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Danes bo pretežno oblačno 
z občasnimi padavinami. 
Jutri in v nedeljo bo do-
poldne sončno, popoldne 
so možne krajevne plohe.

jutri: sončno s plohami
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75 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900
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Škofja Loka – Pobude različ-
nih zasebnih investitorjev 
za izgradnjo male hidroelek-
trarne Puštal na tej lokaciji 
se po besedah župana Tine-
ta Radinje vrstijo že več kot 
deset let. Zemljišče, kjer je 
načrtovana gradnja, je vod-
ni svet v lasti Republike Slo-
venije, ki je sedanjemu inve-
stitorju tudi podelila pravico 
graditi. A občina kot lastni-
ca zemljišča, ki meji na na-
črtovano območje gradnje, 
ni podala soglasja v postop-
ku pridobivanja gradbenega 
dovoljenja.

V Škofji Loki nasprotujejo nameri zasebnega investitorja, ki želi na območju Puštala 
zgraditi malo hidroelektrarno. / Foto: Gorazd Kavčič

Mateja Rant

Včeraj so na Bledu svečano odprli šestdeset oskrbovanih stanovanj, ki 
so zgrajena tako, da omogočajo bivanje tudi gibalno oviranim osebam. 
Stanovanja so last Nepremičninskega sklada pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja, ki je ob tej priložnosti zaznamoval 25 let delovanja.

Bled – Nepremičninski 
sklad pokojninskega in in-
validskega zavarovanja ima 
v lasti 3232 najemnih stano-
vanj za upokojence in druge 
starejše v 116 krajih po vsej 
Sloveniji, med katerimi je 
469 oskrbovanih najemnih 
stanovanj v 19 krajih, med 
njimi tudi v Kranju in po no-
vem še na Bledu. Investici-
ja novih oskrbovanih naje-
mnih stanovanj na Bledu je 
vredna dobrih 8,5 milijona 
evrov. Stanovanja so v dveh 
objektih, ki sta opremljena 
tudi s skupnimi prostori za 

druženje stanovalcev, ko-
lesarnico, pralnico in par-
kirnimi mesti. Najemniki 
imajo obenem možnost na-
ročila E-oskrbe ter storitev 
osnovne in socialne oskr-
be. Razpis za prijavo je bil 
zaključen v juliju, prvi naje-
mniki se bodo vselili v pri-
hodnjem mesecu. Od skup-
no šestdeset stanovanj jih je 
dvajset namenjenih za ob-
čane Bleda.

Skupaj s svečanim 
odprtjem novih oskrbova-
nih stanovanj na Bledu je 
Nepremičninski sklad zaz-
namoval 25. obletnico delo-
vanja. Osnovno poslanstvo 

družbe je skrb za primerno 
bivanje v tretjem življenj-
skem obdobju, kar vključu-
je tudi vzdrževanje, energet-
sko sanacijo in arhitekturno 
prilagajanje obstoječega sta-
novanjskega sklada in razvi-
janje novih projektov z naje-
mnimi stanovanji za starej-
še. Na dogodku sta kot go-
vorca sodelovala tudi Mari-
jan Papež, generalni direk-
tor Zavoda za pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje 
Slovenije, in Andrej Hudo-
klin, direktor Nepremičnin-
skega sklada pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja.

Bled je pridobil šestdeset novih oskrbovanih najemnih stanovanj. / Foto: Gorazd Kavčič

Na Bledu nova oskrbovana stanovanja
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V Škofji Loki je precej prahu dvignila namera zasebnega investitorja, ki želi na območju Puštala zgraditi 
malo hidroelektrarno. Proti gradnji podpise zbirajo tudi v okviru civilne iniciative Loka, mesto vseh.

Občani gradnji nasprotujejo

GORENJSKA

Gostili so legendo  
svetovnega alpinizma
Eden najboljših alpinistov našega 
časa Reinhold Messner je ob sve-
tovni premieri festivala Zadnja od-
prava konec prejšnjega tedna 
obiskal Slovenijo.
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ZANIMIVOSTI

»Ekstremi so tu  
normalni«
Na najvišjeležeči meteorološki po-
staji na Kredarici meteorološki 
opazovalci vestno beležijo vre-
menske podatke, vsako uro od 
zgodnjega jutra do večera ...

7

GG+

Iz dneva v dan,  
a ne tjavdan
»Vsak človek ima za seboj svoje 
življenje, vsak ima svoj roman, 
svojo usodo. In vsak ima pred se-
boj, bog daj, jutrišnji dan.« Takole 
je povedala Berta Golob ...

15

ZANIMIVOSTI

Uršina pesem pod 
zvezdami
Urša Kavčič iz Podbrezij, ki je štu-
dirala na Akademiji za gledališče, 
radio, televizijo in film in na akade-
miji za film New York Film Aca-
demy, je nastopila v domači občini.

24

Maša Likosar

 ELEKTRIČNA        
    KOLESA
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Priloga: deželne novice

Ljubljana – Znana so podjetja, ki se bodo potegovala za naziv 
letošnje zlate gazele, izbora hitro rastočih podjetij, ki poteka 
pod okriljem družbe Dnevnik v sodelovanju z regijskimi zbor-
nicami Gospodarske zbornice Slovenije. Na Gorenjskem so 
nominirani: kranjski Caretronic, Golden Tree iz Lesc in škof-
jeloški Nimrod. S širšega področja Gorenjske je med finalisti 
izbora v osrednjeslovenski regiji še družba Emrax iz Kamnika. 
Osrednjeslovensko gazelo so razglasili včeraj, po zaključku 
naše redakcije, izbor za gorenjsko gazelo bo 13. oktobra v Šol-
skem centru Kranj, vseslovensko zlato gazelo pa bodo izbrali 
26. oktobra v ljubljanskem Cankarjevem domu.

Znani finalisti v letošnjem izboru Gazela
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Brdo pri Kranju – Predstav-
niki ministrstva za zdravje 
na čelu z ministrom Dani-
jelom Bešičem Loredanom 
so na nedavnem posvetu na 
Brdu pri Kranju govorili o 
ukrepih za skrajševanje ča-
kalnih vrst in prvih ugotovi-
tvah pregledov čakalnih se-
znamov, nagrajevanju zapo-
slenih v zdravstvu, sklepa-
nju podjemnih pogodb ... Ti 
imajo podlago v julija spre-
jetem zakonu o nujnih ukre-
pih za zagotovitev stabilno-
sti v zdravstvu. »Ekipa mi-
nistrstva je dokazala, da zna 
v zelo kratkem času pripra-
viti zelo dobro vsebino,« je 
prepričan minister.

Čakalni seznami
Direktorat za digitaliza-

cijo v zdravstvu je v zadnjih 
treh tednih s pregledom ča-
kalne sezname skrajšal za 23 
tisoč bolnikov. Nekateri ljud-
je s seznamov sploh niso obs-
tajali, drugi so bili podvojeni, 
nekateri pa pokojni, je poja-
snila v. d. generalnega direk-
torja direktorata Alenka Ko-
lar. Direktorje zdravstvenih 
ustanov je opozorila, da mo-
rajo sami skrbeti za pravilne 
čakalne sezname. Nadzor na 
področju čakalnih dob pa bo 
po novem v pristojnosti ura-
da za nadzor, kakovost in in-
vesticije v zdravstvu.

Vodstva javnih zdravstve-
nih zavodov bodo z zaposle-
nimi pod določenimi pogo-
ji lahko sklenila podjemne 
pogodbe za opravljanje do-
datnih storitev. Predvidena 

so nagrajevanja na primar-
ni ravni zdravstva za time 
ambulant družinske medi-
cine, pediatrije, ginekologije 
in zobozdravstva. Merila bo 
opredelila vladna uredba, po-
samezni zaposleni v ambu-
lanti pa naj bi prejeli dodatek 
do 2000 evrov bruto. Dolo-
čene kompetence bi družin-
ski zdravniki prenesli lahko 
na diplomirane medicinske 
sestre, tudi na administra-
torje in zdravstvene tehnike.

Kadrovsko omejeni
V Splošni bolnišnici Jese-

nice so povedali, da so za do-
ločene posebne programe 
za skrajšanje čakalnih dob 
po sklepu ministra že sedaj 
lahko sklepali podjemne po-
godbe s svojimi zaposleni-
mi. »Trenutno pripravljamo 
oceno možnosti izvajanja 
dodatnih programov, ven-
dar smo pri tem močno ome-
jeni predvsem kadrovsko.« 
V jeseniški bolnišnici sicer 
pozdravljajo plačilo vsega re-
aliziranega programa, saj so 
ga na določenih področjih do 
sedaj presegali. Glede čakal-
nih seznamov pa so pojasni-
li: »Smo eni glavnih pobu-
dnikov urejanja čakalnih se-
znamov in že dolgo intenziv-
no sodelujemo tako z mini-
strstvom za zdravje kot tudi z 
NIJZ z namenom izboljšanja 
podatkov.«

Bistvo je v podrobnostih
»Predstavitev nabora ukre-

pov in rešitev je potekala v 
celoti v zelo lepem ambien-
tu, o katerem lahko noseč-
nice, porodnice, pacientke 

in zaposleni v naši bolnišni-
ci samo sanjamo. Na posve-
tu je bil predstavljen nabor 
ukrepov, ki nam je znan že iz 
samega zakona, bistvenih iz-
vedbenih podrobnosti pa se 
ob tem predstavniki ministr-
stva za zdravje žal niso dotak-
nili,« je kritičen strokovni di-
rektor Bolnišnice za gineko-
logijo in porodništvo (BGP) 
Kranj Aleš Rozman. Kot do-
daja, v BGP čakalne sezname 
obvladujejo. Razen na pro-
gramu diagnostike bolezni 
dojk, kjer presegajo dopust-
no čakalno dobo, so na vseh 
ostalih programih čakalne 
dobe znotraj dopustnih.

Rozman je še opozoril: 
»Kot pri nas razumemo na-
povedane ukrepe nagrajeva-
nja zaposlenih v zdravstvu 
ob povečanih obremenitvah 
in dodatno plačilo za dodat-
no delo po podjemnih po-
godbah, bo to možno le ob 
zagotovljenem financiranju 
teh programov. To pa npr. 
za področje akutne bolni-
šnične obravnave ginekolo-
ških pacientk (sodobno la-
paroskopsko operativno 
zdravljenje) in za programa 
bolezni dojk ter radiološka 
diagnostika bolezni dojk žal 
ni ustrezno zagotovljeno. 
Problem je cena teh stori-
tev, saj že storitve, izvedene 
v rednem delovnem času za-
poslenih, ne pokrijejo vseh 
stroškov same storitve. Pro-
blem je sistemski, odgovora 
na izpostavljeno dilemo žal 
nismo dobili.« Zaradi počas-
nosti reševanja te problema-
tike ter vpliva izvajanja tovr-
stnih storitev na finančno 

poslovanje bolnišnice so v 
BGP žal prisiljeni razmišlja-
ti tudi o omejitvah izvajanja 
storitev, ki so ekonomsko 
nevzdržne.

Bodo zmogli še toliko več
Direktor Osnovnega zdra-

vstva Gorenjske Matjaž 
Žura je povedal, da v prihod-
njih štirinajstih dneh priča-
kujejo dodatna pojasnila. 
kdo, kdaj in pod kakšnimi 
pogoji bo upravičen do do-
datnega nagrajevanja. »Rav-
no tako še ni znano, kako bo 
s prenosom pooblastil na 
medicinske sestre, kako bo 
z evidentiranjem teh stori-
tev do plačnika, zdravstve-
ne blagajne.« Kot je opozo-
ril: »Kar se tiče zagotavlja-
nja dodatnih, torej več sto-
ritev na nivoju primarne de-
javnosti, je to težko pričako-
vati – v zdravstvenih domo-
vih čakalne dobe skoraj ni, 
vsi pacienti so obravnavani. 
Pri specialističnih dejavno-
stih pa naredimo toliko, koli-
kor nam dopušča kadrovska 
zasedba, tudi tukaj se sreču-
jemo z velikim pomanjka-
njem kadra in verjetno ni re-
alno pričakovati, da bi lahko 
naredili bistveno več.«

Premier Robert Golob je 
poudaril zavezo vlade, da ta-
koj začnejo konkretne kora-
ke v zdravstveno reformo. 
»Pot ne bo kratka, mogoče 
bo trajala tri leta, mogoče cel 
mandat, a prve korake smo 
začeli  ...« Sredstva za zdra-
vstvo so na voljo, je zagoto-
vil premier in vodstva zavo-
dov pozval, da sodelujejo pri 
spremembah.

Suzana P. Kovačič

Letošnji največji sejemski dogodek v Sloveniji, sejem MOS, 
bo že 54. po vrsti. Na Celjskem sejmu bo potekal od srede, 
14. septembra, do nedelje, 18. septembra, rdeča nit letošnjega 
sejma pa bo samooskrba. Izvedeli boste, kako do cenejše ele-
ktrične energije, kako ceneje pridelati hrano, na enem mestu 
bodo zbrani vsi ponudniki za sončne elektrarne, ponudniki za 
gradnjo hiše, lahko boste preizkusili vožnjo z električnim kole-

som in še veliko drugega. Našli boste uporabne namige, kam 
se odpraviti na potovanje, nasvete za opremljanje in prenovo 
vašega doma ter nasvete v kulinariki, pri čemer se bo kuhalo 
ekološko s poudarkom na lokalni ponudbi. Če želite sodelo-
vati v žrebanju za družinsko vstopnico, odgovorite na nagra-
dno vprašanje: Koliko tematskih področij ima sejem MOS? 
Odgovore pošljite na koticek@g-glas.si ali na Gorenjski glas, 
Nazorjeva ulica 1, Kranj, najkasneje do torka, 13. septembra.

54. Mednarodni obrtni sejem v Celju

Generalna skupščina Združenih narodov je leta 1990 1. okto-
ber razglasila za mednarodni dan starejših, ki ga že vrsto let 
obeležujejo tudi na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, 
Območni enoti Kranj. V okviru letošnjega dneva starejših so 
se na Območni enoti Kranj odločili, da bodo v sodelovanju z 
Gorenjskimi lekarnami in Gorenjskim glasom zbirali literar-
ne prispevke na temo UŽIVAM V JESENI ŽIVLJENJA oziroma 
TUDI STAROST JE LEPA. 

Dragi naročniki in bralci Gorenjskega glasa, vabimo vas, da na 
omenjeni temi napišete literarni prispevek v obliki proze. Veseli 
bi bili, če bi prispevek lahko poslali v digitalni obliki, torej po 
e-pošti, vsekakor bomo pa veseli tudi prispevka, poslanega 
po običajni pošti. Prispevke pošljite najkasneje do 26. sep-
tembra 2022, avtorji pa poleg imena in priimka napišite tudi 
svoj naslov, da vam bodo z NIJZ lahko poslali zahvalo za vaš 
trud. Poleg tega navedite tudi, ali dovolite objavo v Gorenjskem 
glasu. Prispevke pošljite na naslov ria.jagodic@nijz.si ali na 
NIJZ, OE Kranj, Ria Jagodic, Gosposvetska 12, 4000 Kranj. 
Nestrpno pričakujemo vaš odziv!

Literarni prispevki za NIJZ

Rateče – Turistično društvo Rateče - Planica vabi na srečanje 
na Tromeji v nedeljo, 11. septembra. Pohod na Peč bo ob 8. uri 
izpred gostilne Šurc v Ratečah, od 9. ure naprej bo na Tromeji 
že ponudba hrane in pijače, od 11. do 17. ure bo nastop ansam-
bla Zahod Band, opoldne pa srečanje županov treh dežel in 
pozdrav Vite, maskote FIS svetovnega prvenstva v nordijskem 
smučanju, ki bo prihodnje leto v Planici. V primeru slabega 
vremena bo prireditev v nedeljo, 18. septembra.
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Knjigo prejme SABINA MEDJA z Blejske Dobrave.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Ministrstvo za zdravje je javnim zdravstvenim zavodom predstavilo ukrepe za stabilizacijo 
zdravstvenega sistema. Zbrali smo tudi nekaj odzivov gorenjskega zdravstva.

Za stabilizacijo zdravstva

Tradicionalno srečanje na Tromeji

Zgornje Gorje – Kot je na no-
vinarski konferenci ob na-
javi kandidature za župana 
Občine Gorje pojasnil nek-
danji zdravstveni minister 
Janez Poklukar, se je za kan-
didaturo odločil, ker obči-
na Gorje po njegovem mne-
nju potrebuje spremembo 
na bolje. Funkcijo župana bi 
opravljal nepoklicno, še ved-
no pa bi kot dr. medicine de-
loval v zdravstvu. Kot župan 
se bo med drugim zavze-
mal za gospodarski razvoj, 
za mlade, ohranjanje narav-
ne in kulturne dediščine, več 
medgeneracijske solidarno-
sti in več demokratičnega 
delovanja na lokalni ravni.  
Gorje imajo po njegovem 

izredno priložnost za ra-
zvoj kmetijstva, gozdarstva, 
obrtništva, prevozništva, v 
zadnjih letih pa je v razcve-
tu zlasti turizem. »Poskrbeti 

moramo za trajnostni turi-
zem, ki ohranja naravno in 
kulturno dediščino,« je pou-
daril. Poklukar meni, da Gor-
je potrebujejo tehnološki 

park, kjer bodo mladi lah-
ko kovali svojo prihodnost, 
obenem pa tudi medgene-
racijsko središče, kjer bi bili 
novi prostori vrtca in dnev-
nega varstva starejših, ter 
urejen športni park, ki bo na 
voljo tako šoli kot domačim 
športnikom. Poudaril je, da 
so Gorje prometno preobre-
menjene, zato bo ena od nji-
hovih prioritet zmanjševa-
nje prometa. »Potrebujemo 
logistični center za vzhodni 
del TNP in umiritev prome-
ta ter hkrati zagotovitev traj-
ne mobilnosti,« je pojasnil.

V času do volitev bo skupaj 
s svojo svetniško listo prip-
ravil več posvetov, prvi tovr-
stni, ki bo namenjen mla-
dim, bo že 30. septembra v 
Gorjanskem domu.

Nekdanji zdravstveni minister Janez Poklukar bo kandidiral za neodvisnega župana v občini Gorje. 
H kandidaturi so ga nagovorili številni gorjanski občani, ob tem ga podpira tudi družina.

Maša Likosar

Janez Poklukar se podaja v boj za župana Občine Gorje.

Nekdanji minister v boj za župana

Fo
to

: G
or

az
d 

K
av

či
č

ce
-s

ej
em

.s
i



AktuAlno info@g-glas.si
3Gorenjski glas

petek, 9. septembra 2022

Kranj – Mikrobiološka ana-
liza izrednega vzorčenja 
vode, ki ga je po slabih ju-
nijskih rezultatih poleti na-
ročila Mestna občina Kranj 
(MOK), je potrdila, da je reka 
Kokra onesnažena s fekalija-
mi. V njej so namreč odkrili 
presežena parametra okrog-
lastih bakterij rodu entero-
kok in sev bakterije E. coli, 
ki so prisotne v fekalni vodi 
živih bitij ter v vodi, upora-
bljeni v poljedelstvu, obe-
nem pa nakazujejo nepra-
vilno in nelegalno izlivanje 
greznic in gnojevke, so po-
jasnili na MOK. Natančne 
lokacije izliva v reko ne poz-
najo, so dodali.

Na MOK so zaradi ugo-
tovljene fekalne onesnaže-
nosti reke Kokre pred ča-
som sklicali tudi sestanek, 
na katerem so bili prisotni 
predstavniki občin, civilnih 
iniciativ, Krajevne skup-
nosti Center in pristojnih 
inštitucij na lokalni in dr-
žavni ravni, ki so predstavi-
li svoja stališča, opažanja in 
ugotovitve.

Občina je sicer že pred 
sestankom pri Nacional-
nem laboratoriju za zdrav-
je, okolje in hrano naročila 
letni monitoring, v katerem 
bodo vodo do avgusta 2023 

vzorčili na treh odvzemnih 
mestih. Trimesečne rezulta-
te bodo predstavili na nasled-
njem skupnem sestanku, ki 
je predviden v novembru, te-
daj naj bi se odločili tudi o na-
daljnjih ukrepih, so poveda-
li na MOK. Prvo vzorčenje so 
že izvedli konec avgusta.

Na MOK ob tem znova 
pozivajo kmete in občane, 
da se do predpisanega roka 
priključijo na javno komu-
nalno infrastrukturo, kar 
bo po ukinitvi še zadnjih 

greznic izboljšalo stanje po-
rečja Kokre.

Kot smo poročali julija, 
je MOK izredno vzorčenje 
vode v Kokri naročila po tem, 
ko je analiza vode v kanjonu 
reke Kokre ob delnih mikro-
bioloških rezultatih pokaza-
la, da se v vodi pojavlja one-
snaženje s fekalnimi odpla-
kami, kar nakazuje na nepra-
vilno in nelegalno izlivanje 
greznic in gnojevke. Ob tem 
so kmetovalce in gospodinj-
stva iz območij ob reki Kokri 

in njenih pritokih pozvali, 
da odpadne vode iz greznic 
in gnojnih jam ne izlivajo v 
reko. »Gre za nedovoljeno in 
zato tudi kaznivo onesnaže-
vanje narave, ki povrhu tega 
lahko še ogroža zdravje lju-
di,« so tedaj opozorili.

Problem onesnaženos-
ti rek je letos prišel še bolj 
do izraza zaradi dolgotrajne 
suše, zaradi katere so se zni-
žali vodostaji in posledično 
naravna zmožnost prečišče-
vanja voda.

Simon Šubic

Tudi zadnja znana analiza vode v kanjonu Kokre je pokazala, da je reka onesnažena s 
fekalnimi bakterijami. / Foto: MOK

Kranj – Rok za vložitev kan-
didature za predsedniške vo-
litve se izteče 28. septembra, 
do tedaj pa imajo kandidati, 
ki bodo kandidirali s podpo-
ro volivcev, tudi čas, da zbe-
rejo zadostno število njiho-
vih podpisov. Med njimi je 
tudi dolgoletni diplomat in 
nekdanji evropski poslanec 

Ivo Vajgl, ki je v sredo obi-
skal Gorenjsko. Kandidira s 
podporo stranke Naša priho-
dnost, ki jo vodi Ivan Gale, 
zato mora za uspešno vloži-
tev kandidature zbrati »le« 
tri tisoč podpisov.

»Tri tisoč podpisov ni eno-
stavno zbrati, vendar smo 
optimisti, da nam bo do 
konca meseca uspelo. Vsa-
komur rečem, da nimam 

programa, kot ga delajo vla-
de. Predsednik je program 
sam po sebi, po svojem ime-
nu in priimku ter temu, kar 
je v življenju naredil. Bil 

sem novinar, diplomat, zu-
nanji minister, veleposla-
nik v desetih državah in de-
set let član evropskega parla-
menta. Imam samo eno am-
bicijo: narediti državo tako, 
da bo v resnici temeljila na 
vladavini prava, na spošto-
vanju institucij. Ne dovoli-
ti, da se razpase neka napa-
dalnost do institucij, da se 
različne veje oblasti med se-
boj ne spoštujejo in ne delu-
jejo v dobro državljanov,« je 
Vajgl povedal med obiskom 

v Kranju. Kot je dodal, se do-
sledno zavzema tudi, da je 
zunanja politika Slovenije 
politika miru, tudi v prime-
ru vojne v Ukrajini.

