-
dinamike in ob upoštevanju 
strogih standardov pridela-
ve in predelave.

Na vrtu pridelajo vedno 
več raznovrstnih semen in 
uvajajo novosti, sodelujejo 
z različnimi lokalnimi usta-
novami, v zadnjem obdob-
ju so se še tesneje povezali z 
bližnjo Osnovno šolo Anto-
na Tomaža Linharta.

Vrt svojo dejavnost pove-
zuje s Semenjalnico – hra-
nilnico ekoloških semen, ki 
že četrto leto deluje v Čebe-
larskem centru Gorenjske v 
Lescah. Glavni namen je lo-
kalna pridelava ekoloških 
semen, kar zagotavljajo s ko-
operanti, in s tem tudi ohra-
njanje starih semen.

Vsako leto pripravijo tudi 
zaključek sezone na šol-
skem biodinamičnem vrtu 
in takrat dijaki bližnje Go-
stinske in turistične šole Ra-
dovljica obiskovalcem sku-
hajo in postrežejo hrano, 
pripravljeno prav iz zelenja-
ve, ki je zrasla na tem vrtu.

Kot sta povedala Maja Ko-
lar in Aleš Jezeršek, ki skrbi-
ta za ta posebni vrt v rediš-
ču mesta, sta z letošnjo leti-
no zadovoljna, zdaj pa vrt za-
čenjata pripravljati na zimo.

Pri tem poudarjata, 
da so za pridelavo zdra-
ve hrane osnova dobra tla. 

»Rodovitna in zdrava tla, 
ki jih ne siromašimo, am-
pak nasprotno, povečuje-
mo njihovo rodovitnost, so 
osnova. To med drugim po-
meni, da so gnojena s kom-
postom, ki ga z malo vztraj-
nosti in potrpežljivosti vsak 
lahko pripravi sam. Med 
deli, ki jih prav v tem času 
opravljamo tudi na našem 
biodinamičnem vrtu, so 
tako na prvem mestu opra-
vila, s katerimi zagotavlja-
mo, da tla ne ostanejo gola. 
Pomembno je, da so tudi 
v zimskem času pokrita z 
rastlinami; v tem času lah-
ko posejemo zeleno gnoje-
nje, to so rastline, s katerimi 

hranimo mikroorganizme 
v tleh in na ta način poveču-
jemo rodovitnost.«

Za zeleno gnojenje se si-
cer lahko uporabljajo kate-

rekoli rastline, tudi na pri-
mer solata, ki ostane na vrtu 
in zgnije, sicer pa običajno 

uporabljajo stročnice in raz-
lične detelje, vsekakor pa 
čim več različnih rastlin, po-
udarja Aleš Jezeršek. Čisto 
dobro bo tudi, če med ostan-
ke rastlin raztrosimo suho 
listje, še pravi, a dejstvo je, da 
vsaka rastlina tvori različne 
izločke, s katerimi se hranijo 
raznoliki organizmi v tleh.

In še eno pomembno spo-
ročilo je na koncu prista-
vi Aleš Jezeršek: »Ne dovo-
limo, da postanemo sužnji 
vrta. Vrt mora delati za nas, 
ne mi zanj. To sicer pome-
ni, da morda ne bo videti kot 
v arboretumu ali tako urejen 
kot sosedov, bo pa nam in bi-
odiverziteti prijazen.«

Marjana Ahačič

Biodinamični učni vrt za radovljiško osnovno šolo / Foto: Gorazd Kavčič

Dijaki Srednje gostinske in turistične šole Radovljica so tudi 
letos ob zaključku sezone pripravili pogostitev iz pridelkov, 
ki so zrasli na biodinamičnem vrtu. / Foto: Gorazd Kavčič

V Radovljici imajo že skoraj desetletje edinstven javni biodinamični vrt, urejen za tamkajšnjo osnovno šolo. Vrt, ki je bil poleti med zmagovalci natečaja za 
biodiverziteti najprijaznejši vrt, je tudi letos lepo obrodil, zdaj pa ga že pripravljajo na zimo.

Šolski biodinamični vrt je spet lepo obrodil

V harmoniji z naravo

Vrtni center

PE DOBROVA Podsmreka 7B, 1356 Dobrova, tel: 01 24 25 100

PE KRŠKO Cesta krških žrtev 147, 8270 Krško, tel: 07 49 88 385

-20%*

ŽALNI PROGRAM

VSE ZA UREJENO OKOLICO
*Akcija traja do 31. 10. 2022

RASTLINA MESECA OKTOBRA
OKRASNA TRAVA
*Akcija traja do 31. 10. 2022

IZDELAVA
ARANŽMAJEV

TUDI PO
NAROČILU

-15%*

Popusti in akcije se med seboj ne seštevajo. 040 496 009

Vse za ureditev vašega vrta
VRTOVI NOVINEC

košnja trave
rez živih mej
podiranje dreves
sajenje rastlin
pospravljanje listja
zatiranje škodljivcev in plevela
prekopavanje zelenjavnih vrtov
odvoz vej in zelenih odpadkov

info@vrtovi-novinec.si

Kranj je eno od stotih mest, ki se je zavezalo, da bo do leta 
2030 postalo podnebno nevtralno in pametno mesto. Med 
njimi je tudi litvanski Tauragė, ki vabi, da se pridružite enome-
sečnemu izzivu virtualnih korakov Izziv 100 trajnostnih mest 
v brezplačni aplikaciji #walk15. Za vsak sprehod okoli Zemlje 
bo mesto Tauragė spomladi posadilo sto dreves. Gozd z deset 
tisoč pravimi drevesi pa bo zrasel v znamenju podnebno nev-
tralnih mest. Udeleženci prejmejo izobraževalna sporočila o 
trajnosti in trajnostni mobilnosti, za tri najaktivnejša mesta pa 
bodo ustvarjene ekskluzivne lokalne poti za ogled znamenitosti 
v aplikaciji #walk15. Do nje dostopate s telefonom (QR kodo v 
AppStore ali Google Play), kliknete na pokal, izberete Izziv 100 
trajnostnih mest in vpišete Kranj. Izziv poteka do 16. oktobra.

S skupnimi močmi do deset tisoč dreves

»Vrt mora delati za nas, 
ne mi zanj. To sicer 
pomeni, da morda ne bo 
videti kot v arboretumu 
ali tako urejen kot 
sosedov, bo pa nam in 
biodiverziteti prijazen.«

Posebno navdušenje je 
požel smuti, pripravljen 
iz tolščaka, rastline, ki jo 
vrtičkarji običajno uvrščajo 
med – plevel. / Foto: Gorazd Kavčič

Eu
ro

ga
rd

en
 d

.o
.o

., 
Po

ds
m

re
ka

 7
B,

 1
35

6 
D

ob
ro

va



25Gorenjski glas
petek, 23. septembra 2022 Jesen na vrtu info@g-glas.si

Podreča – »Program smo 
pripravili tako, da smo ude-
leženci, med njimi smo bili 
kmetje in vrtičkarji, videli, 
kako si v dravinjski dolini in 
Halozah prizadevajo za sa-
mooskrbo posameznika in 
Slovenije kot širše skupnos-
ti. Možno je obiskati tudi tu-
ristične in kulturne točke. 
Celotno območje spada pod 
varstveno območje Natu-
ra 2000, kar pomeni, da je 
narava na tem območju zelo 
ohranjena,« je povzela člani-
ca društva Marinka Jenko.

Ogledali so si samostan-
ski kompleks Studenice, za-
tem Mednarodni center za 
ekoremediacijo Dole v Mod-
ražah pri Poljčanah. »Cen-
ter deluje s poudarkom na 
permakulturnih ureditvah. 
Leži na površini 1,5 hekta-
ra. V ravninskem delu so go-
milaste grede, spiralaste, na 
ključ, dvignjene grede, z bio-
maso in rastoče grede, kom-
postišča in učni profil za raz-
iskave prsti in sedimentov. 
Za vzgojo semen in sadik 
je postavljen rastlinjak in za 
shranjevanje pridelkov zem-
ljanka. Učni kozolec služi za 

priročno kuhinjo, posedanje 
ob slabem vremenu in tudi 
za predavanja. Tod je tudi 
poljsko stranišče z narav-
nim kompostiranjem. Na 
gričevnatem območju so po-
sajeni lupinarji in sadna dre-
vesa. Na zgornjem ravnin-
skem delu sta mlaki, mon-
golska hiša jurta, povezana 
z vrtno lopo. Nedaleč stran 
je čajanka in še kaj bi se naš-
lo. Center je odličen primer 
samooskrbe. Lastnica ddr. 
Ana Vovk je to zemljišče po-
dedovala in se študijsko lo-
tila urejanja področja, ki se 
stalno razvija. Predstavila 

nam je svoj primer dobre 
prakse za razvoj dodanih 
storitvenih dejavnosti na po-
deželju s poudarkom na ra-
zvoju novih znanj,« je deja-
la Jenkova.