V okviru akcije zbiranja 
podpisov, zbrati jih mora pet 
tisoč, se je v sredo v Kranju 
ob stojnici na Slovenskem 
trgu ustavil tudi predsedni-
ški kandidat Gregor Bezen-
šek ml. in se zahvalil vsem 
Gorenjkam in Gorenjcem, 
ki so s podpisom že podprli 
njegovo kandidaturo.

Že prejšnji teden se je 
na klepetu z volivci v Kra-
nju in na Jesenicah ustavi-
la tudi kandidatka Nataša 
Pirc Musar.

Simon Šubic

P red tedni je v redakcijo 
poklical redni sprehaja-
lec ob preddvorskem je-

zeru Črnava in opozoril na 
razpoke, preperel les, razpada-
jočo konstrukcijo mostu nad 
jezom, po katerem obiskovalci 
največkrat peš prečkajo jeze-
ro; in na močno poškodovano 
ograjo tik ob mostu, ob pešpo-
ti, ki pripelje iz smeri središča 
Preddvora.

Nekaj časa sem razmišlja-
la, na koga naj naslovim vpra-
šanje, kakšne so možne rešitve 
omenjenega problema. Najprej 
sem seveda pomislila na obči-
no. Tam so bili precej jasni pri 
odgovorih in me po odgovor gle-
de mostu napotili še na Direk-
cijo RS za vode. Kar se ograje 
tiče, pa so mi pojasnili, da po-
lomljena ograja stoji na zemlji, 
kjer lastnik ne dovoli posegov, 
in da delajo vse, kar je v njihovi 
moči, da zadevo uredijo.

Poizvedovanje sem torej na-
daljevala. Vprašanje o mostu 
sem naslovila na Direkcijo RS 
za vode, kjer so mi vljudno od-
govorili, da sem ga verjetno že-
lela posredovati Direkciji RS 
za infrastrukturo. Obrnila 
sem se nanje. Dobila sem pri-
jazen odgovor, celo telefonski 
klic, da zadeva ni v njihovi do-
meni. Svetovali so mi, naj se 
obrnem po odgovor na Direk-
cijo za vode ali pa na občino. 
Ko sem razložila potek vpra-
šanj od točke A do točke B in 
na koncu C, so se na Infra-
strukturi odločili, da vpraša-
nje sami naslovijo naprej na 
pristojno ministrstvo. Na kon-

cu sem prejela vljuden odgovor, 
pojasnilo z Direkcije za vode, 
kako oni vidijo vse skupaj in da 
so »glede stanja lesenega pre-
mostitvenega objekta že kon-
taktirali lokalno skupnost, Ob-
čino Preddvor«. So mi pa tudi 
oni predlagali, naj se z vpraša-
nji glede mostu obrnem na ob-
čino – in sem bila na začetku.

Istočasno so ob jezeru Čr-
nava odprli Park Bor, ki sedaj 
v svojo bližino privablja kar 
lepo število obiskovalcev, ure-
jeni del obale pa je bil v pole-
tnih dneh poln kopalcev. Med 
njimi je bil tudi kolega, ki je 
sicer potapljač. Najprej me je 
vprašal, kaj se dogaja z jeze-
rom. Mogoče poklicna defor-
macija, čeprav v zadnjih dneh 
ni treba, da si strokovnjak, da 
vidiš, da je suša resda naredila 
svoje, a jezero nujno potrebuje 
čiščenje. Na veliko veselje vseh 
deležnikov naj bi jezero kma-
lu izpraznili in ga tudi očistili.

Vrnimo se k mostu.
Po doživetju znamenitega 

reka »od Poncija do Pilata« 
me je zanimalo, ali drži tudi 
ta, da »psi lajajo, karavana gre 
dalje«. Tako sem se sredi tedna 
odpravila do mostu in opazi-
la dvoje: od omenjene polom-
ljene ograje je ostalo bore malo, 
medtem ko se je z mostom nek-
do ukvarjal. Zamenjanih je 
nekaj desk, kakšen vijak dodan 
ali zamenjan, del mostu pa je 
na obeh straneh zaprt – pre-
hod onemogočata dve deski, ki 
sta pribiti na obeh straneh tega 
dela mostu.

Za prvo silo bo.

Nekaj desk, za prvo silo bo
Na Mestni občini Kranj so zaradi vnovič ugotovljene onesnaženosti reke Kokre s fekalijami sklicali 
nekakšen krizni sestanek vseh deležnikov in naročili enoletni monitoring.

Potrjeno: V Kokri so fekalije

Gorenjsko je v zadnjih dneh obiskalo že več predsedniških kandidatov, ki morajo do 28. septembra 
zbrati zadosti podpisov volivcev za vložitev kandidature.
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KOMENTAR
Alenka Brun

Predsedniškega kandidata Iva Vajgla smo ujeli med 
sprehodom po starem delu Kranja. / Foto: Simon Šubic

Iz NSi so v torek sporočili, da je njihov predsedniški 
kandidat vodja poslanske skupine in bivši minister 
za delo Janez Cigler Kralj, ki prihaja s Klanca pri 
Komendi. Po besedah predsednika stranke Mateja 
Tonina ga močno podpira tudi evropska poslanka 
Ljudmila Novak, ki se za kandidaturo ni odločila.
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Bohinjska Bistrica – V Bohi-
nju letos zaključujejo ene-
ga najzahtevnejših projek-
tov zadnjih nekaj let, grad-
njo novega vrtca v Bohinjski 
Bistrici.

»Gradimo v zelo težkih 
pogojih. Cene v gradbeni-
štvu so šle v nebo, kar na-
enkrat je skoraj nemogoče 
dobiti material, kot sta les in 
železo ... Srečo smo imeli, da 
se je gradnja začela pred voj-
no v Ukrajini, da se je precej 
materiala že nabavilo in dela 
niso zastala,« je situacijo po-
jasnil župan Jože Sodja.

Doda, je da so k sreči zelo 
hitro pridobili gradbeno do-
kumentacijo, tako da pro-
jekt peljejo z le minimalnim 
zamikom od načrtovanega. 
»Vrtec ne bo zgrajen do sep-
tembra, si pa upam napove-
dati, da bo vrata odprl pred 
koncem leta.«

Vrednost celotnega pro-
jekta je okoli 6,8 milijo-
na evrov, pri čemer je obči-
na uspešno pridobila slabih 
1,2 milijona evrov na razpi-
su ministrstva za izobraže-
vanje, znanost in šport.

V Bohinju bo v letošnjem 
šolskem letu, ko bodo vklju-
čeni tudi tisti malčki, ki za 
zdaj še ne izpolnjujejo sta-
rostnega pogoje, vrtec obi-
skovalo skupaj 201 otrok, 

je povedala Tanja Smuka-
vec, pomočnica ravnateljice 
OŠ J. Mencingerja za vrtec. 
Razporejeni bodo v enajst 
oddelkih, kar je eden več kot 

lani. Enote za zdaj še deluje-
jo na treh lokacijah, večina 
v stari stavbi v središču Bo-
hinjske Bistrice, dva v tam-
kajšnji šoli, eden pa v šoli 
v Srednji vasi. Ob tem so 

sedanji prostori oddelkov 
manjši od normativov, prav 
tako ni dovolj pritličnih pro-
storov za otroke prvega sta-
rostnega obdobje, zato že 

zelo težko čakajo na selitev 
v novi vrtec.

»Ko smo načrtovali pro-
jekt, smo mislili, da bo tre-
ba za zaprtje finančne kon-
strukcije stare prostore 

vrtca v Bohinjski Bistri-
ci prodati; gre za občinsko 
stavbo, prav tako vrt ob njej. 
K sreči smo kasneje našli 
druge rešitve, tako da objekt 
ostaja v naši lasti,« pravi žu-
pan Jože Sodja.

»Sodelavci so si ga že ogle-
dali in potrdili, da bi bilo 
pritličje lahko namenjeno 
medgeneracijskemu cen-
tru, zgoraj pa bi uredili ob-
činska stanovanja; tudi ta v 
Bohinju zelo potrebujemo. 
To bi bilo dobro tudi z vidi-
ka zniževanja stroškov obči-
ne za vzdrževanje stavbe.«

Stara stavba vrteca v Bohinjski Bistrici naj bi po tem, ko bodo otroci odšli v novi vrtec pri 
šoli, postala večgeneracijski center z nekaj stanovanji v vrhnjem nadstropju. / Foto: Gorazd Kavčič

Mojstrana – Eden najbolj-
ših alpinistov našega časa 
Reinhold Messner je ob sve-
tovni premieri festivala Zad-
nja odprava konec prejšnje-
ga tedna obiskal Sloveni-
jo. Poleg osrednjega dogod-
ka, predavanja v Cankarje-
vem domu v Ljubljani, si je 
vzel čas tudi za obisk Sloven-
skega planinskega muzeja v 
Mojstrani. Spremljala sta ga 
soproga Diane Schumacher 
Messner in slovenska alpi-
nistična legenda Viki Gro-
šelj. »Reinhold Messner si je 
ogledal zunanjo fotografsko 
razstavo Večna sprememba, 
ujeta v fotografski objektiv. 
Z velikim zanimanjem se je 
odpravil do bivaka, 'dvojke', 
kjer je posedel nekaj nos-
talgičnih minut. Ogledal si 
je stalno razstavo Vzpon na 
goro, ki jo je prepoznal kot 
dobro splošno predstavitev 
slovenskega planinstva ter 

gorske narave,« je povze-
la kustodinja za planinstvo 
v Slovenskem planinskem 
muzeju Saša Mesec in doda-
la, da se je Messner po ogledu 
srečal z Jankom Ažmanom, 
Janezom Brojanom, Jane-
zom Dovžanom in Klavdi-
jem Mlekužem, poznanimi 
kot Mojstranške veverice, ki 
so s svojimi dosežki postavili 

svoj mali kraj na zemljevid 
alpinističnega sveta. Sledil 
je kratek ekskluzivni pogo-
vor z Messnerjem in z Vi-
kijem Grošljem. »Posnetek 
bomo s ponosom umesti-
li med gradivo Slovenskega 
planinskega muzeja in tako 
njune misli ohranili tudi za 
širše občinstvo,« je še dejala 
Saša Mesec.

Suzana P. Kovačič

Ob slavnostnem dogodku 
je direktor Andrej Hudoklin 
poudaril: »Z zastavljenimi 
načrti želimo aktivno prispe-
vati k uresničevanju ciljev sta-
novanjske politike, ki je v šir-
šem družbenem interesu. Še 
naprej se bomo trudili nare-
diti vse, kar je v naši moči, da s 
strokovnostjo, izkušnjami in 
znanjem čim bolj uresniči-
mo in upravičimo pričakova-
nja naših najemnikov ter la-
stnika in družbeno odgovor-
no vplivamo na razvoj širše 
skupnosti, v kateri bo, v luči 
starajoče se družbe, skrb za 
stanovanjsko oskrbo starej-
ših v prihodnje še pomemb-
nejša.« Zbrane sta nagovori-
la še Janez Fajfar, župan Ob-
čine Bled, in Andrej Grdiša, 
generalni direktor Direktora-
ta za starejše in deinstitucio-
nalizacijo pri Ministrstvu za 
delo, družino, socialne zade-
ve in enake možnosti.

Skupščina Nepremičnin-
skega sklada je v začetku fe-
bruarja 2022 potrdila tudi 

Dolgoročen načrt razvoja 
Nepremičninskega sklada 
do leta 2030, ki je razvojno 
naravnan. Med leti 2021 in 
2030 se načrtuje pridobitev 
725 novih najemnih stano-
vanj za upokojence in dru-
ge starejše. V realizaciji so 
projekti na različnih lokaci-
jah Slovenije, med drugim 
tudi 57 oskrbovanih naje-
mnih stanovanj v Kranju in 
deset namenskih najemnih 
stanovanj v Radovljici.

Rodine – Občina Žirovnica 
je z namenom zagotavljanja 
hitrega dostopa do defibri-
latorja letos kupila še drugi 
defibrilator AED, ki je name-
ščen na drogu javne razsvet-
ljave ob otroškem igrišču 

na Rodinah. Gre že za dva-
najsti defibrilator v mreži 
javno dostopnih defibrila-
torjev AED na območju Ob-
čine Žirovnica. Predvidoma 
septembra bo organizira-
no tudi izobraževanje glede 
uporabe defibrilatorja za ob-
čane v naselju Rodine.

Maša Likosar

Marjana Ahačič

Od leve: Viki Grošelj, Reinhold Messner in Saša Mesec  
/ Foto: Katja Žvan, arhiv GMJ-SPM

Čeprav so ob načrtovanju novega vrtca v Bohinjski Bistrici pristojni na občini mislili, da bo za 
zagotovitev sredstev za zahteven projekt treba prostore starega vrtca prodati, to očitno ne bo potrebno. 
V njih zdaj načrtujejo ureditev medgeneracijskega centra in nekaj občinskih stanovanj.

Stari vrtec ostaja občinskiNa Bledu nova 
oskrbovana stanovanja

Že dvanajsti defibrilator

Gostili so legendo 
svetovnega alpinizma

20 % popusta na zavarovalno premijo za veliko družino se prizna ob hkratni sklenitvi vsaj treh nezgodnih zavarovanj Pazi name po spletu, pri zavarovalnem 
zastopniku oziroma na naših prodajnih mestih. Več na triglav.si. 

Vse bo v redu.
triglav.si

Nezgodno
zavarovanje
Pazi name.

Kjer vi vidite likalno desko, 
otroci vidijo desko 
za surfanje.

Zavarujte jih pri odkrivanju sveta.

• Višja zavarovalna kritja ob nespremenjenih premijah.

• 20 % popusta za veliko družino.

• Enostavna sklenitev na triglav.si.

Tudi travnik ob stavbi ostaja v lasti občine; uredili 
bi ga v enostavno, odprto parkovno površino z nekaj 
otroškimi igrali.

1. stran

Direktor Nepremičninskega 
sklada pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja 
Andrej Hudoklin  
/ Foto: Gorazd Kavčič
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V civilni iniciativi Loka, 
mesto vseh, ki deluje v za-
vezništvu z Občino Škofja 
Loka, so ob tem poudarili, 
da razveljavitev gradbene-
ga dovoljenja investitorja ne 
ustavlja, da ne bi nadaljeval 
postopka, zato so se odloči-
li, da bodo zbrali dvesto pod-
pisov, kolikor je potrebno za 
priglasitev stranskega ude-
leženca v postopku pridobi-
vanja gradbenega dovolje-
nja. Iz zadnje objave na nji-
hovi Facebook strani je raz-
vidno, da so zbrali že več kot 
devetsto podpisov, od uprav-
ne enote Škofja Loka pa še 
vedno niso dobili poziva za 
oddajo vloge za priglasitev 
stranskega udeleženca v po-
stopku, zato zbiranje podpi-
sov nadaljujejo. »Malo hi-
droelektrarno Puštal  inve-
stitor namerava zgraditi ob 
vstopu na Hudičevo brv, kjer 
je bil nekoč Pepetov mlin. 
Spodnji del zelenja pod stru-
go Mlinščice ščiti Zavod RS 
za varstvo narave, za kar se 
je izrekel v naravovarstvenih 
pogojih, zgornji del zelenja, 

vključno z lipo ob turistič-
ni tabli, pa ščitimo prebival-
ci v svojem imenu, v imenu 
ljudstva. Narave ne damo!« 
so zapisali. Kot so med dru-
gim navedli v svojih pripom-
bah, bo imela mala hidroe-
lektrarna uničujoč vpliv na 
krajinsko prizorišče, sama 
gradnja pa na javni pros-

tor. Degradiran bo vedutni 
koridor s kopališča na staro 
mestno jedro, v poletni se-
zoni pa zaradi odvzema vode 
tudi kopališča na jezu, v Pe-
nah in pod Šturmovo skalo.

Na občini veseli podpore 
občanov

Bistvena nejasnost, na 
katero so opozorili na obči-
ni, je vpliv predvidene male 
hidroelektrarne na kopal-
no območje Puštal, vključ-
no z vplivom na varnost ko-
palcev in poplavno varnost 

območja. Prav tako po nji-
hovem mnenju ni jasen 
vpliv same gradnje predvi-
dene male hidroelektrarne 
ter njen vpliv v času obra-
tovanja in vzdrževanja na 
vodotok in širše območje, 
kjer naj bi se nahajala. »S 
samo gradnjo male hidro-
elektrarne in kasneje z nje-

nim delovanjem so poveza-
na tudi tveganja degradaci-
je tega krajinskega obmo-
čja z izjemno naravno in 
kulturno dediščino.« V po-
novljenem postopku izda-
je gradbenega dovoljenja, 
ki je še v teku, je občina v 
fazi ustne obravnave tako 
ponovno podala pripombe, 
saj se je tudi ob nedavnem 
ponovnem ogledu lokacije 
izkazalo, da bi bila gradnja 
male hidroelektrarne zara-
di občutljivih prostorskih, 
krajinskih, hidroloških in 

geomorfoloških značilnos-
ti ter terenskih omejitev iz-
jemno kompleksna in zah-
tevna. »Tesen iz ploščate-
ga apnenca, skozi katero 
teče Poljanska Sora, in Hu-
dičeva brv s celotnim vpliv-
nim območjem med sta-
rim vaškim jedrom Puštala 
in Karlovca predstavlja izje-
men, enkraten preplet na-
ravne in kulturne dediščine 
in je ena najbolj slikovitih, 
ikoničnih in prepoznavnih 
podob Škofje Loke in njene 
okolice. Značilna podoba 
za ta vedutni koridor je prav 
zeleno obrežje med Poljan-
sko Soro in starim mestnim 
jedrom v ozadju. Ta značil-
na krajinska podoba je tudi 
skozi ljudske pripovedke 
del lokalne (samo)zavesti in 
identitete sleherne Ločanke 
in Ločana,« so še poudarili 
na občini, kjer so zato veseli 
odziva in množične podpo-
re občanov in Civilne inici-
ative Loka, mesto vseh. »To 
je obenem tudi podpora na-
šim prizadevanjem, da od 
pristojnih institucij in inve-
stitorja pridobimo vse pri-
čakovane odgovore.«

Bled – Volkovi, ki so konec 
avgusta na Radovljiški pla-
nini močno poškodovali kra-
vo in tele, nadaljujejo napa-
de na drobnico na paši. Na 
planini Zgornja Krma, kjer 
pasejo živino člani Agrar-
ne skupnosti Zasip, so po-
končali petnajst ovc, tride-
set jih (po podatkih od sre-
de) še pogrešajo. V soboto 

so na pašniku v bližini vasi 
Kupljenik napadli mlečne 
koze v ekološki reji – dve sta 
takoj poginili, štiri so zara-
di poškodb morali zakleti. V 
bližini pašnika so našli tudi 
pokončanega jelenjega mla-
diča. Kmetijsko-gozdarska 
zbornica Slovenije je v pone-
deljek na ministrstvo za oko-
lje in prostor naslovila zahte-
vo za izredni odstrel treh vol-
kov na območju Jelovice.

Volkovi nadaljujejo 
napade na drobnico
Cveto Zaplotnik

Občani gradnji nasprotujejo

Dostava po
vaši meri.

1. stran

Bistvena nejasnost, na katero so opozorili na občini, 
je vpliv predvidene male hidroelektrarne na kopalno 
območje Puštal, vključno z vplivom na varnost 
kopalcev in poplavno varnost območja.

Smlednik – Turistično društvo Smlednik jutri, 10. septembra, 
na Starem gradu prireja tradicionalno prireditev Grajski lonec. 
Pokušina in ocenjevanje bosta ob 13. uri. Ob 15. uri bo sledilo 
še odprtje Okrepčevalnice.

Grajski lonec v Smledniku

Mengeš – V dogovoru z Vrtcem Mengeš Občina Mengeš 
vsako leto izvede manjše investicije v posameznih enotah. 
V poletnih mesecih so tako zamenjali štiri nadstreške, saj 
so bili stari dotrajani. Nove konstrukcije, ki otrokom omogo-
čajo gibanje na prostem tudi v primeru slabšega vremena, 
so v skladu z arhitekturno zasnovo objekta enote Sonček, 
hkrati pa nudijo tudi optimalno svetlobo. Poleg tega so v 
mengeškem vrtcu zamenjali tudi nekaj garderobnih omaric 
in kupili nov pralni stroj.

Novi nadstreški v vrtcu
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Cerklje – Skozi celoten ko-
nec tedna se je zvrstilo več 
dogodkov in razstav. Tako 
so že v petek člani cerkljan-
skega društva upokojen-
cev v Hribarjevi vili odprli 

razstavo likovnih in ročnih 
del, v soboto dopoldne pa so 
na svoj račun prišli najmlaj-
ši, saj so člani Kulturno ume-
tniškega društva Pod lipo 
Adergas pripravili predsta-
vo za otroke. Ti so se lah-
ko udeležili tudi družabnih 

iger in ustvarjalnih delavnic 
Družinskega in mladinske-
ga centra Cerklje.

V sosednji Petrovčevi hiši 
so članice Klekljarske skupi-
ne lastovke pripravile razsta-
vo čipk in radovednim obi-
skovalcem prikazale potek 

klekljanja ter odgovorile 
na marsikatero vprašanje. 
V Spominskem parku po-
membnih mož je v organi-
zaciji članov društva upoko-
jencev, likovnikov ter Kluba 
Liberius potekala Mežanova 
slikarska kolonija z odstira-
njem Plečnikovih, Mežano-
vih in Poženčanovih del.

Zapojem, zaukam ...
Sobotno popoldne je po-

leg praznovanja 130-letni-
ce delovanja Prostovoljnega 
gasilskega društva Cerklje 
zaznamoval tudi tradicio-
nalni folklorni festival Zapo-
jem, zaukam, dekleta zasu-
kam, ki so ga tokrat že deve-
tič pripravili člani Kulturne-
ga društva folklora Cerklje, 
ki so medse povabili še Aka-
demsko folklorno skupi-
no Ozara Kranj in Kranjske 
furmane.

Dogajanje so v petek, so-
boto in nedeljo skleni-
li nastopi glasbenih sku-
pin. Na odru pod šotorom 

na prireditvenem prostoru 
v Dvorjah so se zvrstili Vili 
Resnik, Miran Rudan inDe-
sign, Posebni gostje, glas-
bena skupina PGD Cerklje, 
Veseli svatje ter za zaključek 
še skupina Mambo Kings.

»S prireditvijo smo v 
Cerkljah pokazali, da zna-
mo stopiti skupaj in se po-
vezati. Temu primerno pe-
stra je tudi prireditev, za ka-
tero si želim, da bi posta-
la tradicionalna in pod ena-
kim imenom. Gorenjski na-
gelj simbolizira naše podro-
čje in prav je, da ga neguje-
mo,« je povedal cerkljan-
ski župan Franc Čebulj in 
spomnil, da so prav v ta na-
men že spomladi razdelili 

dva tisoč sadik nageljnov, s 
katerimi so občani lahko po-
lepšali svoje domove.