V Makolah so se vlakcem 
popeljali po poti Forma vive 
Makole na ekološko kmeti-
jo Vovk. »Na kmetiji vzrejajo 
ovce jezersko-solčavske pa-
sme, prašiče za lastno oskrbo 
in kokoši. Že 15 let se ukvar-
jajo z izdelavo domačih liker-
jev. Ogledali smo si tudi nji-
hovo turistično ponudbo, hi-
šice za glamping, pastirsko 
hišo in samo kmetijo.« Ogled 

dobrih praks so zaključili na 
ekološki kmetiji Žunkovič v 
Grdini, ki jo složno upravlja 
številna družina. »Hvala 
predsedniku društva Sorško 
polje – približajmo se nara-
vi Matjažu Jerali, da s svo-
jo pozitivno naravnanostjo, 
odgovornostjo in ljubeznijo 

do narave in dela v društvu 
spodbuja k širjenju zavesti 
pomena samooskrbe kme-
tov in vrtičkarjev. Tudi na 
podlagi njegovih prizade-
vanj nas je vedno več, ki raz-
mišljamo in delujemo tako 
kot on,« je sklenila Marinka 
Jenko.

Suzana P. Kovačič

Mednarodni center za ekoremediacijo Dole v Modražah pri 
Poljčanah je odličen primer samooskrbe. / Foto: arhiv društva

Društvo Sorško polje – približajmo se naravi vsako leto spomladi in jeseni organizira ogled dobrih 
praks po Sloveniji in tujini, zadnji je bil minulo soboto na področju dravinjske doline in v Halozah.

Ogledujejo si dobre prakse

Mače – Breda Aleš iz Mač pri 
Preddvoru je ljubiteljica bal-
konskih rož že okrog štiride-
set let in tudi domača hiša je 
bila vedno okrašena z barvi-
tim cvetjem. »Veselje imam 
do tega, in ker imamo na hiši 
toliko oken, je lepo, če so vsa 
polna rož. Dolga leta so cvet-
lična korita krasile bršlin-
ke, v zadnjih letih pa zelo 
uspevajo surfinije: prej bolj 

nežnih odtenkov, zdaj tudi 
s kakšnim močnejšim, a po-
membno je, da so rože barv-
no usklajene.« Kot še pove 
Breda Aleš, je s tem sicer ve-
liko dela, a ljubezen do rož 
vse odtehta. V zadnjih letih 
je skrb zanje večinoma prev-
zela njena snaha Anka Aleš, 
Breda pa še poskrbi za ocve-
tličenje spodnjih oken v hiši. 
Cvetlične okrasitve tako lep-
šajo domačijo še v zgodnji 
jesenski čas.

Ljubezen do rož 
odtehta vso skrb
Suzana P. Kovačič

Poleti in še v zgodnji jeseni bujno cvetje pri Aleševih iz Mač

POGONI, AVTOMATIKE IN ELEKTRONIKE ZA DRSNA IN SAMONOSNA DVORIŠČNA VRATA

DVIŽNA ROLO NAVOJNA VRATA

JOYTECH AC 600 ALLMATIC MOVEO 600 BENINCA BULL 5M BFT DEIMOS 400 ALLMATIC BIG ALLMATIC KALOS
 TURBO

do 500 kg do 400 kg do 2200 kgdo 600 kg do 600 kgdo 650 kg

229 € 309 € 359 € 289 € 550 € 430 €

POGONI, AVTOMATIKE IN ELEKTRONIKE ZA KRILNA, DVOKRILNA DVORIŠČNA VRATA

do 250 kg / 2,5 m

TERRIER 200 
+ Wifi ready

ALLMATIC SO400 ALLMATIC HYPER 400 in HYPER 600 ALLMATIC MAXIARTK ALLMATIC PLUS L

do 350 kg / 3 m do 300 kg / 3 m do 300 kg / 4,5 m do 500 kg / 5 mdo 3,5 m

379 €
415 €

480 € 670 € 735 €

510 €

PANELNE / ŽIČNE OGRAJE IN STEBRI

103 x 250 cm

123 x 250 cm

153 x 250 cm

200 x 250 cm

29,30 €
33,70 €
42,80 €
53,40 €

steber v. 105 cm

steber v. 125 cm

steber v. 155 cm

steber v. 205 cm

18,40 €
20,00 €
23,40 €
27,70 €

5 mm

103 x 250 cm

123 x 250 cm

153 x 250 cm

200 x 250 cm

21,70 €
24,20 €
28,60 €
40,20 €

4 mm

prodaja@kipkop.si  /  prodaja1@kipkop.si  /  prodaja2@kipkop.si  /  prodaja3@kipkop.si  /  prodaja4@kipkop.si  

TOPLOZRAČNI KAMINI NA PELETE ZA UGODNO OGREVANJE

moč: 9,5 kW moč: 8 kW moč: 10 kW moč: 12 kW moč: 9 kW

KK Thelma TOBY Helena 8 TOBY Helena 12 SOLE Croatica 12 SOLE Inserto vložekRade Končar TEP10

949 € 1149 € 1149 €1099 €

AKCIJA

www.kipkop.si
www.kipkopshop.si

NA ZALOGI PRI NAS 
TUDI DIMNIŠKE CEVI, 

ROZETE, KOLENA, 
TESNILA, SPOJKE, 

NOSILCI...

TOPLOVODNI KAMINI NA PELETE ZA PRIKLOP NA CENTRALNO OGREVANJE

BIOKLIMATSKE 
PERGOLE

moč: 20 kW moč: 24 kWmoč: 15 kW

TOBY H 15 TOBY H 20 TOBY H 24 

1699 € 1799 € 1999 €

ŽE OD 1414 €

ŽE OD 739 €

ŽE OD 839 € ŽE OD 640 €

SEKCIJSKA 
INDUSTRIJSKA

DRSNA VRATA ENOKRILNA 
VHODNA

SEKCIJSKA DVIŽNA Z 
VGRAJENIM OSEBNIM 

PREHODOM

MODEL KIPROL55

www.dvizna-vrata.si

moč: 12 kW

1299 €779 €

ŽE OD 839 €
ŽE OD 1495 €

SEKCIJSKA DVIŽNA

  

www.dvizna-vrata.si

swiss made

Bela, srebrna in rjava 
barva vrat za isto ceno!

 ► možno z montažo - 
doplačilo

 ► možno z ZIP 
zavesami - doplačilo

SEKCIJSKA GARAŽNA VRATA

SEKCIJSKA 
STRANSKA

ŽE OD 1414 €

ŽE OD 999 €

DVOKRILNA 
KK ECONOMIC 40

DVOKRILNA 
KK CLASSIC 44

ŽE OD 1220 €

MODEL KIPROL77

HITROTEKOČA
INDUSTRIJSKA 

ROLO KKBIO

ŽE OD 839 €
ŽE OD 1990 €

ŽE OD 1990 €

www.kipkopshop.siinfoline:    040 974 470    /    030 479 955    /    030 464 480    /    030 360 630

2749 € 5249 €2399 € 4549 €

ECO ROČNA
300 x 300

ECO ROČNA
300 x 400

VILLA AVT. + LED
300 x 300

VILLA AVT. + LED
300 x 400

V torek, 27. septembra, bo med 16. in 19. uro v Arboretumu 
Volčji Potok potekala delavnica izdelovanja jesenskih šop-
kov. Udeleženci bodo pod mentorstvom dr. Sabine Šegula 
izdelovali šopke iz rezanega cvetja z domačih vrtov. Naučili 
se bodo uporabljati različne floristične tehnike. Udeležba je 
brezplačna. Ker je število mest omejeno, je obvezna prijava na 
prireditve@arboretum.si do petka, 23. septembra, do 12. ure. 
Delavnica poteka v okviru projekta LAS Garkelj, ki ga izvajata 
Arboretum Volčji Potok in Javni zavod Bogenšperk.