Uvod v občinski praznik
Prireditev je sicer služila 

tudi kot uvod v letošnje pra-
znovanje občinskega prazni-
ka. Tega v Cerkljah praznu-
jejo 23. septembra, v spomin 
na igralca Ignacija Borštnika, 
ki je na ta dan preminil. Tok-
rat bodo slovesnost s podelit-
vijo občinskih priznanj prip-
ravili že v nedeljo, 18. sep-
tembra, v Kulturnem hramu 
Ignacija Borštnika. Svojo pri-
sotnost na prireditvi je po be-
sedah cerkljanskega župana 
potrdil tudi že predsednik re-
publike Borut Pahor.

Aleš Senožetnik

Članice Klekljarske skupina Lastovke so svoje delo predstavile v Petrovčevi hiši. / Foto: Aleš Senožetnik

V sklopu prireditve je potekal tudi folklorni festival.  
/ Foto: Aleš Senožetnik

Minuli konec tedna je v Cerkljah potekala tridnevna prireditev Pozdrav jeseni z gorenjskimi nageljni, ki 
sta jo pripravili Občina Cerklje in tamkajšnji Zavod za turizem.

Pozdrav jeseni v Cerkljah

Odpadki niso spolno nevtralna kategorija
Ženske po vsem svetu v povprečju živijo bolj okolju prijazno življenje kot moški. V primerjavi z njimi smetijo manj, pogosteje reciklirajo in 
pustijo za seboj manjši ogljični odtis. Raziskave kažejo, da tako ženske kot moški okolju prijazno obnašanje dojemajo kot ženstveno.  
Posledično oba spola okolju prijazne proizvode in obnašanje označujeta kot ženstvene, kar je v nasprotju s spolnimi stereotipi, ki moškim na-
rekujejo čim več moškosti. Za zaščito slednje se moški pogosteje odločajo za okolju neprijazna dejanja.

Tudi trženje proizvodov je skladno z zelenimi in spolni-
mi stereotipi; večina okolju prijaznih izdelkov se ponuja 
ženskam. Slednje so resda bolj aktivne potrošnice kot 
moški, a istočasno so še vedno v veliki meri zadolžene 
za gospodinjska opravila, med katere sodijo tudi pranje 
perila, čiščenje in upravljanje odpadkov. Z vidika trženja 
je morda smiselno po spolu usmerjeno oglaševanje, a s 
tem se tudi krepi razumevanje, da so skrbstvena opravi-
la – tudi skrb za okolje – ženska naloga.

Če se vrnemo na raven gospodinjstva, so torej ženske 
najpogosteje zadolžene za upravljanje vsega, kar je v 
očeh uporabnikov in uporabnic preživelo svoj prvotni na-
men in ni uporabno niti v druge namene. Toda navkljub 
znanju in izkušnjam, ki so jih ženske pridobile z vsakda-
njim delom, pa so na lokalni ravni v večji meri moški tisti, 
ki sprejemajo odločitve glede upravljanja odpadkov, 

znotraj komunalne občinske infrastrukture. Raziskave ka-
žejo, da so na globalni ravni moški pogosteje naklonjeni 
večjim centraliziranim zbirališčem odpadkov, ženske pa 
manjšim in gosteje dostopnim. V skrajnem primeru, če bi 
bila odločitev o izgradnji komunalne infrastrukture v ce-
loti prepuščena moškim, smeti v najslabšem primeru ne 
bi niti prispele do odpada. Ženske namreč manj pogosto, 
še posebej v državah v razvoju, posedujejo osebna pre-
vozna sredstva za dostavo odpadkov, ponekod pa imajo 
omejeno tudi svobodo gibanja. 

Opisane delitve so značilne tudi v občinah Prrenjas in De-
voll v Albaniji, kjer Forum za enakopraven razvoj s pod-
poro Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije 
izvaja projekt, namenjen odpravljanju temeljnih vzrokov 
diskriminacije žensk. Ženske v Prrenjasu so potrdile, da je 
snaženje doma in prostovoljno čiščenje ulic videno kot 
žensko delo. Ne glede na njihove pozive o večjem vklju-
čevanju moških v delo ni videti velikih premikov v to 
smer. Toda ko čiščenje skupnosti postane priznana in re-
levantna dejavnost, se iz prostovoljne spremeni v plačlji-
vo, za njeno izvajanje pa se povečini zaposli moške. V Pr-
renjasu in Devollu so slednji v večini tako v lokalni samo-
upravi kot tudi v zasebnih  podjetjih za upravljanje od-
padkov, vodstveni kadri pa so izključno moški. 

Toda upravljanje odpadkov lahko predstavlja tudi pri-
ložnost za večjo ekonomsko samostojnost žensk. V Bili-

shitu, v občini Devoll, so ženske že vzpostavile mikro 
pobude, v katere so vključene dve ali tri posameznice, ki 
zbirajo stara oblačila, jih popravijo ali spremenijo njiho-
vo namembnost, nato pa jih prodajo. Podobnih prilož-
nosti je mnogo, na primer kvačkanje starih plastičnih 
vrečk v podstavke za kozarce ali sete za krožnike, izdelo-
vanja torb in nahrbtnikov iz recikliranih materialov ali 
predelava odpadnega organskega materiala v pelete za 
kurjavo. 

Ali spolni stereotipi tudi v Sloveniji vplivajo na upravlja-
nje odpadkov? Letna poročila komunal širom države ka-
žejo, da je v podjetjih zaposlenih med 17 in 30 odstot-
kov žensk. Nekatera podjetja niso izvedla po spolu loče-
ne analize za strukturo zaposlenih, pri večini pa je to 
edini po spolu ločen podatek. Pri opravljanju gospodinj-
skih opravil so v celotni Evropski uniji velike neenakosti 
med spoloma; statistike za leto 2016 kažejo, da 91 od-
stotkov žensk z otroki, v primerjavi s 30 odstotki moških 
z otroki, vsaj eno uro dnevno opravljajo gospodinjska 
dela, med katera sodi tudi upravljanje odpadkov. Isto 
leto je v Sloveniji vsak dan kuhalo in opravljalo gospo-
dinjska opravila 81 odstotkov žensk in 27 odstotkov 
moških. Vse kaže, da tudi v Sloveniji upravljanje odpad-
kov ni spolno nevtralna kategorija.

Več o projektu v Albaniji in naših drugih projektih lahko 
najdete na spletni strani www.forumfer.org.
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Huda vojna leta, 13. del

Bili so to ravno dnevi ve-
likega tedna. Vojaki so do-
življali večidel prav strogi, 
dasi ne ravno prostovoljni 
post. Skrajno utrujeni smo 
končno vendar dospeli do 
cilja. Visoko, nekje v bližini 
Snežnika, smo si napravili 
taborišče. Zakopali smo se v 
skoro dva metra visok sneg. 
Smrekove veje so nam bile 
ležišče, s šotorskimi platni 
smo si napravili streho. Ve-
sel, ker nisem bil odrejen na 
stražo, sem kljub mrazu in 
trdnemu ležišču hitro zas-
pal. Vso noč me nihče ni bu-
dil. Drugi dan smo v dalji 
slišali močne eksplozije. Po-
vedali so nam, da je to nek-
je v smeri Rakeka. To da je 
topovsko streljanje. Čeprav 
je bilo zelo daleč, nas je vse 
prepričalo, da gre še kako 
zares … Dva ali tri dni smo 

ostali na položaju. Iz tabo-
rišča so odhajale patrulje 
na smučeh, v bližini so bile 
postavljene straže. Pa se ni 
zgodilo nič posebnega. No-
benega srečanja z Italijani, 
ki najbrž sploh niso silili v 
sneg. Saj so pač dobro vede-
li, kako se bo ta vojna razvi-
jala, posebno še na hrvaških 
mejah … V teh dneh smo le 
enkrat ali dvakrat dobili to-
plo hrano. Še tisto pa so mo-
rali skoro na pol pota iti iskat 
vojaki. Komaj se je na Veli-
ko noč začelo svitati, je pri-
šel ukaz taborišče podreti. Z 
vso naglico smo to naredili, 
potem pa takoj krenili pro-
ti dolini. Vojakom so pove-
dali samo to, da gremo na-
zaj v Gerovo. Navzdol je šlo 
hitreje, še posebno ker smo 
šli proč od »fronte«. Tako 
smo kar kmalu v dalji globo-
ko pod seboj zagledali kasar-
no. Slednjič smo prišli spet 

»domov«. Kasarna, ki je 
do pred dnevi bila naš lepo 
urejeni dom, pa je zdaj ka-
zala tako žalostno podobo. 
Vse, kar se je dalo odnesti, 
so ljudje izropali in odnesli 
ali odpeljali. Celo okna, vra-
ta, omare in podobno je izgi-
nilo. Tudi naši kovčki so bili 
večidel na silo odprti. Se-
veda pa nihče pri odhodu v 
njih ni pustil česa vrednega. 
Še po tem, ko smo se vrni-
li, smo lahko videli, kako so 
celo ženske in otroci odna-
šali vse, kar je bilo kaj vred-
nega. Če je bila npr. vreča 
moke pretežka, jo je novi la-
stnik polovico stresel na tla, 
da je mogel preostalo polovi-
co odnesti. Nikogar ni bilo, 
ki bi ljudi pri tem delu oviral 
… Ob vrnitvi sem bil v bliži-
ni komandirja Rupnika. Ne 
vem sicer, ali je že vedel za 
usodo Jugoslavije, za usta-
novitev NDH in za druga 

dogajanja v zadnjih dneh, 
toda ko je videl, kaj se doga-
ja v kasarni, se je pred vse-
mi razjokal kot otrok. Iz nje-
govih ust sem slišal povelje, 
da je vojne konec in da lah-
ko gremo domov. Ko sem 
pomislil na njegove bese-
de na tem mestu, ko smo 
pred dnevi odhajali na mejo 
– sem tem zadnjim komaj 
mogel verjeti … Razen sta-
rešin smo v tej četi bili sko-
ro sami Slovenci. Kaj sedaj, 
kako priti čim prej domov, 
to nam je bila prva skrb. Ko 
smo tako razmišljali, je med 
nas stopil komandir Rupnik, 
rekoč: »Kar nas je Slovencev, 
je najbolje, da gremo skupaj 
naravnost proti Sloveniji.« 
To je bilo prvo, kar smo od 
tega Slovenca slišali govoriti 
v slovenskem jeziku. Nihče 
mu ni ničesar odgovoril. Ne 
vem, kako si je razlagal naš 
spontani molk, toda odšel 

je od nas in nikoli več ga ni-
sem videl. Brž smo se spora-
zumeli, da je najbolje, če se 
odpravimo na pot sami, brez 
kakega starešine. Vse, razen 
obleke smo odvrgli in se ta-
koj odpravili na pot. V zaves-
ti, da gremo domov, nismo 
čutili niti utrujenosti. Komaj 
smo se zavedali, kako dolga 
in tvegana pot je pred nami. 
Po najkrajši poti smo kreni-
li v smer proti Kočevju. Nek-
je pri Čabru smo prešli Kol-
po in že smo bili v Sloveni-
ji. Šele tu smo zvedeli, da je 
Jugoslavija razdeljena, da 
je ustanovljena NDH. Kaj 
več tudi ti ljudje niso vede-
li. Vse, kar so nam mogli po-
magati, so bili nasveti, kje in 
kako naj hodimo, da pride-
mo čim prej v Kočevje. Po-
nekod so nam postregli tudi 
s kosom kruha ali celo veli-
konočne potice. Hodili smo 
skozi mnoge vasi, katerih 

imen si nisem zapomnil. Na 
vsej poti nas je od blizu in da-
leč spremljalo slovesno zvo-
njenje, saj je bila ravno veli-
konočna nedelja. Pa je v nas 
in okrog nas bilo razpolože-
nje tako malo podobno vese-
li Aleluji … Iz slehernega ob-
raza je bilo mogoče razbra-
ti negotovost in skrb pred 
vsem, kar je ali še bo prišlo 
nad nas. Proti večeru smo 
že zelo trudni prišli v Ko-
čevje. Sprva ni bilo opazi-
ti nič posebnega. Komaj pa 
smo prešli prve hiše, smo 
opazili velike rdeče zastave 
s kljukastim križem. Težko 
je opisati občutke, ki so nas 
ob tem navdali. Samo nego-
tovi pogledi so govorili, usta 
pa so ostala nema. Le toliko 
smo se sporazumeli, da na-
zaj ne moremo, saj gremo 
domov.

Janez Kunšič 

U t r i n k i  i z  m o j i h  d n i

Meteorološke meritve in 
opazovanja na Kredarici ne-
prekinjeno opravljajo že od 
leta 1954. Na meteorološki 
postaji na nadmorski višini 
2515 metrov vremenske po-
jave opazujeta meteorolog 
Agencije RS za okolje (Arso) 
in vojaški meteorološki opa-
zovalec. Tako Arso kot Slo-
venska vojska, ki v meteoro-
loških opazovanjih pod Tri-
glavom sodeluje že sedem-
najsto leto, imata trenutno 
po tri sodelavce, ki se na Kre-
darici praviloma izmenjuje-
jo na deset dni. Ob našem 
obisku smo na naši edini vi-
sokogorski meteorološki po-
staji srečali Arsovega mete-
orologa Marjana Zidariča iz 
Sevnice in vojaškega meteo-
rološkega opazovalca Marka 
Zormana z Jesenic.

Čeprav je na Kredarici tudi 
samodejna meteorološka po-
staja, ki podatke avtomatsko 

pošilja na Arso, pa opazovalci 
kontrolirajo odčitane podat-
ke, hkrati pa spremljajo poja-
ve, ki jih vidijo in jih samo-
dejna postaja ne more zazna-
ti, npr. količino oblačnosti, 
horizontalno vidljivost, viši-
no in gostoto snega … Delov-
nik od 4. do 21. ure v vseh let-
nih časih in vremenskih po-
gojih od opazovalcev zahteva 

urno odčitavanje meteorolo-
ških podatkov, ki jih sproti 
pošiljajo na Arso, in tako so 
deset minut čez uro že v med-
narodni izmenjavi. »Ogledaš 
si situacijo na nebu, količino 
in vrsto oblakov, potem sto-
piš do instrumentov in od-
čitaš parametre, nato pa se 
umakneš v notranjost, kjer 
podatke zapišeš v dnevnik 
in po računalniku pošlješ na 
Arso v Ljubljano,« je vsakou-
rni postopek opisal Zorman, 
medtem ko smo si ogledovali 
postajo z napravami za mer-
jenje temperature in vlage, 
količino sonca, padavin …

Zakladnica podatkov
Pozimi imajo veliko dela 

z zbiranjem podatkov o sne-
gu. Pomagajo tudi službi za 
opazovanje plazov in z dnev-
nimi lavinskimi opazova-
nji skrbijo za uporabne po-
datke. »Hkrati tesno sode-
lujemo z gorsko reševalno 

službo. Sodelujemo pri reše-
vanjih, pilotom helikopter-
jev dajemo podatke o stanju 
v hribih, da lahko pridejo do 
ljudi in jih rešijo,« je razlo-
žil Zidarič. V notranjih pro-
storih, ki jih imajo v domu 
na Kredarici, nam je poka-
zal tudi dnevnik opazovanj. 
»Edino mi še pišemo v dnev-
nik, tako da imamo avtomat-
ske in ročne zapise,« je de-
jal Zidarič. Odkar je meteo-
rološka postaja na Kredarici, 
še ni bilo ure, ko ne bi bilo 
zapisa o vremenu, je prista-
vil. »Imamo zelo bogate po-
datke za nazaj. V zadnjih de-
setih letih smo videli, da se 
Zemlja segreva. V sredogor-
ju so bila smučišča še niž-
je, zdaj bodo že v visokogor-
ju problem, ker je bil tu, nad 
2000 metrov, vedno sneg, 
ki je napajal jezera in reke. 
Tega snega ni več,« je opo-
zoril Zidarič. Zorman opa-
ža tudi bistveno več vetrov-
nih dni. »Ni pomladanskih 
padavin, ki so včasih delale 
snežno odejo. So zimske pa-
davine, vendar veter razpiha 
sneg,« je razložil Zorman. 
Letos so največ snega name-
rili 2. maja – nekaj manj kot 
2,5 metra, lani pa 26. maja, 
ko je debelina snežne ode-
je znašala 5,2 metra. Rekord 
ostaja pri sedmih metrih, iz-
merjenih 22. aprila 2001.

Ko se sliši šibenje koče
Zorman dela na Kredarici 

devet let, Zidarič še dve leti 
dlje, zato sta oba vajena eks-
tremnega vremena. »V moji 

izmeni je bil sunek vetra 221 
kilometrov na uro. Slišiš ši-
benje koče. Drugače pa so 
sunki s 150 kilometri na uro 
tu čisto normalni,« je pove-
dal Zorman. Temperature se 

spustijo do -20 stopinj Celzi-
ja. »Temperatura ni tak pro-
blem. Problem je veter, ki 
dodatno ohladi telo in se ne 
moreš pregreti. Preden greš 
ven, potrebuješ deset minut, 
da se dovolj oblečeš za tistih 
pet minut ogleda. Veliko eks-
tremov je tu, kar je čisto nor-
malno,« je razložil.

Pomagajo planincem
Meteorologe ob menja-

vah običajno prevaža vojaš-
ki helikopter. Če zaradi ne-
ugodnega vremena prevoz 
ni možen, se izmena po-
daljša. Zorman je na Kre-
darici najdlje obtičal 18 dni, 
njegov kolega pa še celo de-
set dni več. Na Kredarici so 
po besedah Zidariča veliko 
raje pozimi, ko se pogovar-
jajo s pticami in gamsi, po-
leti, ko jo oblegajo pohodni-
ki, pa bi najraje bil kar na do-
pustu. Dom na Kredarici bo 
sicer konec septembra zaprl 
vrata, vendar pa, kot pravi 

Zidarič: »Pozimi tu leze ve-
liko planincev. Dehidrira-
ni, premraženi, poškodova-
ni. Zase lahko povem, da je 
sedem mladih ljudi še živih, 
ker sem jaz tu. Naučili smo 

se medicinske pomoči, ima-
mo defibrilator, zdravila, ki 
jih kupujemo sami, ker na-
pol mrtvemu človeku ne mo-
reš zaračunati.«

Ob slabem vremenu vča-
sih po cel teden ni nikogar 
na Kredarico. Na vprašanje, 
ali jima postane kaj dolgčas, 
Zorman odvrne: »Malo mo-
raš biti samotar, da znaš sam 
sebe zabavati, da ne potrebu-
ješ nikogar za pogovor. Prvi 
in drugi dan imaš še teme 
za pogovor – po tem, ko se 
dvajset dni nisi videl –, nato 
pa jih počasi že zmanjka.« V 
prostih urah se zamoti s tele-
vizijo, knjigami, internetom 
pa tudi pripravo hrane, saj 
se pri kuhanju kosila dnev-
no izmenjujeta.

Zidarič pravi, da mu delo 
na Kredarici pomeni vse na 
svetu, zato upa, da bo še dol-
go zdrav, da ga bo lahko op-
ravljal. »Ko pridem v dolino, 
sem po dveh tednih že kar 
živčen, če ne grem spet gor.«

Vojaški meteorološki opazovalec Marko Zorman nam je 
razkazal meteorološke instrumente. / Foto: Primož Pičulin

Ana Šubic

Arsov meteorolog Marjan Zidarič med vpisovanjem 
vremenskih podatkov v dnevnik opazovanj / Foto: Primož Pičulin

Na najvišjeležeči meteorološki postaji na Kredarici meteorološki opazovalci vestno beležijo vremenske 
podatke, vsako uro od zgodnjega jutra do večera in v vseh pogojih, tudi pri dvajsetih stopinjah Celzija 
pod lediščem, ob orkanskih sunkih vetra in ko je več metrov snega ...

»Ekstremi so tu normalni«

Meteorološke meritve in opazovanja na Kredarici 
neprekinjeno opravljajo že od leta 1954.

(Se nadaljuje)

Meteorološka postaja na Kredarici / Foto: Primož Pičulin
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Škofja Loka – Škofja Loka 
ima novo plezalno steno. 
Objekt je lociran na Parti-
zanski cesti 1, ob Ljudski 
univerzi in grbinastem poli-
gonu (pumptracku).

»Pri prenovi objekta smo 
sodelovali skupaj z občino, 
gradnja se je začela decem-
bra lani, trenutno pa doda-
jamo še zadnje malenkos-
ti,« je dejal predsednik Ple-
zalnega kluba Škofja Loka 
Sergej Epih, ki doda še: 
»Plezalne površine skupaj 
merijo približno 400 m2, 
imamo tri stene, namenje-
ne za vodene telovadbe, ki 
se med seboj razlikujejo po 
težavnosti, nato pa še ste-
ne, namenjene za obisko-
valce z letnimi in mesečni-
mi vstopnicami.« Športni 
objekt je namenjen tako re-
kreativnemu kot tekmoval-
nemu plezanju. Klub se lah-
ko pohvali z reprezentan-
tom Martinom Bergantom 
in mladim perspektivnim 
Timom Korošcom. V svo-
jih vrstah imajo okrog dves-
to plezalcev, ki so razdeljeni 

v petnajst skupin in jih vodi 
deset trenerjev. Šestnajstle-
tna Lena Skok, tekmovalna 
plezalka, ki se s plezanjem 
ukvarja od malih nog in tre-
nira pet dni na teden, pravi: 
»Nova pridobitev je veliko 
večja od prejšnje lokacije, 
tudi stena je večja, balvani 
so posebej postavljeni. Prej 
smo za podobne treninge 

odhajali v Ljubljano, sedaj 
bomo lahko ostali v doma-
čem mestu, tako da nam vse 
skupaj omogoča boljše po-
goje za treninge.«

»Plezalni klub je že dol-
go iskal nove prostore, gle-
de na to v okolici vojašnice 
vzpostavljamo nov družbe-
ni center, v katerem je danes 
že dvajset različnih društev. 

Skupaj smo našli prime-
ren prostor, ki ima v bliži-
ni tudi naravno plezališče 
Kamnitnik,« pojasni župan 
Škofje Loke Tine Radinja. 
»Občina je prenovila stavb-
no pohištvo in osnovne po-
goje, kot so sanitarije, streha 
in ogrevanje, ostalo pa je ple-
zalni klub uredil sam,« je še 
zaključil.

Nov plezalni center je na območju nekdanje vojašnice. Plezalne površine skupaj merijo 
okrog štiristo kvadratnih metrov. / Foto: Tina Dokl

Bled – Pretekli konec tedna 
je bil na Bledu Triglav tria-
tlon Bled. Praznoval je jubi-
lej – dvajseto izvedbo. Nasto-
pilo je 492 triatlonk in tria-
tloncev iz 22 držav.

Slovenski triatlonci so se 
pomerili za naslov državne-
ga prvaka v standard triatlo-
nu. Najboljša sta bila Tjaša 
Vrtačič (TK Trisport) in Ja-
kob Medved (TK Ljubljana). 
Kamničanka je bila vesela 
naslova. Kot je poudarila, 
so se poletni treningi obre-
stovali. Pred njo je nastop 

na balkanskem prvenstvu, 
kjer bo branila naslov prva-
kinje. V moški konkuren-
ci je bil drugi Žiga Podgor-
šek (TK Utrip) in tretji Ja-
kob Mamič (TK Ljubljana), 
pri ženskah pa je bila dru-
ga branilka naslova Simo-

na Dolinar Majdič (TK In-
les Riko Ribnica), tretja pa 
Katja Hočevar (TK Ljublja-
na). Tekma je štela tudi za 
mladinski evropski pokal, 
kjer pa Slovencev ni bilo v 
ospredju.

Tekmovanje je potekalo 
v organizaciji TK Trisport 
Kamnik.

Maja Bertoncelj

Maj Peterka

Tjaša Vrtačič iz kamniškega TK Trisport (levo) je na Bledu 
postala državna prvakinja v standard triatlonu. Prepričljivo 
je bila najhitrejša. / Foto: Grega Flajnik

V Plezalnem klubu Škofja Loka imajo okrog dvesto plezalcev. Nova stena na novi lokaciji je velika pridobitev.

Loka z novo plezalno stenoTriatlonska prvaka

Park Bor se nahaja v Preddvoru, na zahodni 
strani jezera Črnava, in je od gorenjske pre-
stolnice oddaljen le deset kilometrov. Obisk 
je primeren za obiskovalce vseh starosti – za 
krajše sprehode, popoldansko rekreacijo, 
igro na lesenih igralih, ob sončnih in vročih 
poletnih dneh tudi za osvežitev v jezeru ali 
pa zgolj poležavanje na lesenih pomolih, 
opazovanje rib, račk in labodje družine.
Park Bor je lahko tudi odlično izhodišče za 
celodnevno rekreacijo na svežem zraku, 
saj od njega in okoli njega vodijo številne 
peš- in kolesarske poti. Nad parkom je tudi 
uradno pristajališče jadralnih padalcev. 
Del Parka Bor je tudi prijeten gostinski  
lokal, kjer si obiskovalci lahko privoščijo 
dobro kavico ali osvežilno pijačo, se 
posladkajo z odličnimi sladicami ali slado-
ledom. Terasa lokala nudi čudovit pogled 

na gorsko panoramo z mogočnim Storži-
čem na čelu. 
Direktorica Zavoda za turizem Preddvor 
Ernesta Koprivc: »Ob zaprtju hotela Alma 
je bilo gostinsko ponudbo ob jezeru  
Črnava nujno treba nadomestiti in projekt 
Turizem ribjih doživetij nam je to omogo-
čil. Z obiskom Parka Bor smo zelo zado-
voljni, predvsem pa nas veselijo navdušeni 
odzivi naših gostov.«

Preddvor vabi v Park Bor

Park Bor predstavlja del operacije Turizem ribjih doživetij, katere cilj je razvoj sonaravnega turizma z močnejšim vključevanjem in povezovanjem ribogojstva, ribje kulinarike, sonaravnega ribištva in spoznavanje oz. doživljanje ribje 
narave na jezeru Črnava s svojim širšim zaledjem ter s tem ustvarjanjem celovitega območja zelenega ribjega turizma. 

Operacijo sofinancirata EU iz evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo ter Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014–2020. V dvoletnem projektu, ki se je začel novembra 2020, poleg Občine Preddvor in Zavoda 
za turizem Preddvor sodelujejo še BSC – poslovno podporni center, d. o. o., Kranj, Kmetijsko gozdarska zbornico Slovenije – Kmetijsko gozdarski zavod Kranj ter Biro Bizjak, Franc Bizjak, s. p.

NA
ČRNAVO

NA
ZABAVO

AVGUST
17.

DJ BASTIANO BALEARIC • MANGOOP BURGERS

od 15. do 17. ure 
degustacija ponudbe Parka Bor:

od 15. do 20. ure

KRANJSKO PIVO • VINARSTVO MUŽIČ
SLADOLEDI MAMA PAULA in RIBCE Z BELCE 

Občina 
Preddvor

Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo in Republika Slovenije v okviru
Programa razvoja podeželja 2014 -2020 Projekt Turizem Ribjih doživetij: Ribce z Belce.
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V samo eni 
minuti se 
lahko prijavite 
na to delo!

Radi delate, všeč vam je pester 
delovni dan, poleg tega pa imate v 
mislih vedno smiselno rešitev.

Potem ste v našem proizvodnem podjetju 
na pravem mestu. Veselilo bi nas, če bi se 
lahko spoznali.

Javite se nam - z veseljem vam ponudimo 
ustrezno zaposlitev. Obseg delovne ekipe 
širimo v naši proizvodnji in tudi 
v kemičnem laboratoriju. 

Biodiesel Kärnten GmbH
Industriestr. 29
A-9601 Arnoldstein/
Podklošter
telefon:
+43 4255 90812 0
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Jesenice – Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice so odigrali še 
zadnjo pripravljalno tekmo pred začetkom tekmovanja v 
Alpski hokejski ligi. V torek so v dvorani Podmežakla s 4 : 2 
premagali madžarsko ekipo MAC. To je bila že njihova šesta 
zaporedna zmaga. Tekmo 1. kroga v Alpski hokejski ligi bodo 
igrali jutri, 10. septembra. V dvorano Podmežakla prihaja ita-
lijanska Cortina. Začela se bo ob 18. uri.

Ligo začenjajo z dobro popotnico

Kranj – Jutri, 10. septembra, bo na Brdu pri Kranju jubilejni, 10. 
Triglav tek. Starti si bodo sledili od 9.30. Na 5- in 10-kilometrsko 
ter polmaratonsko razdaljo se bodo tekači podali ob 10.45. Na 
dan dogodka se lahko prijavite še do 9. ure. Udeleženci bodo 
skupaj s slovenskimi vrhunskimi športniki tekli tudi za dober na-
men. Zavarovalnica Triglav sredstva podarja za projekt Slojenčki.

Triglav tek bo v deseti izvedbi
Ljubljana – Slovenska moška odbojkarska reprezentanca se 
podaja v boj za odličja na svetovnem prvenstvu. V četrtfinalu so 
v sredo po hudem boju s 3 : 1 (-18, 24, 19, 23) premagali Ukra-
jino in se pred polno dvorano Stožice veselili enega največjih 
uspehov slovenske odbojke. Jutri bodo v poljskih Katovicah za 
uvrstitev v veliki finale igrali z Italijani.

Odbojkarji v boj za odličje
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Zgornji Brnik – Že lani po-
leti so se vodilni predstav-
niki teh podjetij poenotili, 
da je nujna prilagoditev no-
vim trendom in zakonskim 
okvirom na področju zelene 
mobilnosti ter vzpostavili t. 
i. Misijo GREMO, s katero 
so opredelili prednostne iz-
zive in strategijo prihodnje-
ga razvoja.

Predstavniki družb Do-
mel, Hidria, Iskra Mehaniz-
mi, Kolektor, LTH Castings, 
MAHLE, SIJ Acroni, TAB, 
Talum, TPV Automotive in 
Unior so premierju in mi-
nistrom predstavili doseda-
nje rezultate poslovanja in 
poslovne načrte ter cilje do 
leta 2030.

Kot je po srečanju za me-
dije povedal prvi mož Hi-
drie Iztok Seljak, se je slo-
venska dobaviteljska avto-
mobilska industrija tudi v 
kovidnih časih izkazala kot 
razvojno sposobna in moč-
na. Navkljub nižjim pričako-
vanjem bo letos predvidoma 
realizirala 5,1 milijarde evrov 
prodaje, s čimer bodo krep-
ko presegli predkrizni nivo 
iz leta 2019, ko so zabele-
žili 3,5-milijardno vrednost. 
S spodbudami pomoči vla-
de nameravajo v prihodnjih 
petih oz. šestih letih preseči 
mejo 7,5 milijarde evrov pro-
daje. Osredotočili se bodo na 
razvojne inovativne projekte 

za zagotavljanje zelene elek-
trične mobilnosti, ki temelji 
na treh stebrih, in sicer izje-
mno visoko učinkovitih ele-
ktromotornih pogonih, vi-
soko učinkovitih baterijskih 
zalogovnikih energije in ek-
stra lahkih materialih priho-
dnosti. Seljak je za ta namen 
v prihodnjih letih napovedal 
vlaganja v višini pol milijar-
de evrov letno s strani indu-
strije ter dodatnih dvesto mi-
lijonov evrov v nove prostore 
in infrastrukturo.

Golob je k temu obljubil 
še dodatnih 30 milijonov 

evrov v prihodnjem letu, 
nato pa naj bi se sredstva v 
naslednjih letih še poveče-
vala. »Ni bilo govora o po-
moči v krizi, ampak smo se 
sestali z namenom vlaga-
nja v razvoj, da bomo tudi v 
naslednjih letih oz. desetle-
tju še vedno najboljši v sve-
tu,« je povedal Golob in do-
dal, da je pospešeno vlaga-
nje v razvoj ključ za preži-
vetje naše ekonomije.

Gostitelj Marjan Pogač-
nik, direktor družbe Iskra 
Mehanizmi, je pokomen-
tiral tudi aktualno stanje 

na trgih energentov. Kot je 
dejal, so družbe iz panoge 
manj občutljive na trenutno 
dogajanje kot energetsko 
bolj potratna podjetja, a do-
dal, da je prihodnost negoto-
va in da se bo na spremenje-
ne razmere treba prilagoditi.

Slovenska avtomobilska 
industrija predstavlja okoli 
deset odstotkov slovenskega 
bruto dodanega proizvoda, 
prispeva skoraj 25 odstotkov 
k celotnemu izvozu, nepos-
redno ter posredno pa zago-
tavlja več kot 40 tisoč delov-
nih mest.

Aleš Senožetnik

Predstavniki podjetij slovenske avtomobilske dobaviteljske industrije so se z ministrsko 
ekipo sestali v družbi Iskra Mehanizmi / Foto: Gorazd Kavčič

Gospodarstveniki želijo več

Ljubljana – V ponedeljek so 
se za zaprtimi vrati na Go-
spodarski zbornici Sloveni-
je sestali predstavniki vlade 
in gospodarstva. Osrednja 
tema razprave so bili izzi-
vi v luči energetske dragi-
nje. Kot je po sestanku pove-
dal predsednik vlade Robert 
Golob, so energetski trgi od-
povedali, cene pa so doseg-
le nivoje, ki so »nevzdržni 
in nesmiselni«. Gospodar-
stvenike so premier in mi-
nistri za gospodarstvo Ma-
tjaž Han, za infrastrukturo 
Bojan Kumer in za finance 
Klemen Boštjančič seznani-
li z že sprejetimi ukrepi in 
načrti za naprej. Kot je de-
jal Golob, je vlada v minulih 
mesecih že sprejela ukrepe 
v vrednosti skoraj 1,2 mili-
jarde evrov, ki so namenjeni 

predvsem reševanju težav 
gospodinjstev, za gospodar-
stvo pa načrtuje še 1,5 mi-
lijarde evrov sredstev. Kot 
je še dejal, bodo v nasled-
njem tednu oblikovali tudi t. 
i. krizni štab predstavnikov 
vlade in gospodarstva z na-
menom konkretizacije pre-
dlaganih ukrepov.

Kot pa so se odzvali na go-
spodarski zbornici, kjer so 
srečanje organizirali sku-
paj z obrtno-podjetniško 
zbornico, trgovinsko zbor-
nico, združenjem delodajal-
cev, Združenjem delodajal-
cev obrti in podjetnikov Slo-
venije, so gospodarstveniki 
pričakovali več. Predstavili 
so dvanajst nujnih ukrepov, 
med katerimi so ključni tri-
je: takojšnja uvedba kapice 
na ceno energentov, uvedba 
kapice na cene energentov 
na evropski ravni vključno z 

odpravo odvisnosti cene ele-
ktrične energije od cene ze-
meljskega plina ter uvedba 
začasnih ukrepov za ohrani-
tev delovnih mest.

Predsednik GZS Tibor Ši-
monka denimo obžaluje, da 
vlada ne predvideva takoj-
šnje uvedbe kapice na ceno 
energentov tudi za gospo-
darstvo. »Vprašanja kapica 
da ali ne, ni več; ostalo je le 
še vprašanje, takoj ali kma-
lu,« je dejal.

V razpravi so sodelova-
li tudi predstavniki dejav-
nosti. Za uvedbo kapice se 
je zavzel denimo tudi pred-
sednik uprave Leka Robert 
Ljoljo, Dušan Marinič z Lipa 
Bled pa je poudaril, da bi mo-
rala vlada poleg tega začasno 
uvesti tudi ukrepe za ohra-
njanje zaposlenih, denimo 
stoodstotno subvencijo ča-
kanja na delo.

Kapica, kot jo želi gospo-
darstvo, po besedah Rober-
ta Goloba ni sprejemljiva. 
Zagovarja uvedbo modifi-
cirane kapice, ki naj bi sti-
mulirala ohranjanje kon-
kurenčne prednosti in mo-
tivirala k prestrukturiranju 
v obdobju naslednjih treh 
let. »Brezpogojne kapice ne 
bo,« je dejal. Že za prihod-
nji mesec pa je napovedal 
uvedbo ukrepov za ohrani-
tev zaposlenih, predvsem 
za čakanje na delo.

Medtem se predvsem 
energetsko intenzivna 
podjetja soočajo s teža-
vami. V Skupini SIJ so se 
odločili, da zaradi dragi-
nje v septembru proizvo-
dnjo zmanjšajo za tretji-
no, v zadnjem četrtletju pa 
predvidevajo okoli štiride-
set odstotkov manjši obseg 
proizvodnje.

V začetku tedna so predstavniki vlade in gospodarstva razpravljali o ukrepih za obvladovanje 
energetske draginje. V Skupini SIJ že zmanjšujejo proizvodnjo.

Aleš Senožetnik

Večina bank in hranilnic 
v Sloveniji ponuja posebne 
račune za učence, dijake in 
študente. Vodenje teh raču-
nov je praviloma brezplač-
no, doplačati je treba le upo-
rabo drugih storitev, kot so 
plačevanje položnic in dvi-
govanje gotovine.

Na vprašanje, kdaj je pravi 
čas, da otrok dobi svoj ban-
čni račun, v Zvezi potro-
šnikov Slovenije pojasnju-
jejo: »Vsekakor mora biti 
otrok dovolj star, da razu-
me koncept denarja in zna 

z računom odgovorno rav-
nati.« Prvi račun naj bo po 
nasvetu zveze potrošnikov 
namenjen učenju o ravna-
nju s sodobnimi plačilnimi 
sredstvi, a tudi spodbujanju 
varčevanja. Morda je najbolj 
priročno, da ima otrok od-
prt račun pri isti banki kot 
starši, ni pa nujno. Kasneje 
naj si banko izbere sam, pri 
tem pa naj si pomaga s sple-
tnim primerjalnikom letnih 
stroškov osebnih računov, ki 
omogoča tudi primerjavo ra-
čunov in paketov, ki so na-
menjeni otrokom oziroma 
mladim.

Stroški vodenja računov za 
učence, dijake in študente
Cveto Zaplotnik

DOBRO JE VEDETI

V prostorih podjetja Iskra Mehanizmi na Zgornjem Brniku so se v sredo s predsednikom vlade 
Robertom Golobom in ministrsko ekipo sestali predstavniki največjih slovenskih podjetji v avtomobilski 
dobaviteljski industriji.

Vlaganje v razvoj

Smo uspešno kamniško podjetje Kamnik-Schlenk d.o.o., 
ki je del mednarodne skupine Carl Schlenk AG s sede-
žem v Nemčiji, ukvarjamo pa se s proizvodnjo in trgovi-
no kovinskih pigmentov. 

V svojo ekipo vabimo izkušenega 

KNJIGOVODJO (m/ž). 

Ste pri svojem delu natančni, odgovorni in zanesljivi? Ste 
samostojni, a hkrati tudi komunikativni in timski sodelavec? 
Potem ste pravi za nas!

Preverite spodnje pogoje in se prijavite!

Kaj od vas pričakujemo?
  zaključeno višjo ali visoko strokovno oziroma  

univerzitetno izobrazbo ekonomske smeri
  dobro znanje angleškega jezika, znanje nemškega jezika 

je prednost
 dobro računalniško pismenost (MS Office)
 poznavanje sistema SAP je prednost
  poznavanje davčne zakonodaje in računovodskih  

standardov
  5 – 8 let delovnih izkušenj na enakem ali podobnem  

delovnem mestu

Kakšne bodo vaše naloge?
 knjiženje knjigovodskih listin
  obračun zalog materiala, zalog proizvodnje ter dela v 

stroškovnem računovodstvu
 evidentiranje in obračun DDV-ja
 spremljanje in vodenje evidenc osnovnih sredstev
 knjiženje plač in drugih prejemkov iz delovnega razmerja
 sodelovanje z bankami, revizorji in davčnimi službami
  priprava podlag ter izdelava mesečnih in drugih  

internih poročil
 priprava podatkov za zaključni račun in letno poročilo

Kaj vam nudimo?
 stimulativno plačilo in mesečno nagrajevanje
 izplačilo stimulativne višine regresa
  letno nagrajevanje uspešnosti ob koncu  

poslovnega leta
 dodatno strokovno usposabljanje in izobraževanje
  udeležbo delodajalca pri plačilu zavarovanj  

(dopolnilno zdravstveno zavarovanje, dodatno  
pokojninsko zavarovanje in nezgodno zavarovanje)

 parkiranje na sedežu družbe.

Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas,  
s 3-mesečnim poskusnim delom, za polni delovni čas.

Vabljeni k prijavi po elektronski pošti na naslov  
barbara.jemec@kamnik-schlenk.si, in sicer najkasneje  
do 20. 9. 2022.

Svojo prihodnost ustvarjate sami, zato vas vabimo k prijavi, 
da bomo del vaše uspešne prihodnosti lahko postali tudi mi. 
Veselimo se vas spoznati.
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Kranj – Kranjskogorski žu-
pan Janez Hrovat je bil v 
torek na kranjskem okrož-
nem sodišču na že tretjem 
sojenju zaradi domnevne 
preprečitve uradnega de-
janja uradni osebi, ker naj 
bi pred dobrimi petimi leti 
v dolini Male Pišnice odri-
nil naravovarstvenega nad-
zornika Triglavskega naro-
dnega parka (TNP) Rada Le-
gata, oproščen krivde. Tudi 
tretjo sodbo pa bo moralo 
pregledati še Višje sodišče 
v Ljubljani, saj je okrajna 
državna tožilka Lea Marti-
njak vnovič napovedala pri-
tožbo.

Hrovatu sodijo zaradi in-
cidenta v dolini Male Pišni-
ce, kjer naj bi po zatrjeva-
nju tožilstva 12. aprila 2017 
z ozke poti odrinil Legata, ki 
je skupaj z ostalimi nadzor-
niki TNP zoper udeležen-
ce nedovoljene čistilne akci-
je izvajal prekrškovni posto-
pek. Legat je tedaj padel po 

strmini in si poškodoval za-
pestje in ramo.

Na prvem sojenju na 
kranjskem okrožnem sodi-
šču leta 2019 je bil Hrovat 
oproščen krivde, ker je so-
dnica Marjeta Dvornik pre-
sodila, da je Hrovat s fizič-
no silo sicer res spodnesel 
Legata, vendar pa ta tedaj ni 
več izvajal uradnega dejanja. 
Na pritožbo tožilstva je viš-
je sodišče leta 2000 sodbo 
razveljavilo in prvostopenj-
skemu sodišču naložilo, naj 
podrobneje pretehta, ali je 
Legat opravljal uradno deja-
nje ali ne.

Na drugem sojenju v Kra-
nju marca lani je sodnica 
Polona Kukovec Hrovata si-
cer obsodila, a je očitek pre-
prečitve uradnega dejanja 
prekvalificirala v milejše ka-
znivo dejanje grožnje. Sledi-
la je nova pritožba, višje so-
dišče pa se je znova odločilo 
za njeno razveljavitev, ker je 
kranjsko sodišče s prekvali-
fikacijo prekoračilo obtožni-
co, saj v njenem opisu ni bilo 

zaznati znakov milejšega ka-
znivega dejanja grožnje.

Sodni senat je tokrat po 
hitro opravljenem sojenju 

znova odločil, da Hrovatovo 
dejanje ne pomeni preprečit-
ve uradnega dejanja, in mu 
zato izrekel oprostilno sodbo.

Župan Janez Hrovat (levo) in njegov novi zagovornik Janez 
Koščak / Foto: Simon Šubic

Simon Šubic

Kranjsko sodišče je kranjskogorskemu županu Janezu Hrovatu na sojenju zaradi odrivanja 
naravovarstvenega nadzornika TNP Rada Legata izreklo oprostilno sodbo iz pravnih razlogov.

Župan še tretjič na sodišču

  
 

HOMANOVA HIŠA 
 

 

Za vas organiziramo dan odprtih vrat, ki bo potekal v torek 13.9., v Homanovi Hiši.  
 

Na voljo sta zadnji dve trisobni stanovanji, ki obsegata 99,20 m2 ter 114,90 m2 stanovanjske površine, v 
celoti obnovljeni ter pripravljeni na vselitev.  

 
Očarali vas bodo dovršeni bivalni prostori s pridihom staromeščanske arhitekture. 

 
Za vas bo pripravljeno tudi sladko presenečenje.   

 
 

Dan odprtih vrat bo potekal na podlagi predhodno dogovorjene ure. Za točni termin ogleda vas 
naprošamo, da nas predčasno kontaktirate na telefonsko številko 041/602-715. 

 
Vljudno vabljeni.  
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Kranj – Jutri bo na Železniški postaji Kranj potekala regijska re-
ševalna vaja, zato bo na območju spremenjen prometni režim. 
Vadbene aktivnosti bodo potekale med 9. in 15. uro. Promet 
bo na glavni cesti (Supernova Mercator Savski otok–Labore) 
potekal kot običajno, v okolici železniške postaje pa bodo za 
umirjanje prometa po potrebi skrbeli policisti in medobčinski 
redarji. Poseben prometni režim bo torej v času vaje veljal 
zgolj na železniški postaji, tudi parkirišče bo precej zasedeno s 
šotori. Kljub temu bodo potniki, ki nameravajo v soboto v času 
vaje potovati z vlakom, nemoteno prihajali oziroma odhajali 
s postaje. Organizatorji še opozarjajo, da je na območju vaje 
in v okolici prepovedana uporaba brezpilotnih zrakoplovov 
(dronov).

Jutri spremenjen prometni režim na železniški 
postaji v Kranju

Zgornji Brnik – V prometni nesreči na Zgornjem Brniku je v 
sredo umrl 73-letni kolesar. Kot poroča policija, se je okoli 
13.20 s kolesom pripeljal iz smeri Zgornjega Brnika in pred 
križiščem ni upošteval prometnega znaka stop, saj je brez brez 
ustavljanja zapeljal na regionalno cesto. V tistem trenutku 
je po njej pravilno pripeljalo kombinirano vozilo, ki ga je iz 
smeri Spodnjega Brnika vozil 46-letni voznik. Voznik kombi-
niranega vozila je s sprednjim čelnim delom vozila trčil v levi 
bok kolesarja, ki je utrpel tako hude poškodbe, da je umrl na 
kraju nesreče. V prometu je na gorenjskih cestah letos umrlo 
že štirinajst oseb, med njimi tudi trije kolesarji.