Delavnica izdelovanja jesenskih šopkov
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Kranjska Gora – David Že-
fran je pravzaprav precej 
več kot le kuhar v kranjsko-
gorski restavraciji Milka, ki 
od prvega dne navdušuje in 
s svojo prenovljeno podo-
bo pri ljudeh vzbuja rado-
vednost, s terase restavraci-
je pa ponuja enega najlep-
ših razgledov na jezero Ja-
sna – ne glede na vreme. Ne-
izmerno je hvaležen, pra-
vi, da je našel ekipo, s kate-
ro se razume. »Imel sem vi-
zijo, kaj hočem v tej resta-
vraciji, in na srečo sem do-
bil ljudi, ki so mi to pomagali 
uresničiti,« pove. Ne skriva 
pa, da se je v dveh letih, kar 
se je ukvarjal z Milko, neš-
tetokrat zbudil sredi noči in 
tudi podvomil, se spraševal, 
ali bo zapeljal stvari v pravo 
smer ali ne. »Ogromno dela 
je bilo vloženega, da smo se-
daj tu, kjer smo.«

Ni klasična kuharska 
zgodba

Triintridesetletni kuhar-
ski mojster sedaj sicer živi 
v Kranjski Gori, a prihaja iz 
Novega mesta. Njegova ku-
harska pot se precej razliku-
je od klasičnih zgodb, ki smo 
jih vajeni. Žefran je namreč 
študiral analitsko sociologi-
jo na ljubljanski Fakulteti za 
družbene vede. V času študi-
ja je veliko kuhal, se spomi-
nja. Zanimale so ga različ-
ne kuhinje – od etiopske do 
azijske, mehiške … »Doma 
sem pokušal, testiral, in ko 
sem se po končanem štu-
diju znašel pred dokončno 

odločitvijo, kaj bi rad v živ-
ljenju počel, sem ugotovil, 
da je kuhanje tisto, kar me 
resnično veseli.« Strast do 
kuhanja je namreč vedno 
nosil v sebi, poudari; mo-
goče so prišla obdobja, ko 
je samo malo pozabil nanjo. 
Tako se je odločil, da se kuli-
nariki popolnoma posveti. S 
tem se je delo zanj šele zače-
lo. Ogromno se je izobraže-
val. Znanje je črpal tudi od 
mentorjev. »Zraven pa sem 
prebral neizmerne količine 
kuharskih knjig, gledal po-
snetke, raziskoval divje ra-
stline ...« Spoznal je, kaj bi 
rad v življenju počel – in da v 
tem želi biti dober. »Vedno 
sem bil delaven, konstantno 
sem bil radoveden, odkar pa 
sem prišel v ta poklic, sem 

se nenehno izobraževal. Ku-
ham namreč šele šest let, v 
'fine diningu' delam morda 
leto in pol, dve.«

Kot »sous-chef« je delal v 
ljubljanskem Ateljeju, in si-
cer ravno v času, ko so prvič 
dobili Michelinovo zvezdi-
co. A ga je vleklo, da bi spoz-
nal, kako poteka delo na naj-
višjem možnem nivoju. 
»Hotel sem se učiti, prido-
biti nova znanja.« In je šel v 
Stockholm v Franzen, resta-
vracijo s tremi Michelinovi-
mi zvezdicami, ki je bila že 
dolga leta ena njegovih naj-
ljubših restavracij. Tri zvez-
dice so kar zalogaj, menimo. 
Z rahlim nasmehom odgo-
vori: »Če se rad učiš, ni na-
porno, seveda pa se moraš 
zavedati, v kaj se podajaš.«

Ko se je vrnil v Slovenijo, 
toliko, da uredi vse za selitev, 
saj se je odločil, da bo ostal v 
Stockholmu, so mu predsta-
vili idejo o novem projektu 
doma, v Sloveniji, natančne-
je v Kranjski Gori. V Milki je 
tako od začetka, čeprav se je 
sam projekt rojeval na papir-
ju in rasel z njim že dve leti 
pred odprtjem restavracije. 
Zaradi epidemije se je od-
prtje zamaknilo za eno leto, 
a sam meni, da so gostin-
ci navajeni tudi težkih ča-
sov in predvsem stalnih iz-
zivov, pred katere jih ta pok-
lic postavlja.

Najprej okus, potem 
videz

Kakšna pa je hrana v Mil-
ki, smo radovedni. »Taka, 
da se človek ob njej dobro 
počuti,« razmišlja Žefran 
na glas. »Je tudi komple-
ksna, v človeku sproži neki 
miselni proces.« Vedno pa 
gledajo na gosta, saj je za-
dovoljen gost pomembnejši 
kot vse drugo, meni. »Gost 
mora v hrani uživati. Naš 

cilj je, da se gostje vrača-
jo.« Da bi kakšna kuhinja v 
Milki morda izstopala, pre-
vladovala, bi se težko odlo-
čil. Bolj gre za kolaž različ-
nih kuhinj, razmišlja dalje. 
To pomeni, da ga ne zani-
ma na primer samo mole-
kularna kuhinja. »Na kon-
cu koncev je izjemnega po-
mena okusnost hrane.« Se-
veda je pomembna tudi es-
tetika postreženega, ven-
dar Žefran  okus postavlja  
na prvo mesto. Poudari pa: 

»Skrbimo za konsistenco. 
Včasih se pri kakšni degu-
staciji znotraj menija mor-
da neke jedi lahko malo skri-
jejo. Pri nas se trudimo, da 
ljudje v celotni degustaci-
ji ne najdejo slabe jedi. Od 
prvega do zadnjega grižlja-
ja želimo okusnost in kva-
liteto.« Beseda nanese tudi 
na vinsko spremljavo, zago-
tovo pa je zanimiva brezal-
koholna. »Gostje tako nika-
kor niso prikrajšani za kuli-
narično izkušnjo.«

Odprli in dobili zvezdico
Ko je restavracija Milka 

prejela Michelinovo zvez-
dico, se je veliko ljudi spra-
ševalo, kako je to mogo-
če, saj so jo odprli pred ko-
maj tremi meseci. Žefran 
pravi: »Kolektivne izkušnje 
vseh članov ekipe so tiste, 
ki so zaslužne za to zvezdi-
co. Te pa predstavljajo leta 

in leta trdega dela v naši pa-
nogi, tako v Sloveniji kot tu-
jini. Tam je namreč praksa, 
čeprav ne ustaljena, da re-
stavracija lahko dobi zvezdi-
co, tudi dve, kmalu po odpr-
tju. Michelin ocenjuje kvali-
teto hrane, postrežbe, celot-
ne zgodbe in ga ne zanima, 
koliko časa je restavracija od-
prta. Lahko 15, 20 let ali pa le 
tri mesece. Kvaliteti Miche-
lin ne oporeka.«

Poudari, da želi ustvarjati 
kulinarično zgodbo na dol-
gi rok, na kvalitetnih teme-
ljih. Želi si, da bi prišlo do so-
delovanja z več mladimi bu-
tičnimi pridelovalci oziro-
ma kmetovalci. Ravno tako 
pa je po njegovem pomem-
ben vidik iskanje novih na-
činov zmanjševanja količi-
ne odpadne embalaže v pro-
cesu »potovanja« sestavin 
od proizvajalca oziroma pri-
delovalca do njihove resta-
vracije. V prihodnost zre z 
upanjem, da mu bo uspe-
lo postaviti neke nove stan-
darde v slovenski gostinski 
kulturi, da bo delovno oko-
lje do tega poklica postalo 
prijaznejše, da bodo ljud-
je pošteno plačani za svoje 
delo in predvsem si želi po-
vezovanja gostincev v Slo-
veniji, saj le tako Slovenija 
kot destinacija na kulinarič-
nem zemljevidu pridobiva 

prepoznavnost. »Je pa seve-
da pomembno, da konstan-
tno zagotavljamo kvalitetne 
kulinarične zgodbe,« je od-
ločen.

Priznanje za dobro delo
»Mišelinka« je prizna-

nje za dobro delo, je vesel, 
čeprav o njej niti ni hotel 
preveč razmišljati. Morda 
tudi zato, ker je zelo samo-
kritičen. Na vprašanje, kako 
naprej, odgovarja: »Sedaj so 
kadri in gosti tisto, kar pot-
rebujemo.« Časi so namreč 
težki, tega ne zanika. »Ven-
dar nas to ne ustavi, ker smo 
gostinci vajeni težkih časov. 
Nikoli se ne umiri čisto. Ko 
neko stvar rešiš, te za voga-
lom že čaka nova. Polno je 
izzivov. Zato me ta poklic 
tudi tako navdušuje. Pa tudi 
ljudje, ki jih spoznavam v 
njem, so neizmerno lepi 
ljudje,« še pove.

David Žefran / Foto: Alenka Brun

Novomeščan na Gorenjskem je letos z restavracijo Milka osvojil Michelinovo zvezdico. Restavracija jo je resda dobila že tri 
mesece po odprtju, vendar David Žefran razloži, da je to v tujini običajna praksa, restavracija pa lahko dobi tudi dve, če ustreza 
Michelinovim standardom.

Milka z Michelinovo zvezdico

Njegova kuharska pot se precej razlikuje od klasičnih 
zgodb, ki smo jih vajeni. Žefran je namreč študiral 
analitsko sociologijo na ljubljanski Fakulteti za 
družbene vede. V času študija je veliko kuhal, se 
spominja. Zanimale so ga različne kuhinje – od 
etiopske do azijske, mehiške … »Doma sem pokušal, 
testiral, in ko sem se po končanem študiju znašel pred 
dokončno odločitvijo, kaj bi rad v življenju počel, sem 
ugotovil, da je kuhanje tisto, kar me resnično veseli.«

Mojstrana – Slovenski pla-
ninski muzej v Mojstrani 
so pred dnevi obiskali člani 
avstrijskega Alpenkluba in 
sodelavci Alpenzeitunga 
(ÖAZ), časopisa, ki je začel 
izhajati leta 1879 in poleg 
poročil in izkušenj o odpra-
vah in gorskih dogodivščinah 
doma in v tujini vsebuje tudi 
eseje, kakovostne kronike in 
monografije o gorah. Obisk 
muzeja je organiziral Franc 
Ekar, nekdanji predsednik 
Planinske zveze Slovenije, 
udeležence pa sprejel vod-
ja Slovenskega planinskega 
muzeja Matjaž Podlipnik. 
»Udeležence so navdušile 
vsebinska zasnova muzeja, 
Kranjska Gora in njena gor-
ska okolica ter prijaznost 
domačinov. Kljub slabemu 
vremenu so obiskali Vrata in 
se povzpeli pod Triglavsko 
severno steno do Luknje,« 
je povzel Ekar.

Koroška Bela – V torek bodo 
v razstavnem prostoru Jake 
Torkarja na Osnovni šoli Ko-
roška Bela odprli razstavo 
Pogled mladih raziskovalcev 
na kulturno dediščino izgi-
nule vasi Javornik. Razstava 
je nastala po ogledu arheo-
loških izkopavanj študentov 
Oddelka za arheologijo Fi-
lozofske fakultete Univerze 
v Ljubljani na Slovenskem 
Javorniku ter po ogledu do-
kumentarnih fotografij nek-
danje vasi Javornik, ki so 
bile razstavljene v galeriji na 
gradbišču. Razstava bo na 
ogled do 28. oktobra.

Kranj – Pred svetovnim dne-
vom turizma, ki ga zaznamu-
jemo 27. septembra, so na 
Statističnem uradu Republi-
ke Slovenije pripravili nekaj 
podatkov, med drugim tudi, 
da je lani Slovenijo obiskalo 
1,8 milijona tujih turistov, 
med njimi so največkrat 
prenočili Nemci, Avstrijci in 
Italijani. Glede na rezultate 
ankete tujci pri nas najbolj 
cenijo naravno okolje, oseb-
no varnost in gostoljubnost.

Kranj – Podjetje Hofer je v so-
delovanju z Društvom Bral-
na značka Slovenije – ZPMS 
vsem prvošolcem že osmo 
leto podaril izbrano knjigo. 
Slikanico Kako sta Bibi in 
Gusti prezvijačila hrib pisa-
teljice Ide Mlakar Črnič in 
ilustratorke Kristine Krhin je 
prejelo vseh 20.797 otrok, ki 
so letos prvič prestopili šolski 
prag. Ob tem pa so v Hofer-
ju tudi vsem prvošolčkom 
svojih dva tisoč sodelavcev 
podarili vrečko s šolskimi 
potrebščinami za lažji vstop 
v šolo, prejelo jo je 164 otrok, 
so sporočili iz podjetja.

Navdušeni nad 
zakladnico planinstva

Mladi raziskovalci o 
izginuli vasi Javornik

Tujci cenijo okolje, 
varnost, gostoljubnost

Knjige za prvošolce

Alenka Brun

»Sedaj so kadri in gosti tisto, kar potrebujemo.« Časi so 
namreč težki, tega David Žefran ne zanika. »Vendar nas to 
ne ustavi, ker smo gostinci vajeni težkih časov. Nikoli se ne 
umiri čisto.« / Foto: Alenka Brun
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Oven (21. 3.–21. 4.)
Svež veter bo zapihal v vaših odnosih, pa naj gre za poglobi-
tev osebne veze ali pa samo za večje zaupanje med prijate-
lji. Počutili se boste zmagovalno in užijte te trenutke soglas-
ja in usklajenosti s svojimi najbližjimi in najdražjimi.

Bik (22. 4.–20. 5.)
Sami ste si nakopali toliko dela, sami se boste morali iz tega 
tudi izvleči. Srce vam bo bilo v želji po čim več zabave, ki 
pa v kratkem nekako ne bo prišla v poštev. Še več, obeta se 
vam še nekaj novega na poslovnem področju.

Dvojčka (21. 5.–21. 6.)
Na domačem področju vam zvezde napovedujejo napeto-
sti in nesporazume. Treba jih bo reševati, toda za to ne upo-
rabljajte neosebne tehnologije, kot so SMS-i in elektronska 
pošta, temveč uporabite telefon ali pa kar osebne pogovo-
re, take iz oči v oči.

Rak (22. 6.–22. 7.)
Tokrat vam bodo zvezde bolj naklonjene. Po slabšem ob-
dobju boste končno mirneje zadihali in se sprostili. Prav 
tako si privoščite počitek in sprostitev, ki si ju že nekaj časa 
želite, saj vam mogoče kasneje ne bo več uspelo.

Lev (23. 7.–23. 8.)
Zdaj je čas, da se lotite projekta, ki ga imate v mislih že ne-
kaj časa. Gre za zasebno zadevo, ne poslovno. Če ste imeli 
napete odnose z najbližjimi, se bodo zdaj pomirili in porav-
nali boste grbine, ki so nastale na poti življenja.

Devica (24. 8.–23. 9.)
Nekaj se bo zgodilo, da boste začeli razmišljati o svojih 
ciljih in željah. Verjetno jih boste malce spremenili, saj 
ni nič »zabetoniranega«. Premislite, kaj si že dolgo od-
rekate, in posezite po tem ali pa vsaj narediti načrt, kako 
do tja.

Tehtnica (24. 9.–23. 10.)
Pozorni bodite na svoje sanje in intuicijo. Prav tako opazuj-
te pomembna znamenja, ki vam bodo prišla naproti v bud-
nem stanju. Preženite dvome in spodbudite svojo samo-
zavest in predvsem bodite prijazni do sebe … Pa ne samo 
materialno!

Škorpijon (24. 10.–22. 11.)
Čas je za vašo duhovnost. Če še niste pristopili k njej, po-
iščite načine (joga, mantre, meditacija …) in se lotite spo-
znavanja darov, ki jih premorete. V samoti boste lažje pre-
poznavali znake, ki vam jih vesolje vedno pogosteje pošilja.

Strelec (23. 11.–21. 12.)
Obdobje vam namenja nova prijateljstva, ki se bodo izkaza-
la za pomembna za vaše nadaljnje življenje. Bodite pozorni 
na vse ljudi, ki vam bodo v kratkem prišli na pot, saj lahko 
spoznate osebo, ki vam bo nekoč v veliko pomoč.

Kozorog (22. 12.–20. 1.)
Priznajte si, da bo treba v svoji notranjosti nekaj spremeni-
ti oziroma počistiti. Opustili boste projekte, ki vas že nekaj 
časa ne veselijo oziroma vam ne prinašajo notranjega za-
dovoljstva. Na poslovnem področju boste očarali vse oko-
li sebe.

Vodnar (21. 1.–19. 2.)
Trenutno ste kot goba, ki bi rada vpila nova znanja. Nave-
ličali ste se vsega, kar vas obdaja že nekaj časa, in želite si 
prevetritve s svežim vetrom in vplivom. Razmislite o ka-
kšnem potovanju, saj vam zvezdice svetijo na to pot.

Ribi (20. 2.–20. 3.)
Karkoli vas tišči, zdaj je čas, da to izpoveste in potegnete na 
svetlo. Poiščite svojo sorodno dušo in ji potožite. Če misli-
te, da je težava bolj kompleksna, poiščite strokovno pomoč 
v obliki terapevta, ki vam bo tudi strokovno pomagal.