V trčenju na Brniku umrl kolesar

Kranj – V torek popoldan so kranjski gasilci, reševalci in po-
licisti odhiteli do večstanovanjske stavbe v Kranju, od koder 
so jih klicali zaradi suma uhajanja plina. Evakuirali so vseh 38 
stanovalcev in objekt pregledali, vendar plina ali druge nevar-
nosti niso zaznali. Objekt so kljub vsemu prezračili. Reševalci 
so pregledali pet oseb, ki so se slabše počutile, in eni od njih 
zaradi predhodnih zdravstvenih težav nudili prvo pomoč. Do-
mnevajo, da je nekdo v objekt vrgel smrdljivo bombo.

Sumili, da uhaja plin
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»S tem filmom sem že-
lel pokazati, kako najdalj-
ša reka v nekdanji Jugosla-
viji združuje ljudi tudi po 
spremembi meja,« je spo-
ročilo filma z enostavnim 
naslovom Sava povzel nje-
gov avtor, britanski režiser 
Mathew Somerville.

Film je nastajal kar osem 
let, toliko časa so namreč 
potrebovali trije ustvarjalci, 
ob Somervilllu še scenarist 
in snemalec Dan McCrum 
ter montažer Goran Atana-
sov, da so oblikovali zgod-
bo reke Save, ki so jo upora-
bili kot vodilo za raziskova-
nje regije z nepristranskim, 

refleksivnim pa tudi humor-
nim pristopom.

Pripovedovalka zgodbe 
o Savi je zvezda nekdanje 
jugoslovanske filmografi-
je, lani preminula hrvaška 
igralka Mia Furlan.

Pogled, usmerjen v tisto, 
kar zbližuje, ne ločuje

»Prvič sem potoval skozi 
Slovenijo, ko sem se vračal iz 
Dalmacije, tako kot mnogo 
drugih. Ko sem se vrnil do-
mov, sem si regijo natančne-
je ogledal, na zemljevidu ta-
koj opazil Savo in si zaželel, 
da bi izvedel kaj več o štirih 
deželah, ki jih povezuje,« je 
povedal scenarist in snema-
lec Dan McCrum.

»Izkušnja, ki sem jo doži-
vel, je bila seveda popolno-
ma drugačna od vsega, kar 
sem izvedel v šoli in v medi-
jih ... saj veste, bil sem star 
pet, šest let, ko sem po te-
leviziji lahko videl konflik-
te, vojno, nasilje ... in tudi 
več kot desetletje in pol kas-
neje, ko sem se vračal s po-
tovanj po Bosni, Hercego-
vini, Srbiji, so ljudje doma 
v povezavi s temi kraji še 
vedno imeli v glavi pred-
vsem predstave o vojni. Ne 
nazadnje je bila prav vojna 
tema, s katero se je ukvar-
jala tudi večina filmarjev: 
kaj se je dogajalo, kdo je bil 
kriv in zakaj ... Sam sem že-
lel obrniti fokus: kot nekdo, 

ki prihaja od zunaj, sem 
pogled usmeril v to, kar nas 
zbližuje – in voda je prav go-
tovo tisto, kar nas povezuje, 
po vsem svetu.«

Že prvič sta takrat 23-letni 
McCrum in dve leti starejši 
Somerville šest tednov pre-
živela v pogovorih z ljudmi, 
ki živijo ob Savi. »Samo šla 
sva s tokom in srečevala lju-
di. Ko sva se vrnila domov, 
sva brala, raziskovala, se po-
govarjala ... In se nato vrača-
la, vsako poletje, šest let za-
pored, dokler nisva začutila, 
da imava nekaj, o čemer lah-
ko pripovedujva naprej.«

Zgodba za tiste od daleč 
in te od blizu

Komu? »Tako kot vsak 
film, ki ga naredim, sem 
tudi tega delal za ljudi, s ka-
terimi živim, pa tudi za lju-
di, ki so v filmu. In če nago-
varja oboje, je to tisto, sem 
dosegel tisto, kar sem že-
lel: ljudem, s katerimi sem 
odraščal, povedati drugač-
no zgodbo ter ljudi v filmu 
predstaviti na pošten, iskren 
način,« pravi McCrum.

»Sava je priča človeške zgo-
dovine, povezava med Vzho-
dom in Zahodom, ločnica 
med velikimi imperiji in rde-
ča nit med narodi. Na skoraj 
tisoč kilometrov dolgi poti 
navzdol se pogovarja s svoji-
mi ljudmi, ki si delijo spomi-
ne, sanje in vizijo prihodno-
sti,« je to, kako vidi reko, ki 
je bila nekoč najdaljša reka 

nekdanje Jugoslavije, pojas-
nil Somerville.

»Moja reka«
»Vsak, ki živi ob Savi, 

meni, da je to »njegova« 
reka. Iskreno. Tako iskre-
no sva te ljudi tudi želela 
predstaviti v filmu,« še do-
daja, zadovoljen, da se zdaj s 

filmom vračata v kraje, kjer 
je bil posnet. Predvajali ga 
bodo v kavarnah, muzejih, 
vaških hišah in mestnih ki-
nematografih ter skupnos-
tim ob Savi omogočili, da 
vidijo in razmišljajo o svoji 
reki kot celoti, ne le o svojem 
mikrokozmosu, še pravi.

Film si je sicer že lani lah-
ko ogledalo občinstvo v Lju-
bljani in Mariboru, dobro je 
bil sprejet na filmskih festi-
valih v regiji, predvajan je bil 
na Sarajevskem filmskem 
festivalu in Beldocsu ter pre-
jel številne nagrade. Dosegel 
je celo občinstvo v Argenti-
ni, ZDA in Egiptu.

V teh dneh pa torej potu-
je po Sloveniji, Hrvaški, Bo-
sni in Hercegovini ter Srbi-
ji; po 16 mestih na bregovih 
Save, kjer je bil posnet. Prva 
projekcija je bila pretekli pe-
tek v Kranjski Gori, dan za 
tem pa v dvorani Kolpern na 
Jesenicah.

Marjana Ahačič

Zgodba Save se začenja v Zelencih in nadaljuje na 
Jesenicah, kjer jo skozi svoje oči in pogled železarstva 
povzame inženir Janez Pavel Komel.

Reke bodo tekle še dolgo po tem, ko nas ne bo več. Reke združujejo ljudi bolj kot katerekoli zastave, 
navade ali krvna sorodstva, so prepričani ustvarjalci dokumentarnega filma z enostavnim naslovom Sava.

Kultura
Cristina Garzone z razstavo 
fotografij Koptski misticizem  
v Kranju Stran 14

Zanimivosti
Berta Golob ob devetdesetletnici: 
Iz dneva v dan, a ne tjavdan ... 
Stran 15

Zanimivosti
Križevec nad Javorniškim 
Rovtom, mesto spomina na 
francoske vojake Stran 16

Samo šla sva s tokom 
in srečevala ljudi

»Sava je priča človeške zgodovine, povezava med 
Vzhodom in Zahodom, ločnica med velikimi imperiji 
in rdeča nit med narodi. Na skoraj tisoč kilometrov 
dolgi poti navzdol se pogovarja s svojimi ljudmi, ki si 
delijo spomine, sanje in vizijo prihodnosti.«

Scenarist in snemalec Dan McCrum in režiser Matthew Somerville pred projekcijo filma na 
Jesenicah / Foto: Nik Bertoncelj
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Pahor sprejel sodelujoče 
pri gašenju na Krasu

Predsednik republike Bo-
rut Pahor je v sredo na Brdu 
pri Kranju gasilcem in dru-
gim sodelujočim pri gašenju 
julijskih požarov na Krasu, 
največjih v zgodovini Slove-
nije, vročil priznanje jabol-
ko navdiha. V imenu juna-
kinj in junakov, kot jih je po-
imenoval, je priznanje prev-
zel Simon Vendramin, po-
veljnik Gasilske enote Nova 
Gorica in vodja intervenci-
je na Krasu. Ob njem je bil 
med drugimi na odru tudi 
14-letni Gašper Furlan, ki je 
vsak dan, ves čas intervenci-
je v Kostanjevici na Krasu, 
ob cesti delil pijačo. »Rad bi 
se opravičil vsem tistim, ki 
danes ne morejo biti tukaj z 
nami ob vročitvi jabolka nav-
diha. Tudi če bi bili v velikih 
Stožicah, bi bilo prostora za 
vse premalo. Prosim, pre-
nesite vsem svojim znan-
cem in prijateljem iskrene 
pozdrave z Brda pri Kranju, 
z vročitve jabolka navdiha, ki 
je vročeno prav slehernemu, 
ki je tako ali drugače, kot 
prostovoljec, pripadnik sil 
ali domačin, sodeloval pri tej 
veliki operaciji,« je navzoče 
v dvorani Grandis kongres-
nega centra nagovoril pred-
sednik Pahor. »Prevzelo me 
je, da so najstniki, domači-
ni, Krašovci in Kraševke in 

drugi dali vedeti, da cenijo, 
kar počnete. To je mene in 
mnoge druge ganilo,« je do-
dal. Ob podpori Civilne zaš-
čite in enot sistema zaščite 
in reševanja je v intervenci-
ji na Krasu sodelovalo sko-
raj 15.000 prostovoljnih ga-
silcev iz več kot 1000 pro-
stovoljnih gasilskih društev 
iz vse Slovenije, 200 poklic-
nih gasilcev, 3000 pripadni-
kov Slovenske vojske, več 
kot 700 gozdarjev, 565 po-
licistov, 369 pripadnikov 
enot Rdečega križa, 135 pri-
padnikov državne enote za 
varstvo pred neeksplodira-
nimi ubojnimi sredstvi, 73 
članov ekip nujne medicin-
ske pomoči, iz zraka so s po-
leti pomagali člani več ae-
roklubov, na pomoč so pri-
skočili tudi iz tujine in go-
spodarstva.

Odstopil generalni 
direktor UKC Ljubljana

V sredo je odstopil gene-
ralni direktor Univerzitetne-
ga kliničnega centra (UKC) 
Ljubljana Jože Golobič, k 
čemur ga je že pred časom 
pozval minister za zdravje 
Danijel Bešič Loredan, ki je 
vodstvu UKC očital slabe po-
slovne rezultate, več zamu-
jenih rokov pri izvedbi inve-
sticij in podaljševanje čakal-
nih dob. V odzivu ministru 
je sicer Golobič po poroča-
nju STA zapisal, da medij-
sko polemiziranje še nikoli 
ni in tudi tokrat ne bo rešilo 

stanja v slovenskem zdra-
vstvu. Ljubljanski UKC je 
po njegovih navedbah ogro-
men, kompleksen sistem, ki 
je hkrati tudi krhek. Pouda-
ril je pomen kontinuitete vo-
denja in spomnil, da so se v 
zadnjih sedmih letih direk-
torji menjavali na približno 
leto in pol, kar onemogoča 
kakršno koli dolgoročno na-
črtovanje in izvajanje zastav-
ljenih ciljev.

Policija in obrambno 
ministrstvo tarči hekerjev

Ministrstvo za obrambo in 
policija sta bila pred osmimi 
dnevi tarči hekerskega na-
pada, kar so kasneje potrdili 
tako na policiji kot na mini-
strstvu. Po poročanju porta-
la 24ur.com naj bi bilo oku-
ženih le nekaj računalnikov 
policije, medtem ko so na 
obrambnem ministrstvu na-
pad prestregli. Na policiji so 
kasneje pojasnili, da je večje 
število zaposlenih v policiji v 
elektronske poštne predale 
prejelo sporočila, ki so vse-
bovala priponko s škodlji-
vo programsko kodo. »Sled-
nje so naši varnostni sistemi 
zaznali in preprečili okužbe, 
z izjemo nekaj posameznih 
pisarniških računalnikov,« 
so zapisali. Obrambni mini-
ster Marjan Šarec pa je pred 
dnevi po poročanju STA raz-
ložil, da je informacijski sis-
tem ministrstva kibernetski 
napad v celoti preprečil. Ob 
tem se je zavzel, da v sistem 

ministrstva vključijo tudi 
sistem uprave za zaščito in 
reševanje, ki je bil že avgusta 
uspešna tarča kibernetskega 
napada sredi avgusta.

Srbska veleposlanica 
na zagovoru

Ministrstvo za zunanje za-
deve je v ponedeljek na po-
govor poklicalo veleposlani-
co Srbije v Sloveniji Zorano 
Vlatković. Sporočili so ji, da 
so močno presenečeni nad 
izjavami srbskega predse-
dnika Aleksandra Vučića, ki 
jih je izrekel v soboto ob obi-
sku predsednika Boruta Pa-
horja v Beogradu. Vučić je 
namreč na vprašanje, ali se 
bo Srbija pridružila evrop-
skim sankcijam proti Rusiji 
zaradi napada na Ukrajino, 
med drugim dejal: »Kako 
naj pojasnim državljanom, 
da bomo uvedli sankcije 
proti Rusiji, ki ni kršila oze-
meljske celovitosti Srbije, ne 
pa proti Sloveniji, ki je to sto-
rila.« Njegove besede so se 
nanašale na uradno sloven-
sko priznanje Kosova kot sa-
mostojne in neodvisne dr-
žave. Na ministrstvu so zato 
veleposlanici Srbije izrazili 
pričakovanje, da Srbija v pri-
hodnje našega stališča gle-
de Kosova ne bo problema-
tizirala, saj podpora Sloveni-
je Kosovu ni usmerjena pro-
ti Srbiji. Odločno so naspro-
tovali tudi enačenju sloven-
skega priznanja Kosova in 
ruske agresije na Ukrajino.

Simon Šubic

Jabolko navdiha za 
junake s Krasa

Predsednik republike Borut Pahor izroča priznanje jabolko 
navdiha za gasilce, prostovoljce in druge sodelujoče pri 
gašenju požara na Krasu. / Foto: Bor Slana/STA

Po nedavnem pozivu ministra Danijela Bešiča Loredana 
je v sredo odstopil generalni direktor Univerzitetnega 
kliničnega centra Ljubljana Jože Golobič. / Foto: Tina Dokl

Po avgustovskem napadu na informacijski sistem Uprave 
RS za zaščito in reševanje so hekerji prejšnji teden napadli 
še sistema policije in obrambnega ministrstva. / Foto: arhiv GG

med sosedi

Jože Košnjek Mag. Janka Krištofa, žu-
pnika v Bilčovsu (Lud-
mannsdorf) in zadnje čase 
tudi v Šentilju (St. Egy-
den) in Kotmari vasi (Koett-
mannsdorf) v Gurah na le-
vem bregu Drave in tudi de-
kana boroveljske dekanije, 
nisem vprašal, če bi bil mor-
da, če ne bi izbral duhovni-
škega poklica, dramski igra-
lec. Sem pa prepričan, da bi 
bil odgovor lahko pozitiven. 
Duhovnik in zaveden koro-
ški Slovenec, rojen pred 60 
leti v Podjuni, ki je del teo-
loškega študija opravil tudi 
v Ljubljani, je šel pred dob-
rimi desetimi leti prvič med 
ljudi z recitalom, v katerem 
je pokazal izjemen govorniš-
ki in igralski talent. V nasled-
njih letih do danes jih je sle-
dilo še devet. Janko Krištof je 
z njimi posegal v zakladnico 

slovenskega verskega in pos-
vetnega literarnega izroči-
la, pogosto tudi pozabljene-
ga, in ga vračal med ljudi. Le-
tošnji deseti recital, ki ga je 
na Koroškem predstavil na 
desetih postajah, je posve-
til osebnosti, ki mu je zara-
di poklicnega stanu še pose-
bej blizu: duhovniku in pe-
sniku Simonu Gregorčiču 
(1844–1906). Gregorčič s 
koroške strani je dal recita-
lu preprost, vendar pomen-
ljiv naslov Samo' Gregorčič! 
Janko Krištof želi s predsta-
vitvijo enkratne Gregorčiče-
ve ljubezenske, domoljubne 
in tudi strašnih časov sluteče 
poezije med ljudmi krepiti 
čut za lepoto slovenske bese-
de. Veliko stihov »Goriškega 
slavčka« je ponarodelih, zato 
ne vemo več, da jih je napisal 
on. Janko jih je vključil v svoj 

recital. Nekatere je poznal in 
znal že od prej, z nekaterimi 
pa se je srečal prvič.

Recital v Podbrezjah
Mag. Janko Krištof, ki je 

že nekaj let tudi predsednik 
Krščanske kulturne zveze v 
Celovcu, je pretekli teden z 
Gregorčičevo poezijo pri-
šel tudi na gorenjsko stran, 
v Podbrezje, v Štalo 1894 na 
Matijovčevi domačiji. Do-
mači, odgovorni do dedišči-
ne svojih prednikov, so stari 
hlev preuredili v prostor, na-
menjen kulturi.

Podbreški Gregorčičev re-
cital se je začel s ponarode-
lo pesmijo V dolinci prijetni 
je ljubi moj dom, ki jo je na-
pisal leta 1827 v Podbrezjah 
rojeni pesnik in učitelj An-
drej Praprotnik, ob sprem-
ljavi na klavirju pa jo je zapel 

domačin Marko Kavčič. Jan-
ka Krištofa v vlogi Gregor-
čiča in Andreja Feiniga iz 
Sveč, ki skrbi za glasbeno 
plaz recitala – režija je delo 
koroškega Slovenca Ale-
ksandra Tolmaierja – je v 
imenu Kulturnega društva 
Tabor predstavil Jernej Jeg-
lič, ki ima največ zaslug za 
izvedbo petkovega dogodka. 
Podobne napoveduje tudi 

oktobra. Gostoma s Koroške 
se je za nastop v Podbrezjah 
zahvalila predsednica KUD 
Tabor Daca Perne, vsem pa 
je dobrodošlico izrekel Ma-
tijovčev gospodar Janko Jeg-
lič. Domačin baritonist To-
maž Debeljak je z napitni-
co povabil na prijateljsko 
druženje po recitalu, na ka-
terem seveda ni manjkalo 
Podbreške potice.

Slovenci v zamejstvu (867)

Gregorčič s koroške strani

Mag. Janko Krištof, posredovalec Gregorčičeve poezije, 
in Andrej Feinig, pianist, organist in profesor glasbe po 
nastopu v Podbrezjah. / Foto: Jože Košnjek
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Njegovo življenje in delo

Obnovimo najprej na krat-
ko njegovo življenje in delo. 
»Gorbačov se je rodil v Pri-
volnem v Stavropolskem 
kraju v revni kmečki druži-
ni ruskega in ukrajinskega 
rodu. Odraščal je pod vlada-
vino Josifa Stalina ter v mla-
dosti na kolektivni kmetiji 
upravljal spravljalnike, nato 
pa se je pridružil komuni-
stični partiji, ki je takrat vo-
dila Sovjetsko zvezo kot eno-
strankarsko državo v skla-
du s prevladujočo razlago 
marksistično-leninistične 
doktrine. Med študijem na 
Državni univerzi v Moskvi se 
je leta 1953 poročil s sošolko 
Raiso Titarenko in leta 1955 
diplomiral iz prava. Po seli-
tvi v Stavropol je delal v mla-
dinski organizaciji Komso-
mol, po Stalinovi smrti pa 
je postal navdušen zagovor-
nik reform destalinizacije 
sovjetskega voditelja Nikite 
Hruščova. Leta 1970 je bil 
imenovan za prvega partij-
skega sekretarja stavropol-
skega regionalnega odbo-
ra, kjer je nadzoroval grad-
njo velikega stavropolskega 
kanala. Leta 1978 se je vrnil 
v Moskvo, kjer je postal se-
kretar centralnega komite-
ja partije, leta 1979 pa se je 
pridružil njenemu politbiro-
ju. V treh letih po smrti sov-
jetskega voditelja Leonida 

Brežnjeva je politbiro, po 
kratkotrajnih vladavinah Ju-
rija Andropova in Konstanti-
na Černenka, leta 1985 Gor-
bačova izvolil za generalne-
ga sekretarja, de facto vodjo 
vlade. Čeprav si je Gorbačov 
prizadeval za ohranitev sov-
jetske države in njenih so-
cialističnih idealov, je, zlas-
ti po nesreči v Černobilu leta 
1986, menil, da so potrebne 
reforme. Umaknil je vojsko 
iz sovjetsko-afganistanske 
vojne in se s predsednikom 
Združenih držav Amerike 
Ronaldom Reaganom ude-
ležil vrhov in drugih sre-
čanj, na katerih si je priza-
deval za omejitev jedrskega 
orožja in končanje hladne 
vojne. Njegova politika glas-
nosti ('odprtosti') je omogo-
čila večjo svobodo govora in 
tiska, medtem ko si je, z na-
menom povečanja učinko-
vitosti, s perestrojko ('pre-
strukturiranjem') prizade-
val za decentralizacijo go-
spodarskega odločanja. Nje-
govi ukrepi za demokratiza-
cijo in ustanovitev izvolje-
nega Kongresa ljudskih po-
slancev so spodkopali eno-
partijsko državo. Gorbačov 
ni želel vojaško posredovati, 
ko so različne države vzhod-
nega bloka v poznih 90. le-
tih opustile marksistično-le-
ninistično vladavino. Zaradi 
naraščajočih nacionalistič-
nih čustev je grozil razpad 
Sovjetske zveze, zaradi česar 
so marksistično-leninistični 

privrženci leta 1991 sprožili 
neuspešen avgustovski puč 
proti Gorbačovu. Kmalu za-
tem je Sovjetska zveza pro-
ti Gorbačovovi volji razpad-
la in Gorbačov je odstopil. 
Po odhodu s položaja je us-
tanovil svojo fundacijo, pos-
tal glasen kritik Borisa Jelci-
na in Vladimirja Putina ter 
se zavzemal za rusko social-
demokratsko gibanje. Gor-
bačov je umrl leta 2022 po 
hudi dolgotrajni bolezni. 
Gorbačov, ki velja za eno 
najpomembnejših osebno-
sti druge polovice 20. sto-
letja, je še vedno predmet 
polemik. Prejemnik števil-
nih nagrad, med drugim 
Nobelove nagrade za mir, 
je bil deležen številnih po-
hval zaradi svoje ključne 
vloge pri končanju hladne 
vojne, uvedbe novih poli-
tičnih svoboščin v Sovjetski 
zvezi in strpnosti do padca 
marksistično-leninističnih 
uprav v vzhodni in srednji 
Evropi ter ponovne združit-
ve Nemčije. Nasprotno pa je 
v Rusiji pogosto kritiziran, 
da je pospešil razpad Sov-
jetske zveze, kar je posle-
dično privedlo do povzročit-
ve upada ruskega globalne-
ga vpliva in gospodarskega 
zloma.« (Vir: Wikipedija)

Tragična, a velika 
osebnost

Za nazaj ni težko biti pa-
meten in modrovati, v čem 
je bil Gorbačov dober in kje 

je delal napake. Ko je leta 
1985 nastopil svojo vlada-
vino, ni seveda nihče ve-
del, da bo položaj že čez šti-
ri leta povsem drugačen. 
Sovjetska intervencija v Af-
ganistanu je postajala po-
razna, vse več vojakov se je 
vračalo domov v krstah. Ko-
nec aprila 1986 je sledila 
katastrofa v Černobilu. Sta-
nje v sovjetski družbi naj 
bi izboljšale reforme, pe-
restrojka in glasnost, a oči-
tnih uspehov ni hotelo biti. 
Dosežki Gorbačova v zuna-
nji politiki pa so bili res pre-
lomni. A takšni so bili pred-
vsem za Zahod in opozici-
jo v državah vzhodnega blo-
ka, z vidika Sovjetske zve-
ze so bili nenehno umika-
nje in zmanjševanje njene 
nekdanje moči. Zato je zad-
nji sovjetski vladar in Nobe-
lov nagrajenec za mir tra-
gična, a kljub temu velika 
osebnost.