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:

Na dopust
Mož in žena sta šla na dopust. On je pokril kletko s ka-
narčkom in spustil mačko na dvorišče, žena pa je poklicala 
taksi, ki je bil v nekaj minutah pred hišo. Ko sta zapuščala 
hišo, se je mačka nekako med nogami izmuznila nazaj v 
hišo. Ker je nista hotela pustiti v hiši, saj se neprestano 
trudi požreti kanarčka, se je mož vrnil, da bi mačko spet 
pregnal na dvorišče.
Žena, ki je čakala v taksiju, ni hotela, da bi taksist izvedel, 
da bo hiša nekaj dni prazna, zato je pojasnila, da se je 
mož vrnil v hišo zato, da bi voščil lahko noč njeni mami.
Mož je čez kakih deset minut končno sedel v taksi in se 
začel opravičevati: »Žal mi je, ker ste tako dolgo čakali. 
Trapa se je skrila pod posteljo. Z dežnikom sem jo moral 
drezati, da je prilezla ven. Potem se je odločila pobegniti, 
pa sem jo zagrabil za vrat. Začela je praskati, tako da sem 
jo zavil v odejo, da me ne bi opraskala. Ampak uspelo 
mi je! Na koncu sem jo odvlekel po stopnicah in jo vrgel 
na dvorišče. Upam, da se nam ne bo spet podelala pred 
vrata!«

Gorenjska podkupnina
Gorenjec pride v imenitno gostilno in stopi do glavnega 
natakarja:
»Tu imate evro.«
Natakar: »Ali želite rezervacijo?«
Gorenjec: »Ne. Zvečer pridem z žensko. Vprašal bom za 
prosto mizo, vi pa recite, da je žal vse zasedeno.«

Krokodil
Blondinka s turistično ladjo pluje po Nilu in prvič v življe-
nju vidi krokodila. Vzhičeno reče: »Oh, nisem vedela, da 
Lacoste izdeluje tudi plovila.«
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NAGRADNA KRIŽANKA

PETEK, 23. SEPTEMBRA 2022

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, 7. 
oktobra 2022 na Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 
Kranj. Rešitve lahko oddate tudi v nabiralnik Gorenjske-
ga glasa pred poslovno stavbo na Nazorjevi ulici 1.

Ob 30-letnici 
samostojnosti 
Slovenije

Avtor knjige 
Branko Celar 
kot dober 
poznavalec 
problematike 
državnih meja 
in reševanja 
mednarodnih 
mejnih sporov 
v treh poglavjih 
opisuje 
»trilogijo« 
vzpostavljanja 
slovenskih meja.
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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. 

Poštnina se zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

                        + poštnina

32520 strani, vsebuje 250 fotografij in zemljevidov. 
Redna cena knjige je 38 evrov, za naročnike in  
bralce Gorenjskega glasa je cena knjige le

EUR

www.gorenjskiglas.si
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KINO SPORED

CINEPLEXX, KRANJ

Sobota, 24. 9.
15.15, 20.45 AVATAR
17.30, 19.30 AVATAR, 3D
19.45 BOJEVNIK
15.00, 16.00, 18.00 ZMAJEV JEZDEC, 
sinhro.
20.00 PADEC
15.30, 18.30 GAJIN SVET 2
17.15 DC LIGA SUPER LJUBLJENČKOV, 
sinhro.
15.45, 17.45 MINIONI: GRUJEV VZPON, 
sinhro.

20.30 TOP GUN: MAVERICK

KINO SORA, ŠKOFJA LOKA

Petek, 23. 9.
20.00 LUKNJA

Sobota, 24. 9.
18.00 ZMAJEV JEZDEC, sinhro.
20.00 TAM, KJER POJEJO RAKI

Nedelja, 25. 9.
18.00 ZMAJEV JEZDEC, sinhro.

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

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 1. oktobra  
pošljite na ria.jagodic@nijz.si ali na NIJZ OE Kranj,  

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

Nenavadni jubilej
Na trideseti obletnici stečaja Kovinskega podjetja Kranj se je srečalo štiriinpetdeset nekdanjih 
sodelavcev.

Šenčur – V Šenčurju je v so-
boto, 10. septembra, pote-
kalo precej neobičajno jubi-
lejno srečanje. Nekdanji so-
delavci v Kovinskem pod-
jetju Kranj (KOP) so se na-
mreč znova zbrali ob tridese-
ti obletnici stečaja njihovega 
podjetja v letu 1992.

V KOP-u je bilo ob uvedbi 
stečaja 87 zaposlenih. Pred 
21 leti je med njimi vznikni-
la ideja, da bi se nekdanji 
sodelavci, ki zaradi stečaja 
podjetja med sabo niso več 
vzdrževali stikov, ponovno 
začeli srečevati. Stečaj pod-
jetja, za katerega so bili de-
lavci prepričani, da dobro 
dela, je bil namreč za vse ve-
lik šok, nam je razložil Loj-
ze Grašič, ki je bil ob steča-
ju predsednik delavskega 
sveta.

Pred dvajsetimi leti so se 
tako prvič srečali Pod Jen-
kovo lipo v Dvorjah pri 
Cerkljah. Tedaj se je zbralo 
štirideset nekdanjih sode-
lavcev, že na drugem sreča-
nju pred desetimi leti v Poto-
čah pri Preddvoru jih je bilo 

že 62. Na tretjem srečanju 
v Šenčurju ob 25. obletni-
ci stečaja KOP-a se je zbra-
lo 61 nekdanjih zaposlenih, 
danes, na četrtem srečanju, 
pa 54. »Danes se vidi, kako 
smo delavci včasih skupaj 
držali,« je povedal Zoran So-
kol. Organizacijske niti četr-
tega srečanja so imeli v ro-
kah Lojze Grašič, Zoran So-
kol, Bogdan Perdan in Dra-
go Pestar.

»Dobra udeležba in 
prisrčno druženje v Šenčur-
ju dokazujeta, da smo imeli 
zdrav in složen kolektiv,« je 
ugotavljal Lojze Grašič. »Da-
nes je tu 75 odstotkov nekda-
njih sodelavcev, ki so že upo-
kojeni, ostali pa so drugje do-
bili službe ali pa so šli po poti 
samostojnega podjetništva,« 
je razložil Bogdan Perdan. 
Sogovornika Lojze Grašič in 
Drago Pestar sta obudila tudi 

spomin na zadnje leto pred 
stečajem, ko delavci niso pre-
jemali plač. Na srečo so bili 
iz stečajne mase vsi korektno 
poplačani, vseeno pa jim je 
za žalostno usodo podjetja še 
danes žal. Tudi zato so se do-
govorili, da se čez pet let zo-
pet srečajo. Omeniti pa velja, 
da se je Lojze Grašič šel leta 
1953 učit za poklic ključavni-
čarja in bil nato vseskozi do 
stečaja zaposlen v KOP-u.

Janez Kuhar

Srečanja se je udeležilo štiriinpetdeset nekdanjih zaposlenih v KOP-u. / Foto: Janez Kuhar

Ob Trbojskem jezeru bodo 
uredili pešpot

Trboje – V okviru festiva-
la Gorenjsko ribje poletje je 
potekal Aktiven, ustvarjalen 
in okusen dan ob Trbojskem 
jezeru, kjer so med drugim 
predstavili pridobitve in no-
vosti projekta Ribja narava 
Gorenjske, katerega partner 
je tudi Občina Šenčur.

Od predvidoma prihod-
nje pomladi bo pri kavar-
ni Čolnarna Trboje ob Tr-
bojskem jezeru, ki je poleg 
Bohinjskega in Blejskega je-
zera največje jezero na Go-
renjskem, na voljo pet kanu-
jev. »Obiskovalci bodo imeli 
tako možnost opazovati oko-
liško naravo na vodni gladi-
ni,« je povedal Uroš Branko-
vič iz Centra za trajnostni ra-
zvoj podeželja Kranj, vodil-
nega partnerja projekta.

Poleg tega so na vodno gla-
dino že namestili gumijas-
to platformo, ki bo omogo-
čila prehod do na novo ure-
jene pešpoti. Ta bo po Bran-
kovičevih besedah poteka-
la od čolnarne do zaliva pod 

Žerjavko in bo dolga približ-
no štiristo metrov.

Ob poti bodo namestili 
tudi pet parov klopi in miz. 
»Dela so za enkrat še v teku, 
platformo bomo zaščitili 

z varnostnimi ogradami, 
pešpot bo tako predvidoma 
odprta v prvi polovici okto-
bra,« je dodal Brankovič in 
še pojasnil, da je investici-
ja v celoti vredna približno 

štirideset tisoč evrov, od tega 
je 85-odstotni delež financi-
ran iz Evropskega sklada za 
pomorstvo in ribištvo, pre-
ostanek bo prispevala Obči-
na Šenčur.

Maša Likosar

Na prireditvi so udeleženci z vodnikom odkrivali tudi vodno naravo ob Trbojskem jezeru.  
/ Foto: Gorazd Kavčič

Na voljo bo tudi pet kanujev, iz katerih bo mogoče opazovati okoliško naravo z vodne gladine.

Kamnik – V Kamniku so se pred dnevi uspešno zaključila in-
tervencijska dela ob sanaciji zidu na pobočju Malega gradu. 
Del zidu se je maja letos posedel, zato je občina na podlagi 
projektne dokumentacije in usmeritev Zavoda za varstvo kul-
turne dediščine Slovenije pristopila k obnovi. »Na pobočju 
Malega gradu je obnovljenega trideset metrov zidu, na parki-
rišču kavarne še dodatnih šest metrov, skupaj torej 36 metrov 
zidu. Poleg obnovitve zidu je potekala obnova ograje in javne 
razsvetljave na tem odseku,« so sporočili s kamniške občinske 
uprave. Točen znesek sanacije sicer še ni znan, saj na občinski 
upravi še niso prejeli vseh računov izvajalcev del. Vrednost 
ocenjujejo na približno dvesto tisoč evrov. Kot še dodajajo, 
bo v prihodnje treba v sodelovanju z Zavodom za varstvo 
kulturne dediščine Slovenije pregledati stanje celotnega zidu 
ter nato usklajeno načrtovati nadaljnje obnove.

Končana sanacija zidu
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RADIO SORA, D.O.O., KAPUCINSKI TRG 4, ŠKOFJA LOKA

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

Sedem zgodb 
izpod peresa 
priljubljenega 
pisatelja Ivana 
Sivca. Sedem 
grenkih usod 
s toplimi žarki 
svetlobe: Vojko 
Gašperut, Jože 
Okoren, Darko 
Đurić, Anka Vesel, 
Damjan Peklar, 
David Razboršek 
in Benjamin 
Žnidaršič. 
Preberite njihove 
zgodbe in 
spoznali boste, da 
so naše vsakdanje 
težave v resnici 
tako majhne. 
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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

15 208 strani, trda vezava

EUR

V priročniku je nazorno 
prikazana pot lesa 
od hloda do izdelka. 
Poleg vseh postopkov 
obdelave in zaščite lesa 
ter potrebnega orodja so  
dodani natančni načrti 
za izdelavo nekaterih 
najbolj uporabnih 
izdelkov. Priročnik je 
namenjen vsem, ki 
se bodo sami lotili 
obdelave lesa in si za 
dom in vrt izdelali kaj 
praktičnega. Koristil 
bo tudi študentom in 
dijakom  lesarstva.Z A L O Ž B A  K M E Č K I  G L A S

Vladimir Stegne, Boštjan Bračič
Drevesne vrste v slovenskih gozdovih

Uporaba in zaščita lesa

Ročno orodje in pripomočki za obdelavo lesa

Načrti in navodila za izdelavo izdelkov

+ načrti za izdelavo različnih izdelkov
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Priročnik 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 ga naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si

144 strani, 200x 230 mm, SPIRALNA VEZAVA.
Cena priročnika je 

                        + poštnina

EUR
8

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

Rezultati – žrebanje 21. 9. 2022
3, 7, 17, 23, 32, 33, 35 in 10

Loto PLUS: 6, 7, 13, 17, 22, 24, 38 in 21
Lotko: 7 7 3 3 1 6

Sklad 25. 9. 2022 za Sedmico: 4.700.000 EUR
Sklad 25. 9. 2022 za PLUS: 1.230.000 EUR
Sklad 25. 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.

NEPREMIČNINE
STANOVANJA
PRODAM

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

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

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

PRIREDITVE

Mednarodno srečanje čarodejev na Bledu
Bled – Društvo čarobnih umetnikov organizira jutri, v sobo-
to, 24. septembra, ob 19. uri v Festivalni dvorani na Bledu 
Mednarodno srečanje čarodejev. Predstavili se bodo številni 
mednarodno priznani in uveljavljeni čarobni umetniki. Pro-
gram bo povezoval Magic Wladimir, nekoč tretji na svetu.

HALO-HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 201 42 00

Na ro či la za ob ja vo spre je ma mo po te le fo nu 04/201 42 00 ali oseb no na 
Nazorjevi ulici 1 v Kra nju oz. po poš ti – od po ne delj ka do če tr tka do 11. ure!  
Cene ogla sov in po nudb v ru bri ki so iz red no ugod ne. 

ROZMAN BUS, T: 04 531 52 49, 041 855 630
TRST: 13.10., ŠMARJEŠKE TOPLICE: 2.–7.10., DOLENJSKE TOPLI-
CE: 9.–14.10., STRUNJAN: 20.–25.10., 25.-30.11., 30.11.-5.12., BER-
NARDIN: 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 SARAJEVOM: 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

Veseli večer pod vaško lipo
Trata – Kulturno-umetniško društvo Pod lipo Adergas v sode-
lovanju z Občino Cerklje vabi danes, v petek, 23. septembra, 
ob 18.30 na Tratarjevo domačijo na tradicionalni Veseli večer 
pod vaško lipo na Trati. V prijetno druženje ob koncu poletja 
vas bodo popeljali pevci in igralci domačega kulturno-ume-
tniškega društva Pod lipo Adergas z gosti iz PGD Velesovo.

Beseda združuje
Cerklje – Kulturni klub Liberius Cerklje ob prazniku Občine 
Cerklje vabi na literarni večer Beseda združuje, ki se bo v 
Borštnikovi rojstni hiši začel v soboto, 24. septembra, ob 17. 
uri. V soboto in nedeljo, 24. in 25. septembra, bo obakrat od 14. 
do 19. ure v Boršnikovi hiši dan odprtih vrat. Vstop bo prost.

IZLETI

Kolesarski izlet
Kranj – Društvo upokojencev Kranj vabi v torek, 27. septembra, 
na kolesarski izlet na relaciji Kranj–Medvode–Kranj. Odhod 
bo ob 9. uri izpred mestnega vodnjaka na Glavnem trgu. Pot 
je lažja, dolga 35 kilometrov.

OBVESTILA

Delavnici orientalskih plesov
Naklo, Šenčur – V Medgeneracijskem centru Naklo se bo v 
okviru programa medgeneracijskega sodelovanja v ponede-
ljek, 26. septembra, ob 18.45 – v Domu krajanov v Šenčurju 
pa v sredo, 28. septembra, ob 18. uri – začela predstavitvena 
delavnica orientalskih plesov. Obvezne so prijave do zasedbe 
mest: mck-prijava@luniverza.si ali 04 280 48 25.

Vadba za zdravo hrbtenico
Šenčur – V Domu krajanov Šenčur se bo v okviru programa 
medgeneracijskega sodelovanja v torek, 27. septembra, ob 
8.30 začela vadba za zdravo hrbtenico. Obvezne prijave do 
zasedbe mest: mck-prijava@luniverza.si ali 04 280 48 25

Krvodajalska akcija
Cerklje – Rdeči križ Slovenije, OZ Kranj, vabi na krvodajalsko 
akcijo, ki bo v četrtek, 29. septembra, potekala od 7. do 13. 
ure v prostorih športne dvorane v Cerkljah. Ker krvodajalske 
akcije zaradi covidnih razmer še vedno potekajo na nekoliko 
drugačen način, krvodajalce prosijo, da se predhodno prijavijo 
na eno od telefonskih številk: 051 389 270, 030 716 796 ali 051 
671 147, kjer bodo obveščeni o točni uri prihoda.

Test hoje na dva kilometra
Radovljica – Jutri, v soboto, 24. septembra, Zdravstveni dom 
Radovljica od 7.30 do 9. ure vabi na test hoje na dva kilometra. 
Trasa preizkusa je okoli Oble gorice. Udeležba je brezplačna. 
Bodite športno oblečeni in obuti. V primeru slabega vremena 
(dež) test odpade.

Turizem in lokalno okolje
Strahinj – Ob svetovnem dnevu turizma v torek, 27. sep-
tembra, Občina Naklo in Biotehniški center Naklo prirejata 
okroglo mizo Turizem in lokalno okolje s ponudniki hrane in 
dopolnilnih storitev na podeželju. Dogodek se bo ob 12. uri 
začel v predavalnici Biotehniškega centra Naklo.

RAZSTAVE

Pregledna društvena fotografska razstava
Jesenice – Fotografsko društvo Jesenice vabi na odprtje in 
podelitev nagrad letošnje pregledne društvene fotografske 
razstave. Razstavo bodo s kulturnim programom odprli da-
nes, v petek, 23. septembra, ob 18. uri v razstavnem salonu 
Dolik na Jesenicah.