Moskovska anekdota
Naj skelenjem z anekdoto, 

ki mi jo je povedal dr. Fran-
ci Demšar. Ko je leta 2001 
nastopil službo slovenske-
ga veleposlanika v Moskvi, 
je bil povabljen na neki spre-
jem za tuje diplomate. Nanj 
je prišel tudi Gorbačov. 
Demšar se mu predstavi in 
reče: »Gospod Gorbačov, vi 
ste tukaj edini, ki ga že poz-
nam.« Gorbačov pa mu od-
govori: »Jaz pa poznam vse, 
samo vas ne.«

Miha Naglič

Zadnji sovjetski vladar
Umrl je Mihail S. Gorbačov (1931–2022), zadnji predsednik Sovjetske zveze. Po katastrofah v 
Afganistanu in Černobilu je s svojo politiko omogočil pomiritev sovjetskega imperija z Zahodom, 
ni pa mogel preprečiti njegovega razpada …

Gorbačov z ženo Raiso med obiskom na Poljskem, 1. julija 
1988. Bila sta zelo navezana drug na drugega, njena smrt v 
letu 1999 ga je zelo prizadela. / Foto: Foto: Wikipedija

Predsednika Ronald Reagan in Mihail Gorbačov med 
srečanjem v Ženevi, 19. novembra 1985. To srečanje je bilo 
prvo na poti h koncu hladne vojne. / Foto: Foto: Wikipedija

Številni državljani Rusije so se od zadnjega voditelja 
Sovjetske zveze poslovili v moskovskem Domu sindikatov, 
3. septembra 2022. Putina ni bilo. / Foto: Foto: Wikipedija

Nove knjige (649)

Ob nastanku sveta
»Njen prihod v mesecu 

aprilu res ni bil nič poseb-
nega. Dogodki, ki so sledi-
li tisto poletje in jesen, pravi 
Danijel, pa so bili tako silo-
viti, da so ga povsem prepla-
vili. Bilo je nekaj takega, kar 
te povsem zasede, ob čemer 
ne moreš pogledati proč, 
kar te zagrabi, nekaj nezna-
nega, neka moč, neka bole-
zen, neka radost, vse hkrati. 
Nekaj, kar se naseli vate, kar 
te ne izpusti in v tebi valovi 
vse življenje. Še mnoga leta 
pozneje kakšno noč v sanjah 
razsaja kot čudna, zdaj lju-
bezniva, zdaj divja in nazad-
nje prestrašena žival. Danes 
vem, pravi Danijel, da je to 
velika zgodba življenja, odvi-
ja se v nešteto različicah od 
začetka sveta. Kakšen njen 

odlomek se v nekaj vrsti-
cah znajde v kroniki lokal-
nega časopisa, kjer obravna-
vajo dogodke s sodišč ali po-
licijskih postaj. Tam se je je-
seni znašlo njeno ime. Tis-
ta pomlad, ki je s prvimi to-
plimi vetrovi prinesla mla-
do gospodično, je že zdavnaj 
odšumela čez hribe nekam 
proti jugu. In tudi vroče po-
letje, polno razburljivih do-
godkov, je najprej priškrni-
lo, potem pa s treskom zapr-
lo svoja vrata in zaprlo še 
nas v zgodnje mračne veče-
re, prekrite z nizkim nebom. 
Samo še gnezda toplih sta-
novanj so nas ločila od sve-
ta, v katerem je ulice prekril 
moker, od hoje številnih ko-
rakov razdruzgan sneg. /…/ 
Svet, ki ga še ni in bo nastal 
pred našimi očmi v zgodbi, 
ki jo pripoveduje Danijel, je 

prelit z globoko tišino od ne-
bes do zemlje. V ta svet pri-
haja zgodba, ki stoji na tako 
trdnih temeljih, kot sta to 
otroški spomin in njegova 
domišljija. Zato je doma v 
sanjah in resničnosti, oboje 
hkrati. V svetu, ki ga še ni, 
so sanje, v katerih ljudje in 
stvari nemo odpirajo usta, 
premikajo se pred notranji-
mi očmi, ki še ničesar ne vi-
dijo …« (str. 11, 14)

»Velika zgodba življenja, 
odvija se v nešteto različicah 
od začetka sveta … Svet, ki ga 
še ni in bo nastal pred naši-
mi očmi v zgodbi, ki jo pripo-
veduje Danijel …« Od začet-
ka sveta se je odvilo že neš-
teto zgodb. Ta, ki jo pripove-
duje Drago Jančar v svojem 
novem romanu, iz katerega 
sta gornja odlomka, je samo 
ena od teh. A je močna, 

njena moč, ki pritegne bral-
ca, pa je v tem, da jo pripo-
veduje močan pisatelj. Pri-
poveduje jo skozi usta dečka 
Danijela, ki nima naključ-
no enakega imena kot zna-
meniti prerok iz Stare zave-
ze. Kot da je že on vse napo-
vedal, za njim pa še mnogi 
drugi. »Njen prihod« na za-
četku romana je prihod mla-
de in lepe Lene. Samo vpra-
šanje časa je, da se okoli nje 
sestavi klasični ljubezenski 
trikotnik, razklene pa se s 
smrtjo enega od obeh moš-
kih. V to osrednjo pa je vple-
teno še mnogo drugih zgodb 
… Preberite.

Drago Jančar, Ob 
nastanku sveta, 
Beletrina, Ljubljana, 
2022, 266 strani

Miha Naglič
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Ko si v Galeriji Kranjske 
hiše ogledam razstavo foto-
grafij odlične italijanske fo-
tografinje Cristine Garzo-
ne in pridem do zadnje po-
dobe, zadnjega motiva, se 
vrnem znova na začetek. Še 
enkrat moram skozi, zdaj si 
bom ogledoval detajle na po-
sameznih fotografijah, in ko 
pridem do konca, se znova 
vrnem na začetek, saj je na 
vrsti zgodba, ki jo avtorica 
tokrat predstavlja na tridese-
tih fotografijah.

Gre za projekt, ki se je za-
čel pred desetimi leti, ko je 
Garzonejeva prvič obiskala 
starodavno mesto Lalibela v 
Etiopiji: »Videla sem verni-
ke v dolgih belih ogrinjalih, 
polnih čistosti, kar je name 
naredilo močan vtis. Kas-
neje sem se še petkrat vrni-
la v Etiopijo, zadnjič ravno 
na praznik sv. Jurija, ki ga 
predstavljam v tej seriji foto-
grafij. Na ta praznik v Lali-
belo prihajajo verniki iz vse 
Etiopije. Zelo čustven je pri-
zor, ko duhovniki z belim 

križem blagoslovijo verni-
ke, zato sem ga uporabila 
tudi za naslovnico mono-
grafije Koptski misticizem,« 
o projektu, v katerem je nas-
tala serija fotografij, pojasni 
Cristina Garzone, po rodu iz 
mesta Matera, sedaj pa živi v 
Firencah.

Za to serijo fotografij je 
prejela številne nagrade po 
vsem svetu, prvič na medna-
rodnem natečaju v Abu Da-
biju v Združenih arabskih 
emiratih, kjer je prejela glav-
no nagrado natečaja. Med-
narodna zveza za fotograf-
sko umetnost FIAP je zanjo 
avtorici podelila mojstrski 
naslov. Kot pove Vasja Do-
berlet, ki je fotografsko kole-
gico tudi povabil v Kranj, je 
v 43 letih podeljevanja ta na-
slov prejelo le 255 avtorjev iz 
46 držav sveta.

»Verniki vsak dan prihaja-
jo v to svetišče in molijo osvet-
ljeni s svečami, kar ustvarja 
dodatno mističnost. Rojena 
sem v Materi in tamkajšnji 
škof je v besedilu v moji knji-
gi Matero primerjal z Lalibe-
lo. Tako cerkve v Etiopiji kot 

v Materi so zgrajene iz tufa, 
kraja pa povezuje tudi Mari-
jin praznik, v Lalibeli ga ima-
jo avgusta, v materi 2. julija,« 
k fotografijam dodaja avtori-
ca, ki je spremljala molitve 

vernikov tako v skupini kot 
posameznikov v majhnih 
temnih kotih.

Zgodba se ji pri fotografi-
ranju zdi najbolj pomemb-
na, zato je prav reportažna 

fotografija tista, ki jo naj-
bolj privlači. »Rada fotogra-
firam ljudi, kadar ti izkazu-
jejo njihovo dostojanstvo, ko 
predstavljajo nekaj posebne-
ga, drugačnega. Ne maram 

fotografirati človeških trage-
dij,« poudarja Cristina, ki ne 
more fotografirati v skupini: 
»Vedno fotografiram sama, 
saj želim imeti osebni stik 
s človekom, ki ga fotografi-
ram. Ljudje nismo predme-
ti, imamo dušo, zato nas je 
treba obravnavati spoštljivo, 
dostojanstveno.«

Fotografija je njena strast 
že od otroštva, zaposlena je 
bila sicer v računovodstvu, 
pred desetimi leti pa se je 
povsem posvetila fotografi-
ji, ki je zdaj tako rekoč njen 
poklic. Poleg knjige Kopt-
ski misticizem je pri založ-
bi iz Matere izdala še knjigo 
o prazniku Madone v Ma-
teri. V teh dneh se je Cristi-
na Garzone v Kranju mudi-
la tudi kot članica medna-
rodne žirije letošnjega 11. 
mednarodne razstave Mini-
ature, ki jo bienalno priprav-
ljajo v Fotografskem društvu 
Janez Puhar. Izjemna raz-
stava Koptski misticizem, ki 
je bila že predstavljena v ug-
lednih razstaviščih po svetu, 
bo v Kranju na ogled do 26. 
septembra.

Igor Kavčič

Cristina Garzone je v Kranj prišla kot avtorica razstave in članica mednarodne žirije. / Foto: Tina Dokl

V Galeriji Kranjske hiše je na ogled serija fotografij Koptski misticizem, za katero je italijanska fotografinja Cristina Garzone leta 2020 pri Mednarodni zvezi 
za fotografsko umetnost FIAP prejela mojstrski naslov MFIAP.

Grafik Miha Perčič z boga-
tim ustvarjalnim opusom ter 
prepoznavnim slogom sodi 
med znana ter uveljavljena 
imena s področja likovnega 
ustvarjanja. Že vrsto let de-
luje kot samostojni kultur-
ni delavec, kot vodja likov-
nih delavnic je priljubljen 
pri likovnih navdušencih 
vseh generacij, kot aktiven 
član Zveze društev sloven-
skih likovnih umetnikov pa 
razstavlja na samostojnih in 
skupinskih razstavah doma 
in v tujini – med drugim so 
bila njegova dela na ogled 
tudi na vzhodni obali ZDA. 
V ospredju njegovega likov-
nega delovanja je vselej pre-
izkušanje izraznih možnos-
ti različnih grafičnih tehnik, 
pri čemer ohranja občutlji-
vost za postopke globokega 
in visokega tiska, torej za tra-
dicionalne grafične tehnike, 
ki zahtevajo procesno nara-
vo dela in tehnično popol-
nost. Klasične grafične teh-
nike, kot so litografija, jed-
kanica, rezervaš ali akvatin-
ta, je še nadgradil. Tehni-
ka suhe igle mu omogoča 

obvladovanje osnovne ma-
trice na mnogo različnih na-
činov, vse od drobnih, paj-
čevinasto lahnih do materi-
alno bolj občutenih vrezov 
na površino cinkove ploš-
če. Za svoje ustvarjanje je bil 
večkrat nagrajen, med dru-
gim je na 9. bienalu Alpe-Ja-
dran prejel priznanje za ka-
kovost likovnih del, na Med-
narodnem festivalu likov-
nih umetnosti v Kranju pa 

odkupno nagrado Gorenj-
skega muzeja.

Tokratna pregledna raz-
stava v Galeriji Mestne 
hiše, naslovljena Popotova-
nje v grafične svetove, ki bo 
na ogled do 26. septembra, 
obeležuje dva jubileja: mi-
neva namreč dvajset let od 
avtorjevega uspešno zaklju-
čenega podiplomskega štu-
dija na grafični specialki 
ALU v Ljubljani, obenem pa 

tudi sam letos praznuje ok-
roglih petdeset let – odpr-
tja razstave so se tako poleg 
mnogih predstavnikov stro-
kovno-umetniškega področ-
ja udeležili tudi številni dru-
žinski člani in prijatelji ter 
tako dogodku vtisnili še bolj 
oseben in prijeten pečat.

Razstavljena dela na 
pregleden in sistematičen 
način predstavijo avtorje-
vo ustvarjalno pot zadnjih 

dvanajstih let. Kot je Perčiča 
predstavil umetnostni zgo-
dovinar in likovni kritik ddr. 
Damir Globočnik, avtor spa-
da med ustvarjalce, ki so se 
odločili likovni nagovor na-
vezati na izrazne možnosti 
grafičnih tehnik. Tako v gra-
fičnih filigranskih miniatu-
rah kot tudi v delih večjih di-
menzij Perčič namreč ohra-
nja lastno avtorsko vizijo ter 
perspektivo sodobnega gra-
fičnega ustvarjanja, ki v sebi 
prepleta svetove človeške-
ga, animaličnega ter tehno-
loškega. Vsebinski mom-
enti pri avtorju nikoli niso 
postranska stvar – vsak iz-
med razstavljenih ciklusov 
nosi svojo zgodbo in spo-
ročilo. Marsikaj povedo že 
sami naslovi: Okolje, Mleč-
na cesta, Borg, Kruha in 
iger, Modul … Nosilca likov-
ne dinamike del sta barva in 
struktura grafičnega odtisa, 
z izbiro temeljnih motivnih 
oblik pa Perčič poudarja ho-
tenje po harmoničnem sku-
pnem vtisu. Klasične (tradi-
cionalne) grafične tehnike je 
povezal s sodobnejšim razu-
mevanjem likovnega polja, 
ki ga je motivno bogatil in 

likovno izčiščeval, tako da so 
nekateri motivi dobili značaj 
simbola ali znaka.

Grafika ima v slovenskem 
likovnem prostoru posebno 
mesto, ki ga je pridobila po 
zaslugi grafičnega bienala, 
priznana grafična šola pa je 
vzpostavila mnoge avtorje, 
ki se spopadajo z aktualnimi 
vprašanji, kot so: kako širo-
ke so izrazne možnosti, ki jih 
nudijo reproduktivne grafič-
ne tehnike oziroma tisk, po-
vezava grafične ustvarjal-
nosti z družbeno relevan-
tnimi temami, kako slediti 
spremembam v razumeva-
nju grafike v svetu … Na svo-
jevrsten način so tovrstna 
razmišljanja prisotna tudi v 
grafičnem opusu Mihe Per-
čiča, ki skozi svoja dela vse-
skozi dokazuje, da so grafi-
ke popolnoma avtonomen 
medij sodobne umetno-
sti, ki je zmožen nagovori-
ti vsakogar. Z lahkotno igri-
vostjo se podaja v svoj z grafi-
ko prepleten svet, ki mu ved-
no znova daje navdih pri is-
kanju novih rešitev in ga od-
rešuje tiste praznine belega 
neskončnega papirja, ki čaka 
na njegov naslednji korak.

Samo Lesjak

Popotovanje v grafične svetove: direktorica Gorenjskega muzeja Marjana Žibert, avtor 
razstave Miha Perčič in kustos ter likovni kritik ddr. Damir Globočnik / Foto: Jelena Justin

Fotografira človeško dostojanstvo

S pregledno razstavo v Galeriji kranjske Mestne hiše na razgibano popotovanje po svojem grafičnem univerzumu vabi magister likovnih umetnosti Miha Perčič.

Barvite grafične galaksije
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Berta Golob iz Struževega 
pri Kranju je bila na poklic-
ni poti učiteljica slovenšči-
ne, knjižničarka, lektorica, 
predavateljica, urednica di-
daktike slovenskega jezika 
in književnosti, pedagoška 
svetovalka. Mnogi jo pozna-
jo kot pisateljico, pesnico. 
Devetega avgusta je prazno-
vala 90. rojstni dan, obiskali 
smo jo skoraj mesec dni kas-
neje, a, kot pravi, ima ves čas 
okrog sebe ljubeznive, pri-
jazne ljudi. Sobota je bila in 
je ravno bila po kosilu s ko-
legico še iz skupnih let služ-
bovanja na zavodu za šol-
stvo in je hrane 'priložila za 
dve'. Nista se naužili le sku-
hanega, ampak tudi prijet-
nega klepeta. Kot pravi Ber-
ta Golob, dnevov ne načrtuje 
vnaprej, hišna vrata pa ima 
vse do hladu še vedno na ste-
žaj odprta.

Poštar s pomarančo
Ne spomni se, kdaj je na-

pisala zadnje pismo na 
roko, kajti privzela je novo-
dobni računalnik z vsem 

mogočim, kar ta ponuja. 
»Zdaj prijateljem voščim 
po e-pošti ali telefonu. Spre-
membam se je treba prilago-
diti.« Tudi kakšno črtico še 
napiše, bolj občasno. Kadar-
koli je kaj napisala, je bilo to, 
kot doda, z enim zamahom. 
Kar ne pomeni v enem dne-
vu, lahko je trajalo tudi pol 
leta ali več, ampak vseeno v 

'enem zamahu'. Spremem-
be pri njenih častitljivih le-
tih seveda so, a ne govori o 
osami, osamljenosti, samo-
ti. »Sprememba je, ne obču-
tim je pa kot neko breme,« 
pove. Spomini so prav tako, 
in teh je mnogo, v pogovo-
ru o tem, kakšno je bilo Stru-
ževo nekoč, pa je takoj prik-
licala spomin na poštarja iz 

svojih otroških let, ki je po 
vasi hodil s torbo čez ramo in 
ji enkrat podaril sočno, slad-
ko rdečkasto pomarančo. 
Posvetila mu je črtico Poštar 
s pomarančo.

Lastovka išče dom
Pravi, da kakšne (vsakda-

nje) stvari odpozablja. Eno 
njenih zadnjih književnih 

del pa je Lastovka išče 
dom, zbirka sedmih krat-
kih zgodb za mladino, ki jo 
je izdala Celjska Mohorjeva 
družba, povezuje pa jih ista 
snov – vračanje. S posebno 
toplino so napisana tudi ta 
literarna besedila in polna 
nanizanih življenjskih iz-
kušenj. Lastovke so ji še po-
sebej všeč, vesela jih je bila 
vselej nekje aprila meseca, 
ko so priletele v domači hlev 
in pletle gnezdo. »Kmečke 
so bile še lepše kot mestne,« 
prepričljivo doda. Žal ji je, 
da lastovk, njihovega šče-
beta, pogovorne lastovšči-
ne, kot sama pravi, zdaj ne 
more več občudovati na dalj-
novodih, ker so ti vkopani v 
zemljo, jih pa še vedno rada 
opazuje v letu.

Po mehki gmajnarski poti
Kakšna huda bolezen je ni 

doletela, na srečo, in veselijo 
jo dnevni sprehodi po meh-
ki gmajnarski poti v bližini 
doma. »Red vzdržujem, a ga 
kdaj tudi prekršim,« se na-
smeji. Srečevanj z Berto Go-
lob je bilo mnogo, a še vedno 
stoji za tem, kar je povedala 

pred leti: »Živi se od dne do 
dne in iz dneva v dan, a ne 
v tjavdan.« Kot doda, člove-
ka oblikuje otroštvo in mla-
dost, življenje kasneje pa ob-
vladuješ z izkušnjami, ki si 
jih imel do tedaj. »Nazad-
nje se nabrklja toliko let,« se 
nasmeji Golobova, še vedno 
polna iskrivih misli, a tudi 
življenja, ki ji ni prizanaša-
lo. Mamo je izgubila v svo-
jem dobrem petem letu sta-
rosti. Če starejša sestra ne bi 
postala njena druga mama, 
ne ve, kaj bi se zgodilo, z izje-
mno hvaležnostjo Berta go-
vori o svoji sestri. Golobo-
vi so bili delavsko-kmečka 
družina, oče je bil zidar, ki 
je sam zgradil hišo, v kateri 
Berta še danes živi.

O, še sva govorili, tudi o 
takšnih zabavnih rečeh, ko 
ji je pod roke prišla šminka, 
ker pa ni točno vedela, kaj 
bi z njo, kajti ličila se ni ni-
koli, jo je porabila kot pisalo 
za šolski plakat ... Njej pisa-
na na dušo pa je pesem Pri-
farskih muzikantov, ki gre 
takole: »Tako kot je, je prav, 
bolj mirno boš živel, če križe 
boš sprejel ...«

Suzana P. Kovačič

Berta Golob v domači hiši v Struževem

»Vsak človek ima za seboj svoje življenje, vsak ima svoj roman, svojo usodo. In vsak ima pred seboj, bog daj, jutrišnji dan.« Takole je povedala Berta Golob 
pred petimi leti, a tudi danes pri njenih devetdesetih letih njene misli zvenijo enako.

Olga Tičar pred vstopom 
v Jenkovo kasarno obisko-
valcem, ki so prišli na ogled 
zadnjih Jezerskih štorij, tok-
rat ni razlagala o muzeju ozi-
roma kasarni, njeni zgodo-
vini, zgodovini samega Je-
zerskega, temveč jih je pova-
bila naprej, k ogledu treh pri-
zorov, štorij.

Prišel je tudi Iztok Alidič, 
sicer ljudem znan kot igra-
lec, režiser, dramatik. Leta 

1983 je ustanovil Gledali-
šče čez cesto v Kranju, kjer 
je prevzel v roke tudi vajeti 
umetniškega vodstva. Alidič 
je namreč »kriv«, da so iz-
brane štorije iz istoimenske 
knjige, delo Andreja Karni-
čarja, očeta znamenitih al-
pinistov, ugledale luč sveta 
tudi na odru.

Spominja se, da je bil tak-
rat na Jezerskem zaradi po-
treb snemanja dokumen-
tarcev za BSC. To je bilo leta 
2002. V Jenkovi kasarni je 

prepoznal prostor, kjer bi 
lahko naredili kaj za gledal-
ce. Tičarjeva je prinesla knji-
go Jezerske štorije, izbral je 
tri, jih dramatiziral – iz pro-
ze naredil dialoge, potem pa 
še vse skupaj zrežiral. Dela 
so bila kar hitro postavlje-
na na oder. Tičarjeva ga do-
polni, da je takrat razmišlja-
la o tem, kaj bi muzeju dalo 
dodano vrednost, in se je 
spomnila na Jezerske štori-
je. »Objekt je star, štorije pa 
so tudi stare.« Ko so dobili 
dovoljenje, da to lahko na-
redijo, Alidič je privolil v so-
delovanje, so gledališki oder 
ugledale tri zgodbe: Tinčk-
ova Katra, Udam in Johana 
in Tud ugat je treba znat. Po-
lona Karničar na tem mestu 
omeni, da so Jezerske štori-
je kasneje postale tudi redni 
repertoar etnografsko obar-
vanega poletnega dogajanja 
na Jezerskem, ki je dobilo 
ime prav po njih: Jezerska 
štorija. Julijski in avgusto-
vski petki so bili namenjeni 
igri oziroma trem štorijam 

iz življenja Jezerjanov pred 
mnogimi leti. Igrali so jo v 
Županovem kotu in pa v pro-
storih sicer že petsto let sta-
re Jenkove kasarne, ki je ure-
jena kot muzej – kar smo že 
omenili.