Razstava gob
Sovodenj, Ermanovec – Planinsko društvo Sovodenj že vrsto 
let z Gobarskim društvom Škofja Loka sodeluje pri pripravi 
in izvedbi razstave gob pred planinsko kočo na Ermanovcu. 
Letos bo ta v nedeljo, 25. septembra. Nabrane primerke gob 
bodo začeli postavljati ob 9. uri in pričakovati je, da bo po 
kakšni uri na ogled pestra zbirka gob. Obiskovalci razstave 
lahko prinesete tudi svoje primerke gob, sploh če ste v dvomih 
o njihovi prepoznavi.

HIŠE
KUPIM

NOVEJŠO hišo ali zazidljivo parcelo v 
Kranju ali bližnji okolici, tel.: 070/391-
822 22002345

ODDAM

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

GARAŽE
ODDAM

OGRAJENO parkirišče za avtodome, 
tel.: 041/607-040 22002357

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

HYUNDAI Getz 1.3, letnik 2003, lepo 
ohranjen, tel.: 041/877-447 22002362

MERCEDES-BENZ CLC 220 CDi, 
letnik 2009, avtomatik, odlično ohra-
njen, tel.: 040/795-958 22002350
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ZAHVALA

V 89. letu nas je zapustila naša draga 

Jožica Pelko
iz Kranja

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izrečena sožalja, za podarjene sveče in darove za 
maše. Zahvala župniku g. dr. Andreju Nagliču, pevcem, zvonar-
jem s Huj ter Pogrebni službi Kranj. Hvala vsem, ki ste se od nje 
poslovili in jo pospremili na njeni zadnji poti. Hvala vsem ime-
novanim in neimenovanim, ki ste jo poznali in imeli radi.

Žalujoči vsi njeni
Kranj, september 2022

ZAHVALA

V 83. letu nas je zapustil mož in oče 

Ludvik Paušer
s Kokrice

Iskrena hvala vsem, ki ste skupaj z njim hodili skozi življenje.

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom, sodelavcem in pri-
jateljem za izrečena sožalja, podarjeno cvetje in sveče. Hvala 
vsem, ki ste ga spoštovali in imeli radi. 

Vsi njegovi
Kokrica, 9. septembra 2022

Kdor je zapisan v srcu,
iz spomina ne odide.

SEAT Ibiza 1.4, bencin – plin, letnik 
2008, 250.000 km, tel.: 040/795-
958 
 22002349

STROJI IN ORODJA
PRODAM

CIRKULAR za žaganje drv z mizo in ko-
ritom ter prešo za mošt, tel.: 031/812-
210  
 22002377

STROJNO ločno žago za kovino, av-
strijska, list 48 cm, cena 450 EUR, 
tel.: 068/152-924 
 22002367

KURIVO
PRODAM

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

10 M3 suhih bukovih drv, metrska, 65 
EUR/m3, Železniki, tel.: 031/348-
960 
 22002353

7 m3 bukovih drv, cena za meter razre-
zanih drv 80 EUR, tel.: 041/291-032  
 22002354

JESENOVA suha drva, tel.: 031/220-
367  
 22002351

SUHA bukova, razžagana drva, tel.: 
031/561-707 
 22002342

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

STANOVANJSKA 
 OPREMA

OGREVANJE,  
HLAJENJE
PRODAM

RABLJENO peč za CK KTK 34 kw na 
trda goriva z bojlerjem, cena 400 EUR, 
tel.: 040/522-329  
 22002344

ŠPORT,  
REKREACIJA
PRODAM

ELEKTRIČNO kolo, staro 1 leto, pre-
malo uporabljeno, tel.: 030/220-501 
 22002347

ELEKTRIČNO zložljivo kolo, staro 1 
leto, ugodno, tel.: 030/220-501 
 22002348

HOBI
KUPIM

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

KNJIGE,  
PUBLIKACIJE
IŠČEM

PODARITE odvečne knjige. Pokličite, 
pridem z veseljem, jih odpeljem in oh-
ranim, tel.: 030/996-225  
 22002355

OTROŠKA OPREMA
PRODAM

2 otroška vozička (marela), rdeče in 
modre barve, cena po dogovoru, tel.: 
041/731-996 
 22002376

ŽIVALI IN RASTLINE
PRODAM

MALINE, jagode, ki 2-krat rodijo, ter 
glicinije in magnolije, ugodno, tel.: 
031/228-235 
 22002368

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

3-brazdni plug Lemken Opal, 2 + 1, 
dobro ohranjen, tel.: 041/521-692 
 22002372

BAZEN za mleko, 200- ali 300-litrski, 
cepilec drv, nakladalko Sip 25 m3, tel.: 
041/481-588  
 22002341

MANJŠI trosillec za gnoj in cisterno za 
gnojevko, 2.000-litrsko, cena po do-
govoru, tel.: 04/53-15-802 
 22002335

KUPIM

MLIN za prešo, za sadje in mešana 
drva, tel.: 068/655-830, 068/607-
942 22002343

PRIDELKI
PRODAM

110 kg neškropljenega – bio belega 
krompirja Rudolf, cena 1 EUR, tel.: 
040/354-085 
 22002365

JEČMEN in 80 kg drobnega krompirja, 
tel.: 041/260-691  
 22002366

NEŠKROPLJENA jabolka starih sort – 
carjevič, voščenka, kosmač ter sok 3 
in 5 litrov, tel.: 040/266-311 
 22002364

SILAŽNE bale, Rateče, tel.: 04/58-
76-213 22002370

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

BIKCA simentalca, starega 6 mesecev, 
pašni, tel.: 031/220-367  
 22002346

BIKCE ČB in križanke (LIM, BBP), 
stare od 10 dni do 2 mesecev, tel.: 
041/833-872 
 22002359

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

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

PAŠNI kravi LS s teličko in ciko s te-
ličko, drugič telili, ter bikca LS, sta-
rega 4 mesece, možna dostava, tel.: 
041/211-602 
 22002378

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

TELICO simentalko, staro 6 mesecev, 
tel.: 068/137-603 22002358

TELIČKO simentalko, staro 6 tednov, 
tel.: 041/875-801 
 22002352

TELIČKO LS, staro 14 dni, ter bikca 
ČB, starega 1 teden, tel.: 040/543-
208  
 22002361

TELIČKO ČB, staro 10 dni, tel.: 
041/342-350 22002375

UGODNO prodam ali menjam za bale 
–2 ČB bikca, stara 2 meseca in 14 dni, 
tel.: 041/886-862 22002369

ZAJCA, samca, novozelandec, star 8 
mesecev, tel.: 031/505-172 
 22002373

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
PRODAM

KOTEL za žganjekuho, tel.: 051/349-
068 22002360

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

IŠČEMO voznike kombijev z B in C 
kategorijo ter nove sodelavke in sode-
lavce v proizvodnji. Biotera d.o.o., Pod 
kostanji 4, Komenda, tel.: 031/215-
217 22002374

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

ZELIŠČARSTVO PREŽLA iz Lesc ima 
od 25.9. do 29.9., uradne ure: de-
lavniki od 8. do 13. in od 15. do 18. 
ure, nedelja od 8. do 13. ure. Izdelke 
pošiljamo po tudi  pošti. Torkar Antoni-
ja s.p., Begunjska c. 23, Lesce, tel.: 
04/53-18-340, 051/649-793 
 22002363

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 53/a, 
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 4 a, Dob, 
tel.: 051/828-419 22002223

SANACIJE, obnove dimnikov z inox 
cevmi, povrtavanje, rušenje, pozida-
va, montažni dimniki, dimniške kape. 
Garancija 10 let. Aleš Avsenek d.o.o., 
Kranjska 2, Radovljica, tel.: 041/229-
246 22002171

ŽE 25 LET z vami grad. podjetje RE-
DŽO.B d.o.o., Adergas 13, Cerklje - iz-
vajamo 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

ZASEBNI STIKI
63- letna, iščem prijatelja za druženje 
(hribi, morje, kolo, izleti), starega od 
60 do 66 let, nekadilca, s poštenimi 
nameni, šifra: MAVRICA 22002371

RAZNO
PRODAM

120 literski rosfrei sod za mošt, Logar, 
tel.: 041/606-034  
 22002379

NERJAVEČE sode s plavajočim pokro-
vom, 25 in 100-litrski, cena 30 in 40 
EUR, tel.: 030/914-633 22002356

OSMRTNICA

V 94. letu se je od nas mirno poslovil dragi mož, očka in dedek 

Stanislav Božič
rojen 2. 5. 1929, nekdanji župan Kranja

Na zadnjo pot ga bomo pospremili v družinskem krogu v petek, 
23. septembra 2022, ob 14. uri na pokopališču v Kranju. Žara bo 
na dan pogreba od 11. ure v poslovilni vežici.

Žalujoči: Cecilija, Samo, Sonja, Žiga, Luka ter drugi sorodniki, 
prijatelji in znanci

V SPOMIN

Minilo je žalostno leto, odkar si tako nepričakovano, mnogo 
prezgodaj odšel, dragi naš mož, ati, ata, tast, brat in svak 

Janez Šolar
s Praprotna

Hvala vam, ki z lepo mislijo postojite ob preranem grobu in 
prižgete lučko v njegov spomin.

Pogrešamo te!

Vsi tvoji, tudi pravnuka Lina in Cene, ki pa ju žal nisi dočakal
Praprotno, Trata, Dražgoše, 22. septembra 2022

Svojo življenjsko pot je zaključil naš upokojeni sodelavec,  
nekdanji direktor Zavarovalnice Triglav, Območne enote Kranj 

Stanislav Božič
Ohranili ga bomo v lepem spominu.

Zavarovalnica Triglav, d. d., Območna enota Kranj
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Na Bledu so na dan pogreba britanske kraljice Elizabete II. pripravili spominski dogodek. Na grajsko 
skalo so projicirali kraljičin emblem, na gladini Blejskega jezera pa je v spomin na kraljico zagorelo 
petsto lučk.

Bled – V znak prijateljstva in 
medsebojnega spoštovanja 
so Veleposlaništvo Združene-
ga kraljestva, Občina Bled in 
blejski Zavod za kulturo v po-

nedeljek, na dan pogreba bri-
tanske kraljice Elizabete II., 
na Bledu pripravili spominski 
dogodek. Ob mraku so ob pri-
sotnosti britanske veleposla-
nice v Sloveniji nj. ekscelen-
ce Tiffany Sadler na grajsko 
skalo projicirali kraljičin em-
blem, na gladini Blejskega je-
zera pa je v spomin na britan-
sko kraljico zagorelo petsto 

lučk. Dogodka so se udeleži-
li številni tuji veleposlaniki v 
Sloveniji, ki so se kraljici pok-
lonili z minuto molka.

Britanska veleposlanica 
je ob tem spomnila, da se je 

kraljica v Sloveniji mudila 
leta 2008. Pred njo je Slove-
nijo že leta 1998 obiskal tudi 
tedanji prestolonaslednik, 
sedaj novi britanski kralj 
Karel II., ki je med drugim 

obiskal tudi Bled. Zahvalila 
se je blejskemu županu Ja-
nezu Fajfarju, prav tako pa 
tudi vsem, ki so s podpisi v 
žalno knjigo kraljice Eliza-
bete II. izrazili podporo.

»Vem, da so tudi sporoči-
la, ki so jih poslali voditelji 
vaših držav, ganila in tola-
žila kraljevo družino v času 
njihovega žalovanja,« se je 
Sadlerjeva zahvalila prisot-
nim tujim veleposlanikom v 
Sloveniji. Izrazila je še hva-
ležnost kraljici, ki je s svojim 
delom in življenjem dala ne-
izmeren pečat tako britanski 
državi kot svetu.

»Bila je izjemna monarhi-
nja, ki je z dostojanstvom in 
ponižnostjo služila sedemde-
set let, ob tem pa vselej iskala 
dobro v drugih,« je še pouda-
rila britanska veleposlanica.

Občina Bled je sicer od 
leta 2013 pobratena z britan-
skim mestom Henley-on-T-
hames, zibelko veslanja na 
Otoku.

Maša Likosar

Na gladini Blejskega jezera je v spomin na kraljico zagorelo petsto lučk. / Foto: Primož Pičulin

Dragočajna – V nedeljo, 25. septembra, se bo ob 11. uri v 
Dragočajni začel Slovenski dan v Dragočajni, ki ga organizira 
Turistično društvo Dragočajna - Moše. Na tej tradicionalni 
prireditvi se vaščani Dragočajne in Moš trudijo, da domače 
jedi ne bi utonile v pozabo. Na ogled in pokušino so razne 
potice, piškoti, kaše, žganci in še mnoge druge dobrote, tako 
slane kot sladke. V kotličkih se pripravljajo jedi na žlico, kot 
so vampi, ješprenj in krompirjev golaž, v velikih ponvah pa 
se pražita krompir in cesarski praženec. Prireditev je idealna 
priložnost za izmenjavo receptov, obiskovalci pa lahko so-
delujejo tudi na kateri izmed delavnic. Dogajanje popestrijo 
nastopi ljudskih godcev in harmonikarjev.

Slovenski dan v Dragočajni

Medvode – Včeraj je bil dan 
brez avtomobila. S tem se 
je zaključil Evropski teden 
mobilnosti. V Medvodah so 
pripravili rekordnih 47 do-
godkov. Pri tem so bili ino-
vativni.

Zelo zanimiva je reciklira-
na dnevna soba. Vanjo so na-
mreč spremenili del parki-
rišča ob Medvoški cesti v sre-
dišču Medvod. Nastala je pra-
va oaza, obkrožena z avtomo-
bili, ki je namenjena drugim 
vsebinam. Kot je pojasnil 

Gregor Rozman, koordina-
tor Evropskega tedna mobil-
nosti v Medvodah, želijo z re-
ciklirano dnevno sobo pri-
spevati k večji ozaveščenosti 
glede recikliranja in zmanj-
šanja prometa. Za ta namen 
niso kupili urbane opreme, 
dobili so jo iz zbirnega centra 

odpadkov in jo ponovno upo-
rabili. Nastala je prava dnev-
na soba, v katero se mimoi-
doči lahko usedejo, vzamejo 
v roke kakšno izmed knjig, 
ki so na polici, se odpočije-
jo, družijo ... Dnevna soba je 
dobro sprejeta in obiskana.

Dnevna soba na 
parkirišču
Maja Bertoncelj

Žiri – Slovenski projekt Lesni feniks, ki se ukvarja s ponov-
no uporabo odsluženega lesa, se je uvrstil med 24 finalistov 
evropskega natečaja Nagrade za navdihujoče projekte pode-
želja 2022. V okviru projekta so partnerji projekta razmišljali 
o ponovni uporabi lesnih ostankov in odsluženega lesa. Na 
podlagi potreb iz lokalnega okolja je tako nastala urbana opre-
ma, s katero so opremili sprehajalne poti, razgledne točke 
in priljubljeno naravno kopališče Pustotnik ob reki Poljan-
ska Sora v Žireh. Projekt Lesni feniks je bil med letošnjih 24 
finalistov evropskega natečaja izbran izmed 111 prijavljenih 
projektov iz 24 držav članic. Tekmovanje poteka v petih kate-
gorijah, zmagovalce pa bodo razglasili 6. oktobra v Bruslju, so 
sporočili z ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Med finalisti tudi Lesni feniks

Dnevna soba sredi parkirišča. Predstavil jo je Gregor 
Rozman, koordinator Evropskega tedna mobilnosti v 
Medvodah. / Foto: Maja Bertoncelj

Kranj – Družine z otroki, upravičene do otroškega dodatka, 
bodo tri mesece prejemale draginjski dodatek. Za izplačilo ne 
bo treba vložiti vloge, izplačan pa bo trikrat: novembra, de-
cembra in januarja, in sicer v višini zneska otroškega dodatka 
za prvega otroka v posameznem dohodkovnem razredu, v 
katerega je uvrščen upravičenec, za vsakega otroka. Družine, 
ki so razvrščene v najnižji razred, bodo za vsakega otroka 
prejele po 120 evrov mesečno dodatno, družine v najvišjem 
razredu pa po 20 evrov dodatka na otroka.

Tri mesece podvojen otroški dodatek

Na Bledu so se na dan pogreba številni tuji veleposlaniki v Sloveniji, tudi britanska 
veleposlanica Tiffany Sadler, poklonili britanski kraljici Elizabeti II. / Foto: Primož Pičulin

V spomin na britansko 
kraljico zagorele lučke

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

Danes bo večinoma sončno. Jutri se bo pooblačilo, popoldne 
bo že rahlo deževalo. Pihal bo jugozahodnik. V noči na nedeljo 
se bo dež okrepil. V nedeljo bo oblačno in deževno.

»Bila je izjemna 
monarhinja, ki je z 
dostojanstvom in 
ponižnostjo služila 
sedemdeset let, ob tem 
pa vselej iskala dobro v 
drugih,« je poudarila 
britanska veleposlanica.