V Jezerskih štorijah na-
stopajo igralci, ki so člani 
domače amaterske igralske 
skupine, igra pa je v pristni 
jezerski narečni govorici. V 
zadnji uprizoritvi smo v vlo-
gah spremljali Filipa in Bra-
neta Žagarja, Suzano Rebolj 
in Petra Murija, Drejca Kar-
ničarja ter Mijo Murovec.

Alidič prizna, da si ni mis-
lil, da bodo po vsem tem 
času štorije še vedno igra-
li. Niti ni vedel, da jih toli-
ko igrajo. »Po navadi v ru-
ralnem okolju naredijo eno 
predstavo na sezono,« pra-
vi. Pa je prišel, da vidi, če se 
bo še spomnil začetkov, se 
je nasmehnil. Poudaril pa 
je, da on na igro gleda s po-
polnoma drugačnimi očmi 
– skozi oči režiserja. To-
rej »kakšno je ravnotežje, 

kakšna je kompozicija, kako 
so igralci intenzivni …«.

Poleg uvoda v samo do-
gajanje je Olga Tičar ved-
no poskrbela še za nekaj be-
sed pred samimi prizori, na 
koncu pa za zaključek, tok-
rat pa je ob koncu igre pode-
lila še pisne zahvale in pri-
znanja vsem sodelujočim. 
Namreč eni igralci so se sko-
zi obdobja menjali, nekaj pa 
je tudi takih, ki so bili del 
predstav od začetka. Poskr-
bela je še za pravo poslovil-
no sladko zakusko. Prisotne 
je razveselila s t. i. metrskim 

pecivom in nanje humorno 
naslovila dilemo: naj zare-
že najprej v kos, na katerem 
piše 'štorje', ali v tistega z na-
pisom 'Jezerske' … Zazvene-
la je tudi harmonika.

Pa je ne bo nič pogrešala, 
igre namreč, nas še zanima. 
»Oh, se bom že zaposlila. 
Imam še eno službo zraven: 
poleg kuharice sem še varu-
ška,« hudomušno odgovori.

Se bodo Jezerske štori-
je resnično poslovile ali jih 
bomo še kdaj videli na odru, 
pa bo pokazal čas. Pustimo 
se presenetiti.

Alenka Brun

Iztok Alidič in Olga Tičar / Foto: Alenka Brun

Iz dneva v dan, a ne tjavdan

Zadnji petek v letošnjem avgustu so v Jenkovi kasarni na Zgornjem Jezerskem zadnjič zaigrali Jezerske 
štorije. Tokrat ne samo zadnjič v sklopu poletnega dogajanja, ampak naj bi bilo to resnično zadnjič. 
Letos mineva dvajset let, kar omenjeno etnografsko igro uprizarjajo.

Štorije zaigrali zadnjič

Prizor iz igre iz Jenkove kasarne / Foto: Alenka Brun
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Zgodovino Križevca je raz-
iskala domačinka Petra Alič, 
ki navaja, da se prav na tem 
območju nahaja pokopališče 
vojakov iz časa Napoleona. A 
zgodovinski zapisi o dogod-
kih iz časa francoske okupa-
cije naših krajev pod pogor-
jem Karavank, ki bi odstrli 
zgodovinske dogodke, so po 
njenih besedah skopi. Zna-
no je, da so čez sedlo Križe-
vec in na obeh straneh Kara-
vank nekdaj potekale poti, 
ki so že v času Habsburža-
nov povezovale Kranjsko in 
Koroško. Tako naj bi po ne-
katerih zapisih čez Križevec 
več tisoč francoskih vojakov 
hodilo »za hrbet avstrijski 
vojski« ...

Kdaj je nastalo pokopa-
lišče francoskih vojakov in 
spominsko znamenje, ni 
znano, sta pa omenjena že 
v Krajevnem leksikonu dra-
vske banovine iz leta 1937. 
Prvotno znamenje je stalo 
nad staro potjo, starejši do-
mačini Javorniškega Rovta 

pa se še vedno spominja-
jo gomilnih grobov na nek-
danji gozdni jasi. A grobovi 
danes niso več prepoznavni, 
čeznje so namreč v preteklo-
sti zgradili gozdne ceste, le-
seno razpelo pa je po drugi 
svetovni vojni propadlo.

Spomini botra znamenja
A leta 1992 se je skupina 

domačinov odločila postavi-
ti novo znamenje, glavni po-
budnik in idejni vodja je bil 
danes že pokojni Frančišek 
Noč, boter znamenja pa je 
bil Marko Zupančič, takrat 
mlad fant. Kot se spominja 
danes, sta bila v veliko po-
moč pri postavitvi tudi Jože 
Noč in France Razinger, ki 
je tudi podaril les.

»Kiparsko delo križanega 
je opravil France Tavčar, ob 
križu smo uredili tudi oko-
lico. Slovesnost blagoslova 
novega križa je bila 5. sep-
tembra 1992, sveto mašo 
je vodil takratni dekan Mar-
tin Erklavec, župnik v Be-
gunjah. Navzoči pa so bili 
še France Oražem, župnik v 

Zasipu, Jože Tomšič, takra-
tni kaplan na Jesenicah, do-
mači župnik Jože Razinger 
in bogoslovec Rok Pogačar 
s Homca. Peli so pevci mo-
škega pevskega zbora Vint-
gar z Blejske Dobrave. Kul-

turni del pa je povezoval An-
drej Černe z Blejske Dobra-
ve,« se spominja Marko Zu-
pančič.

»Prijatelji Križevca« so 
se ob križu srečevali vsa na-
slednja leta, vsakič prvo so-
boto v septembru. Letos, 
ko mineva trideset let od 
postavitve križa, pa je bila 
spominska slovesnost prav 
posebna. V želji, da bi se 

območje na Križevcu zgodo-
vinsko raziskalo, da bi se op-
ravile arheološke raziskave 
in da bi enoto kulturne de-
diščine uredili, pa sta Marko 
Zupančič in Peter Bohinec 
položila temeljni kamen, ki 

ga je izdelal akademski kipar 
Zoran Poznič. Na kamnu je 
datum 3. 9. 2022 in napis 
Bog daj Prijatelji Križevca.

Spominsko mašo je daro-
val prelat Jožef Lap v soma-
ševanju z župnikom na Ko-
roški Beli dr. Petrom Nastra-
nom. Pripravili so kulturni 
program, izdali pa tudi pu-
blikacijo o spominskem kra-
ju nad Javorniškim Rovtom.

Urška Peternel

Marko Zupančič, boter znamenja, ob postavitvi pred 
tridesetimi leti, 5. septembra 1992 / Foto: osebni arhiv

Sedlo Križevec (nekateri mu pravijo tudi Križovec ali Križovc) nad Javorniškim Rovtom je križišče gozdnih poti, ki peljejo proti Planini pod Golico, na drugi 
strani pa proti Javorniškemu Rovtu. Na križišču stoji leseno znamenje – križ. A razen domačinov le malokdo ve, da je Križevec s križem mesto posebnega 
spomina: na »francoske bojevnike«, ki so pokopani na tem območju.

Cerkev sv. Egidija na Sr. 
Beli naj bi bila postavljena 
v 15. stoletju, zgrajena pa za 
potrebe štirih vasi: Spodnje, 
Srednje in Zgornje Bele ter 
Hraš. Še danes je to podru-
žnica, ki obsega največje 
ozemlje v preddvorski žu-
pniji. Občina Preddvor je 
cerkev leta 2006 razglasila 
za spomenik lokalnega po-
mena.

O novih zvonovih smo 
se pogovarjali s ključarjem 
Marjanom Valjavcem, ki 
nam je zaupal, da ima bel-
ska cerkev še enega ključar-
ja, Cirila Zormana, njen cer-
kovnik pa je Jože Štefe. Sle-
dnji je dal idejo, da nova zvo-
nova naložijo na voz in od-
peljejo po vaseh, kar je poz-
dravil tudi domači župnik 
Pavel Okoliš. Ta je ponos-
no povedal, da si je zvonova 
ogledal dr. Matjaž Ambrožič 
in podal mnenje glede ugla-
šenosti. S slišanim naj bi bil 
zelo zadovoljen. Pravi, da so 
zvonovi pravzaprav glasbilo, 
melodija belskih pa bo lepa, 
prijetna za ušesa.

Minilo naj bi dobrih sto let, 
kar so bili zvonovi menjani, 
pripoveduje Valjavec. »Sta-
ri železni zvon ima letnico 
1922, medtem ko ima mali 
bronasti zvon, ki je ostal v 
zvoniku in smo ga le očistili, 
obnovili, letnico 1927.« Na-
daljuje, da ostaja v zvoniku še 
eden od starih jeklenih zvo-
nov, ki ga uporabljajo v pri-
meru t. i. hude ure. Names-
to treh bodo sedaj v zvoniku 
štirje zvonovi, še doda.

Prvotno so razmišljali le o 
obnovi nosilne konstrukcije 
zvonika, ki je bila popolno-
ma dotrajana; nagajala jim 
je tudi elektronika za zvonje-
nje. Potem so se cerkovnik 
in ključarja odločili, da gre-
do po vaseh, od hiše do hiše 
– tako je v navadi, da predsta-
vijo projekt ter povprašajo 
ljudi, kaj oni menijo o tem, 
da bi železna zvonova za-
menjali za bronasta. Šlo je 
namreč za kar velik finanč-
ni zalogaj, saj je bila končna 
cena za zvonova krepko čez 
trideset tisoč evrov. Odziv 
je bil pozitiven, pripovedu-
je Valjavec, bili so priprav-
ljeni sodelovati. V primeru, 

da bi se dejansko odločili za 
menjavo zvonov, pa sta se ja-
vila tudi dva večja donatorja. 
Povprašali so še na občino, 
ali obstaja kakšna možnost 
sofinanciranja, in s pomoč-
jo razpisa, namenjenega to-
vrstnim obnovam, so prido-
bili še določena sredstva za 
nosilno konstrukcijo. Takrat 
pa so se potem pogumno od-
ločili, da gredo v investicijo.

Zvonova so vlili v livarni v 
Žalcu. Veliki tehta 765 kilo-
gramov, srednji 471 kilogra-
mov. Prvi je uglašen na ton 
f1 in drugi na as1. Mali zvon 
pa tehta 254 kilogramov in je 
uglašen na c2.

Slovesno sprejetje zvonov
Ko sta zvonova prispela na 

Srednjo Belo, so ju shrani-
li pri Valjavčevih – pr' Žulc 
po domače. V soboto zgodaj 
zjutraj so ju okrasili in po-
tem naložili na voz, ki je bil 
del povorke, kjer so na čelu 
jezdili trije konjeniki z zas-
tavami. Zvonova sta svojo 
praznično pot začela v Hra-
šah, nadaljevala skozi Spo-
dnjo in Zgornjo Belo ter za-
ključila svoje popotovanje 

ponovno pri Valjavčevih na 
Srednji Beli. Tu sta tudi pre-
nočila do nedeljskega jut-
ra, ko so ju slovesno dvigni-
li v zvonik. Nedeljska slove-
snost se je začela s spustom 
padalcev s slovensko zasta-
vo in se nadaljevala z blagos-
lovom in maziljenjem no-
vih zvonov, ki ju je posvetil 
škof Franc Šuštar. Zadone-
li so streli iz lovskih pušk. 

Po svetu maši so zvonovi že 
prvič »zapeli«, farani pa so 
poskrbeli za prijetno druže-
nje. Zaigral je tudi domači 
ansambel Fantje z vasi, ki se 
je ponovno zbral po sedmih 
letih prav v ta namen.

Izvemo še, da na velikem 
zvonu lahko vidimo relief-
no upodobitev sv. Roka in 
sv. Egidija. Namreč o no-
vih zvonovih so se na vasi 

pogovarjali ravno v času, ko 
nas je presenetila korona, po-
jasni Valjavec in tako so se za 
ta zavetnika odločili z name-
nom. Na manjšem zvonu vi-
dimo podobo Marije Pomoč-
nice. Veliki železni zvon, ki je 
na Beli odslužil, pa bodo po-
darili eni od cerkva, ki je brez 
zvonov, najverjetneje bo na-
šel novi dom v kakšni štajer-
ski ali prekmurski cerkvi.

Alenka Brun

Voz z zvonovoma se je ustavil tudi na Zgornji Beli. / Foto: Alenka Brun

Sedlo Križevec, križišče spomina

Cerkev sv. Egidija na Srednji Beli pri Preddvoru je konec tedna dobila nova zvonova. V soboto so ju naložili na voz in zapeljali po vaseh, v nedeljo pa dvignili 
v zvonik, kjer sta prvič zvonila.

Belska cerkev dobila nova zvonova

Grobišče Napoleonovih vojakov na Križevcu je vpisano 
v register nepremične kulturne dediščine, spada 
pa tudi med evidentirana vojna grobišča. A enota 
memorialne dediščine je še neraziskana, evidentirano 
vojno grobišče pa je zanemarjeno in neobeleženo, je 
povedala Petra Alič. Tudi zato so v želji, da bi območje 
uredili, položili temeljni kamen, ki ga je izdelal 
akademski kipar Zoran Poznič.
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Jaz, midva in mi

   petek, 9. septembra 2022

Pot vrnitve po nesreči (3)

Katja Rakušček je bila po 
nesreči v bolnišnici skoraj tri 
tedne in prestala štiri opera-
cije. »Že takrat sem si rek-
la: 'Zgodilo se je. Poti nazaj 
ni več. Pot obstaja samo še 
naprej.' Sprejela sem to pot, 
čeprav sem se zavedala, da 
bo težka in zahtevna. Prej ko 
se človek sprijazni s situaci-
jo in jo sprejme, lažje je,« po-
udarja. V bolnišnici je spre-
jela tudi psihološko pomoč. 
»Če se želiš pogovoriti, ti je 
klinični psiholog vedno na 
voljo. Ni mi žal, da sem se 
odločila za to,« še pravi.

Pred njo je bila zahtevna 
in dolgotrajna rehabilitaci-
ja. »Navajena sem, da mi v 
življenju ni bilo nič podar-
jenega. Vse sem dosegla z 
lastnim trudom in delom, s 
svojimi najdražjimi, preje-
la kar nekaj nizkih udarcev 
in vse to me je naredilo moč-
no. Športnica sem, velikokrat 
sem trpela na kaki tekmi, se 
borila do cilja v mrazu, vetru, 
vročini, žuljih, v bolečinah, 
ampak nikoli nisem odne-
hala. Nikdar nisem odstopi-
la. Tudi tokrat ne bom!« Moč 

in psihična trdnost sta pri re-
habilitaciji še kako pomemb-
ni. Od kod človek v takšnem 
položaju vse to črpa? »Moč 
sem črpala iz ljubezni svojih 
fantov, ki so mi trdno stali ob 
strani in mi pomagali prebro-
diti težke trenutke, tako oseb-
ne kot poslovne. Veliko so mi 
pomenila tudi vsa prejeta po-
zitivna in motivacijska spo-
ročila prijateljev, znancev in 
skoraj neznancev. Toliko lju-
di je bilo v mislih z menoj, da 
sem zares čutila, da v nesreči 
nisem ostala sama. Vse to me 
je držalo in me še vedno drži 
pokonci. Tudi zdravniki so 
mi večkrat omenili, da imam 
srečo, da sem fizično v zelo 
dobri kondiciji in da bo okre-
vanje zato lažje in hitrejše. 
Sem pa realist in se zavedam, 
da bo okrevanje dolgotrajno 
in naporno. Pa smo spet pri 
športu. Vajena sem se truditi 
in trenirati, samo da zdaj ne 
treniram za maraton, ampak 
za vrnitev v normalno življe-
nje, da bom spet lahko hodi-
la. To mi je glavni cilj. Potem 
pa bomo že videli, kako bo šlo 
naprej,« odgovarja.

Mesec maj je preživela na 
URI Soča, kjer so jo fiziote-
rapevti in delovni terapev-
ti po dobrih treh mesecih 
od nesreče postavili na eno 
nogo. »Na Soči sem se sreče-
vala z ljudmi, ki so prestajali 
podobne zgodbe, od prome-
tnih nesreč do posledic covi-
da-19. Dobro je, da si izme-
njamo svoje izkušnje, da se o 
tem pogovarjamo in da veš, 
da nisi najbolj 'ubogo' bit-
je na tem svetu,« razmišlja. 
Poletje je poleg rednih kon-
trol na polikliniki in na URI 
Soča preživljala doma. Na 
hojo z berglami se je že pov-
sem privadila. Želi biti čim 
bolj samostojna, tako da iz-
vaja večino gospodinjskih 
del, veliko hodi na sprehode 
v naravo, redno izvaja vaje za 
moč trupa in nog, predvsem 
pa dela na gibljivosti rame 
in sklepov ter na ravnotež-
ju. Doma ima tudi najbolj-
šo terapevtko, psičko Popy, 
ki jo spremlja na vsakem ko-
raku, od sprehoda do toalete. 
»Kako to živo bitje čuti mojo 
nesrečo, skoraj ne morem 
verjeti,« doda. (Se nadaljuje)

Maja Bertoncelj

Koncerti

V koronskih časih sem v 
obdobju stroge prepovedi 
javnega življenja najbolj po-
grešala kulturne prireditve. 
Pravzaprav smo ljudje čud-
ni. Preskrbljeni smo bili z 
vsem, kar je bilo nujno pot-
rebno, hrepenimo pa po tis-
tem, kar nas presega, učlove-
čuje. To je zagotovo kultura. 
Zaobljubila sem si, da bom 
obiskala več kulturnih prire-
ditev. Najpogosteje sem obi-
skala gledališče. Občudova-
la sem Figo Gorana Vojno-
vića. Prebrala sem knjigo. 
Tematika o življenju v Ju-
goslaviji in njenem razpadu 

Mojca Logar

raznolikost  
in vključevanje

Rehabilitacija na URI Soča: po treh mesecih in pol po 
nesreči prvič na eni nogi. / Foto: Osebni Arhiv

mi je poznana, o knjigi smo 
se pogovarjali v bralni sku-
pini, maturanti so jo brali za 
svoj esej, poslušala sem ko-
mentarje režiserja, igralcev. 
Potem si ogledaš predstavo. 
Vse razumeš, opazuješ lah-
ko podrobnosti. Takih pri-
ložnosti bi rada imela veli-
ko. Po predstavi To noč sem 
jo videl sem še nekaj dni pre-
mišljevala o prizorih, igral-
cih, sporočilnosti, gestah in 
kretnjah, ki so jih ustvarjali 
igralci. Namenoma nimam 
abonmaja, da lahko obiš-
čem tisto, kar poznam ali 
mi priporočijo ljudje, ki jim 
zaupam. Najboljši informa-
torji so pravzaprav moji ot-
roci. Tudi koncerte sem obi-
skala in opazila razliko med 
seboj in otroki. Ko so otroci 
obiskovali lokalno priredi-
tev, ki je trajala tri dni, so bili 
na koncu brez glasu, pov-
sem utrujeni. Bili so udele-
ženci koncertov, pomagali 
so v strežbi in še kje. Počitek 

po koncertu je trajal kar ne-
kaj dni. Otroci mi pravijo, da 
se jaz ne znam popolnoma 
prepustiti, jaz pa si mislim, 
vse ob svojem času. Na ka-
kšnem koncertu v Cankarje-
vem domu se je zgodilo, da 

mi je Janez na sredini kon-
certa povedal, koliko pos-
lušalcev je v dvorani. Začu-
deno sem ga pogledala in si 
mislila, kje si ta hip dobil ta 
podatek. Pa se mi nasmeh-
ne in reče: »Preštel sem po-
lovico poslušalcev in pom-
nožil z dva.« Koncert te pri-
tegne ali pa te ne. Ti je všeč 
ali pa odtavaš v svojih mis-
lih, včasih tudi malo zakin-
kaš. Starejši vedo povedati, 
da jim z leti ta pravica pov-
sem pripada in jim tudi nih-
če ne zameri. Na zadnjem 
koncertu, ki ga je skladatelj 
poimenoval »Millennials 
Mass«(Tisočletni skupek), 
so predstavili dvom in ne-
zaupljivost mladega člove-
ka. Želeli so predstaviti člo-
veka, ki išče sebe, svojo du-
hovnost, smisel in cilj življe-
nja. Bilo je moderno, a hkra-
ti poslušljivo. Zastopana so 
bila godala, tolkala, vibra-
fon, klavir, klasični in dže-
zovski vokal. Glasbo so do-
polnili vložki pripovedoval-
ca. Kadar na koncu koncer-
ta ljudje stojijo in ploska-
jo, želijo sporočiti, da jim je 
bilo všeč, da so začutili vsaj 
del tistega, kar so glasbeni-
ki želeli sporočiti. Torej naj 
bo takih dogodkov čim več, 
ker jih potrebujemo, ker 
smo hvaležni, da nam nek-
do zna sporočiti svoj pog-
led. Z njim se poistovetimo 
in tako postane tudi moj in 
tvoj, je naš in je vaš.

profesorica geografije 
in zgodovine

zakonski in  
družinski terapevt

Hrana zmajem?
Janez Logar

Pišemo o zmajih, ki 
zmanjšujejo našo srečo v 
zakonskih oziroma par-
tnerskih odnosih. Pono-
vimo, kaj so ti zmaji: prvi 
je kritika, nerganje in stal-
na sitnoba, drugi je prezir, 
tretji je obramba in napad, 
četrti umik, užaljenost, ti-
šina. Kdo hrani te zmaje in 
kakšna je njihova hrana? 
Hrani jih naša zgodovina, 
torej vse, kar smo doživeli 
in česar se nočemo spomi-
njati. Hrana tem zmajem, 
ki se plazijo okoli nas, pa so 
globoko v nas potlačene ču-
stvene vsebine. To so glav-
ni vzroki stalnih prepirov 
med zakonci. Še vedno se 
je mnogo lažje prepirati kot 

pa pogledati vase in si priz-
nati nekaj, kar itak vemo, da 
imamo v sebi.

Ob tem pisanju se zelo 
zavedamo, da človek noče 
brskati po sebi, še poseb-
no ne po bolečih spominih. 
Vendar ravno ti boleči spo-
mini oziroma čutenja, ki jih 
spremljajo, nam diktirajo 
naše notranje zadovoljstvo, 
našo srečo, ti boleči spomini 
nam narekujejo način življe-
nja, nas silijo v odnose, ki jih 
nočemo, in nam privabljajo 
ljudi, dogodke in odnose, ki 
nas prikrito spominjajo na 
našo lastno zgodovino.

Morda se bralci sprašu-
jete, kaj je tako bolečega. 
Vsakdo naj si vzame samo 
pol ure in premisli ter se 
spomni dogodkov v živ-
ljenju, ki jih odriva stan 
od sebe. Iz moje klinične 
prakse so najbolj strašlji-
va spoznanja, zavedanja 
naslednja: Globoko v sebi 
vem, da me mama ni ime-
la iskreno rada; Zakaj so 
mene dali takoj po rojstvu 
živeti k stari mami, sestra 
pa je lahko ostala pri starših; 
Vedno sem čutil, da je nekaj 
narobe, po smrti očeta mi je 
mama povedala, da jo je oče 
nagovarjal, naj me splavi; 
Vem, da sem bil nepričako-
vano spočet in vse življenje 
se počutim odveč; Kot otrok 
sem bil doma velikokrat te-
pen brez razloga; Stal sem 
med očetom in mamo, ko 

sta se prepirala in me krivila 
za svoje spore; Spolna zlora-
ba mi je uničila življenje; Še 
nikoli me ni imel nihče za-
res, zastonjsko rad; Odkar 
pomnim, skrbim za vsako-
gar, zame se nihče zares ne 
zmeni; Za vse se počutim 
krivega; Svojega očeta sem 
prvič videl pri petih letih … 

Jasno, da do teh ugotovitev 
in spoznanj pridemo lahko 
le, ko si vzamemo čas zase 
in ko padejo obrambni me-
hanizmi. Žal mnogi ta not-
ranja razbolena stanja nese-
jo s seboj v grob.

Lepota zavestnega zakon-
skega odnosa je, da si midva 
upava skupaj stopiti na pot 
delitve teh bolečih občutij. 
Tako bomo odvzeli hrano 
zmajem, uničevalcem naji-
ne sreče. Najin iskren pogo-
vor o najglobljih bolečinah 
(vsak jih ima) naju bo ču-
dežno povezal. Pot do zma-
ge ni niti hitra niti lahka. 
In resnica je tudi ta, da se 
le manjšinski del zakoncev 
odloči za brezpogojno med-
sebojno iskrenost. Iskre-
nost tudi v prošnji, da v tež-
kih trenutkih nujno potre-
bujem tebe, tvojo ljubezen 
brez obsojanja, kritike, pre-
zira. V ljubezni je celo sood-
visnost dovoljena.

Z besedami damo 
preteklost v sedanjost.

Želeli so predstaviti 
mladega človeka, ki išče 
sebe, svojo duhovnost, 
smisel in cilj življenja.



18

Razgledi
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Razgledi

Med mitom in 
resničnostjo

V območju mogočne reke 
Dneper (ukr. Dnipro) se je 
že v 15. stoletju pojavil pose-
ben sloj prebivalstva, »koza-
ki«, kakršen je lahko nastal 
zgolj na nekem obmejnem 
področju z najrazličnejšimi 
sosedi, kot so bili Poljaki in 
Litvanci pa Tatari in Rusi. 
Ta naziv je turško-tatarske-
ga izvora in pomeni »svobo-
dne bojevnike«, brez neke-
ga posebnega mesta v druž-
bi. Prvotno so bili tatarskega 
porekla, sčasoma pa so pos-
tajali po sestavi čedalje bolj 
slovanski.

Na današnjem ukrajin-
skim ozemlju do reke Dne-
per in še čez je imel nekaj 

stoletij politično oblast polj-
ski del poljsko-litovske dr-
žavne skupnosti, imenova-
ne Republika obeh narodov. 
Nad večino domačih ukrajin-
skih kmetov je gospodarilo 
poljsko plemstvo, »šlahta«. 
Zaradi čedalje hujših obre-
menitev so se ti tlačani zače-
li vedno bolj pridruževali ko-
zakom na njihovem razme-
roma svobodnem ozemlju v 
obvodnih gozdovih ob spo-
dnjem toku Dnepra. Tam 
niso bili podrejeni nobeni 
plemiški gospodi, pač pa so 
se ukvarjali z ribolovom, lo-
vom, gojenjem čebel, pozne-
je pa tudi z živinorejo. Do-
datni dohodek so pomenile 
pridobitve z vojaških in ro-
parskih pohodov daleč proti 
izlivu Dnepra v Črno morje 
– včasih celo do Carigrada –, 
kamor so se podajali z rečni-
mi čolni, ki so imeli prosto-
ra za od petdeset do sedem-
deset ljudi. Konje so zače-
li uporabljati šele pozneje. 
Ukrajinski kozaki so postav-
ljali svoja bivališča v že ome-
njenih gozdovih in na oto-
kih Dnepra. Ker so ti leža-
li deloma za rečnimi brzica-
mi (ukr. porohi), so se njiho-
vi prebivalci imenovali Zapo-
roški kozaki. Njihova najvaž-
nejša utrdba je bila Zaporo-
ška Sič. Večino tamkajšnje-
ga prebivalstva so sestavlja-
li prvotni prebivalci, skupaj s 
pobeglimi ukrajinski tlačani, 
pridruževali pa so se jim tudi 

nekateri meščani, propadli 
duhovniki in ubobožani ali 
pustolovski plemiči, iz kate-
rih so navadno izhajali koza-
ški častniki in njihov povelj-
nik, hetman. 

V 16. stoletju so se zače-
li kozaki na robu ukrajin-
ske stepe združevati v večje 
skupnosti in tudi politično 
urejati. Najvišji organ je po-
menil zbor vseh kozakov, ki 
se je imenoval Rada (kot da-
našnji ukrajinski parlament) 
in je izvajal sodno oblast ter 
obenem volil tako častni-
ke kot vrhovnega poveljni-
ka hetmana ali atamana. Ta 
je dobil zelo široka pooblasti-
la in so se mu zato podreje-
ni morali popolnoma pokori-
ti. Oblast poljsko-litovske dr-
žave je po eni strani te zelo 
udarne bojevnike potrebo-
vala za učinkovito obrambo 
pred južnimi sosedi Tatari, 
po drugi plati so pa bili zaradi 
svoje neodvisnosti in svobo-
doljubnosti moteč del takra-
tne družbe. Razdeljeni so bili 
na t. i. registrirane kozake z 
vsemi privilegiji svobodnih 
državljanov in na večino na-
vadnih kozakov, ki jim tega 
niso priznavali. V začetku 17. 
stoletja se je vojaški in poli-
tični pomen kozaštva čedalje 
bolj povečeval, saj so bili na 
jugu tako rekoč v stalnih vo-
jaških konfliktih s Tatari, ki 
so tam mejili s svojo državo 
na poljsko-litovsko ozemlje. 

(Se nadaljuje)

Jurij Kurillo

To hipotezo potrjuje 
ustno izročilo v Železni-
kih, da naj bi Hudolini 
prišli iz Furlanije. Prihod 
s tolminske strani, ki meji 

na Furlanijo, se je mogo-
če zaradi spremenljive na-
rave ustnega izročila v de-
setletjih malce spremenil. 
V Furlaniji podobnega pri-
imka danes ne najdemo, 
na Goriškem pa še vedno 

živijo Hadalini. Vseh je v 
Sloveniji 89, polovica je z 
Goriške.

V Sloveniji živi 125 Hu-
dolinov, največ na Gorenj-
skem, kaka polovica. Število 
je stabilno, leta 2006 je bilo 

Hudolinov 129. Gnezdi pri-
imka sta vsaj dve. Prvo gre 
iskati v okolici Železnikov 
in Selc, drugo pa v pogorju 
Gotenice in Snežnika ob hr-
vaški meji.

Hudolin je izvorno slo-
venski priimek. Ampak. 
Tudi na Hrvaškem najdemo 
ta priimek. A njegovo hrva-
ško gnezdo se nahaja v Čab-
ru, kraju v tistem hrvaškem 
trikotniku, ki se na jugu Slo-
venije najbolj zajeda vanjo. 
Gre za ozemlje, kjer živi 
tudi slovenska manjšina, 
zato gre za izvorno sloven-
ski priimek.

Prvič je priimek omenjen 
leta 1672 v inventarju pod-
ložnikov grofa Petra Zrinj-
skega, ko so mu po zrinjsko-
-frankopanski zaroti zaple-
nili vse premoženje. Priim-
ki nakazujejo, kot meni zgo-
dovinar Slavko Malnar, da 

gre za priseljence, rudarje in 
železarje iz nemških dežel 
ter predalpskega sveta med 
Škofjo Loko in Idrijo. Mož-
no je, da je tako priimek Ha-
dalin kot Hudalin prišel na 
jug kmalu po letu 1651, ko je 
Petar Zrinjski postavil žele-
zarno v Čabru.

Na svetu živi več kot 400 
Hudolinov. Na Hrvaškem 
živi okoli 90 Hudolinov v 50 
družinah. Pred stoletjem pa 
je bilo število 160. V Severni 

Ameriki živi okoli 100 Hu-
dolinov, v Nemčiji in Avstri-
ji po 15, v Franciji pa 10. Vsi 
izvirajo iz Slovenije oziroma 
iz slovenskega zamejstva.

Med znanimi Hudoli-
ni so: arhitekt in restavra-
tor Jernej Hudolin (1962) iz 
Železnikov, ljubljanski pe-
snik in pisatelj Jurij Hudo-
lin (1973) in hrvaški psihia-
ter in psihoterapevt Vladi-
mir Hudolin (1922–1996) 
iz Ogulina.

Hudolin, mršav priimek, 2. del

V Sodražici najdemo najstarejši krstni vpis s priimkom Hudolin leta 1797. Verjetno gre 
za priseljence iz Čabra ali Prezida. Knjigo hrani Nadškofijski arhiv Ljubljana (K Sodražica 
1784–1804, zv. 3, str. 85). / Foto: Tino Mamić

Lep in čitljiv vpis poroke Janeza Hudolina z Martinjega 
Vrha pri Železnikih, ki se je poročil pri 27-ih letih, leta 1832. 
Knjigo hrani Nadškofijski arhiv Ljubljana (P 1816–1853 Zali 
Log, zv. 2, str. 7). / Foto: Tino Mamić

Vaš razgled

Mnoge panoge sodobne družbe, vse od modne industrije do arhitekture, skušajo 
poleg osnovne praktične funkcionalnosti ujeti idealno kombinacijo udobja in estetske 
privlačnosti. To očitno zrcali tudi narava: Gorenjska premore nemalo idiličnih kotičkov, 
ki združujejo oboje in ponujajo najlepši razgled z udobnega mesta – prava oaza miru in 
naravne lepote. S. L. / Foto: Gorazd Kavčič

Poletni večeri so kot nalašč za filmske projekcije na prostem, tako da so po mnogih krajih 
– kot vidimo, tudi v Kranjski Gori – zabrneli projektorji ter v kino pod zvezdami privabili 
ljubitelje sedme umetnosti. Pri tem pa je seveda treba poskrbeti za nekaj osnovnih stvari: 
dober film, projektor, ozvočenje, sedišča za gledalce – in sveže zlikano filmsko platno.  
S. L. / Foto: Nik Bertoncelj

Gorenjski priimki

Tino Mamić

Ukrajinski kozaki, 1.del

Ukrajinski slikar Oleg 
Sagaidak. Kozaški hetman. 
Oglje na papirju.  
/ Foto: Osebni arhiv
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Oven (21. 3.–21. 4.)
Trenutno za vas ni čas, da bi sprejemali ali udejanjali velike 
in pomembne življenjske odločitve. Raje se lotite hišnih op-
ravil, kot je čiščenje, kuhanje ali plačevanje računov. Prebro-
dite te dni na miren in nezahteven način.

Bik (22. 4.–20. 5.)
Nekdo, na kogar se vedno lahko zanesete, tokrat mogoče ne 
bo takoj dosegljiv, vendar zato ne dramatizirajte. To je samo 
začasno, zato se ozrite okoli sebe in se zamotite z nekom 
drugim. Če ne gre drugače, se lotite pozitivnih afirmacij.

Dvojčka (21. 5.–21. 6.)
Energijsko boste precej »na psu«. Počutili se boste, kot 
da ste raztrgani med delom in prostim časom, pa ne ves-
te, čemu bi dali prednost. Želeli si boste več družbe, saj se 
boste počutili osamljene. Toda vsi ti občutki so kratkotraj-
nega veka!

Rak (22. 6.–22. 7.)
Z neba se zna pojaviti nepričakovani strošek ali pa račun, 
na katerega ste že pozabili in ga bo treba seveda plačati. Iz-
koristite ta čas, da preverite finance oziroma da pripravite 
načrt, da se kaj takega ne bo ponovilo.

Lev (23. 7.–23. 8.)
Vaši dnevi poletnega zavlačevanja in odlaganja stvari, ki 
vam ne dišijo, so mimo. Če vam bo nekdo iz bližnje okolice 
odpovedal srečanje, si nikar ne jemljite tega k srcu. Se je pač 
zgodilo in ni šlo drugače, boste nadomestili kmalu.

Devica (24. 8.–23. 9.)
Previdno, device. Če ste pretiravali z delom, aktivnostmi ali 
tudi zabavo, je zdaj čas, da se malce ustavite in si vzamete 
čas zase. Ne dovolite si, da bi se izčrpali na katerem koli po-
dročju, ki vam je trenutno pri srcu. Počitek!

Tehtnica (24. 9.–23. 10.)
V prijateljstvih in vezah se znajo pokazati razpoke, ki bodo na 
novo postavite marsikatero razmerje. Ko do tega pride, upo-
rabite svojo intuicijo in preverite, ali boste razmerje obnovi-
li in na novo zastavili odnos, ali pa ga boste v celoti opustili.

Škorpijon (24. 10.–22. 11.)
Na poslovnem področju sem vam bo zdelo, da lezete po 
kamnolomu odnosov. Zgodi se vam lahko tudi to, da boste 
zavrnjeni. Ostanite zbrani in se v celoti posvetite poslu, saj 
so te težave v odnosih samo začasne. Presenečeni boste.

Strelec (23. 11.–21. 12.)
Prekrižali boste meče v mnenjih z nekom v vaši bližini. Iskri-
ce znajo poleteti, toda na koncu koncev boste odnos vsaj 
razčistili in hkrati tudi ugotovili, ali ga želite nadaljevati ali 
pa je za vaš okus preveč strupen in ga je čas povozil.

Kozorog (22. 12.–20. 1.)
Ne bodite prestrogi sami do sebe in predvsem ne razmiš-
ljajte o sebi negativno ter niti slučajno ne govorite o sebi v 
negativnem tonu. Če se vam zdi, da se vam je bančni račun 
stanjšal, nikar panike, saj veste, da vam gredo finance dob-
ro od rok.

Vodnar (21. 1.–19. 2.)
Napetosti v odnosih, najverjetneje kar v partnerskih, se tok-
rat nikakor ne boste mogli izogniti. Imejte v mislih, da ima-
te to pred seboj in da od vas zahteva zelo veliko pogovorov, 
dogovorov, prilagajanj in vsega, kar je potrebno, da nek od-
nos teče, kot je treba.

Ribi (20. 2.–20. 3.)
Novice, ki jih že nekaj časa pričakujete na delovnem mes-
tu, mogoče ne bodo tiste, za katere ste upali, da bodo. Naj 
vam to ne vzame poguma. V mislih ohranite pogled vnap-
rej in imejte v mislih to, da ko se neka vrata zaprejo, se dru-
ga odprejo.

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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Želvaki na pikniku
Trije želvaki Pončo, Joško in Vinko se odločijo za piknik. 
Košaro napolnijo s sendviči, pijačo in piškoti. Ker je park 
oddaljen 20 kilometrov, do njega hodijo kar deset dni, in 
ko končno prispejo na cilj, so že popolnoma izmučeni 
in lačni. Joško začne prazniti košaro, in ko potegne ven 
steklenico, ugotovi, da je pozabil odpirač.
Z Vinkom začneta prepričevati Ponča, naj gre nazaj do-
mov ponj. Pončo ugovarja, ker se boji, da bosta medtem 
vse pojedla, a po dveh urah prepričevanja le popusti in se 
počasi odpravi proti domu.
Mine 20 dni, a Ponča še vedno ni. Ko mine še en dan, 
se Joško in Vinko vsa sestradana začneta spraševati, kod 
hodi, a obljuba je obljuba in hrane se ne dotakneta.
Minejo še trije dnevi in Vinko zatarna: »Moram jesti!«
»Ne, obljuba je obljuba,« obotavljivo reče Joško, ko pa 
mine še pet dni, ne zdržita več.
Ko odpreta usta, da bosta ugriznila v hrano, izza skale 
skoči Pončo in reče: »Evo, ravno zaradi tega ne grem!«

Selitev
Janez se seli in nosi na hrbtu veliko omaro.
Sosed iz gornjega nadstropja ga vidi, kako se muči, pa ga 
vpraša, zakaj si ni priskrbel pomoči.
Janez odgovori: »Saj mi pomaga prvi sosed Miha. V omari 
drži predale!«

Priporočila za kosilo
»Natakar, kaj mi danes priporočate za kosilo?«
»Flambirano juho, flambiran zrezek in flambirano solato.«
»Zakaj pa vse flambirano?«
»Zato, ker nam gori kuhinja!«
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NAGRADNA KRIŽANKA

PETEK, 9. SEPTEMBRA 2022

Kombinirana poraba električne energije (kWh/100 km): 
18,1−16,2 (NEVC). Emisije CO2: 0 g/km. Emisije CO2 med vožnjo 
in skupne emisije CO2 so odvisne od vira električne energije. 
Volkswagen zato priporoča uporabo ekološko pridobljene 
elektrike. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni 
plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal 
zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju 
kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno 
povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 
in PM2.5 ter dušikovih oksidov. Slika je simbolna.

www.volkswagen.si/id5

Popolnoma električni

Na poti do brezemisijske mobilnosti za vse.

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

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

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

glasa pred poslovno stavbo na Nazorjevi ulici 1.

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

1. nagrada: 
vikend paket VW ID.5

2. nagrada: 
enodnevna uporaba 
VW ID.5

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

IZLETI

Homška učna pot
Šenčur – Društvo upokojencev Šenčur organizira v sredo, 14. 
septembra, pohod po Homški učni poti (Homški hrib). Zmer-
ne lahke hoje bo okrog dve uri. Na pohod se boste odpravili 
s svojimi avtomobili. Informacije in prijave zbira do torka, 13. 
septembra, Franci Erzin, tel. 041 875 812

Kolesarski izlet do Kamniške Bistrice
Cerklje – Društvo upokojencev Cerklje vabi svoje člane na ko-
lesarski izlet v torek, 13. septembra. Pot bo potekala iz Cerkelj 
do Kamniške Bistrice in nazaj (50 km). Zbor je ob 9. uri pred 
AMD Cerklje. V primeru slabega vremena bo izlet v četrtek v 
istem tednu.

Na Galetovec
Naklo – Društvo upokojencev Naklo vabi vse pohodnike na 
Galetovec (Pokljuka). Pohod bo v torek, 13. septembra, z odho-
dom ob 8. uri pri Domu upokojencev v Naklem. Pot je lahka, 
zato je primerna za vse.

Izlet po Dolenjski
Preddvor – Društvo upokojencev Preddvor vabi svoje člane in 
članice na izlet po Dolenjski v petek, 16. septembra, z odho-
dom iz Preddvora ob 7. uri in naprej po običajnih postankih. 
Prijave do 12. septembra oz. do zasedbe mest v avtobusu 
zbirajo poverjeniki in na tel. 040/557-363.

OBVESTILA

Bučke iz blaga
Preddvor – Program medgeneracijskega sodelovanja vabi na 
ustvarjalno delavnico Bučke iz blaga, ki bo potekala v sredo, 
14. septembra, od 17. do 19 ure v prostorih Društva upoko-
jencev Preddvor. Prijave do zasedbe mest na mck-prijava@
luniverza.si ali 04 280 48 25.

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. 

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., PLANINSKI IZLET V LIKO, SEVERNI VELEBIT IN JADRAN-
SKO OBALO: 24.–26. 9.,RADENCI: 18.–25. 9., MORAVSKE TOPLICE: 18.–25.  
9., ŠMARJEŠKE TOPLICE: 2.–7. 10., DOLENJSKE TOPLICE: 9.–14. 10., 
STRUNJAN: 20.–25. 10., 25.–30.11., 30. 11.–5. 12., BERNARDIN: 13.–17. 11., 
MADŽARSKE TOPLICE: 2.–6. 10., 13.–17. 11., BANJA VRUĆICA S TERAPI-
JAMI: 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

Strokovnjakinja 
peke kruha Polonca 
z nami deli svoje 
znanje, recepture 
in napotke, kako 
brez kvasa speči 
odličen domač 
kruh, narejen iz 
različnih vrst mok 
in z različnimi 
vzhajalnimi 
sredstvi – droži, 
soda, vinski 
kamen in pecilni 
prašek. 
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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

27148 strani, mere: 20 x 24 cm

EUR

Cinque terre,
romantične vasice

Dunaj in
živalski vrt

Brioni in Rovinj

Obiranje mandarin 
in Mostar

Goriška Brda

8. 10., 2 dni

8. 10., 1 dan

1. 10., 1 dan

8. 10., 1 dan

7. 10., 3 dni

1. 10., 1 dan

 149,00

58,00

  72,00
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od
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EUR
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www.alpetour.si

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

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

64,00
EUR

od

od

21,00
EUR

od

Narodni park Plitvice,
igra vode

46,00
EUR

od

Vsa ponudba na 

GARDALAND - dnevni

24. 9., 1 dan 24. 9., 8. 10., 1 dan55,00 72,00
od

EUR EUR

Bizeljsko in 
Kostanjevica na Krki

                              

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

 282,00
 EUR

Obiranje mandarin in otok Mljet

od
6. 10., 4 dni

43,00
EUR

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

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

NAGRAJENKI ZA KONCERT TONYJA CETINSKEGA

Žreb je določil nagrajenki, ki prejmeta po eno vstopni-
co za jutrišnji koncert Tonyja Cetinskega v ljubljanskih 
Križankah. Vstopnico prejmeta Darja Štare in Katja 
Štefelin. Iskrene čestitke!

zaNiMivosTi info@g-glas.si

Spodnja Senica – Na Seni-
ci je bila po dveh letih zno-
va dirka z garami. Na tekmi 
na čas in tekmovanju v izvir-
nosti je nastopilo deset po-
sadk, na tekmi z vozički pa 
osem otrok.

Na gare, ročni voz na dveh 
kolesih, smo v zadnjih ne-
kaj desetletjih, ko je njiho-
va uporaba upadala, že sko-
raj pozabili. Sekcija ljubite-
ljev starin KUD-a Fran Sa-
leški Finžgar s Senice jih z 
zabavno prireditvijo Dirka 
z garami za VN Senice po-
skuša vrniti v naš spomin 
in popestri konec poletja. 
Na štiristo metrov dolgi tra-
si se pomerijo dvočlanske 
ekipe. Tekmovalca sta mo-
tor in tovor voza, zamenjata 
pa se na sredini proge. Od-
rasli tekmovalci nastopajo v 
dveh kategorijah – za tekmo 
na čas morajo imeti veliko 

kondicije, za tekmo v izvir-
nosti pa bujno domišljijo. 
Druga kategorija poskrbi za 
največ smeha. V tekmi na 
čas sta bila letos najhitrejša 
brata Gašper in Miha Kolar, 
prvo nagrado za izvirnost 
pa sta dobila Nejc Kuralt 
in Nejc Krajnik. Svojo eki-
po sta poimenovala »Ta už-
gana«, na garah pa sta ime-
la žar in v eno smer pekla 
čevapčiče, v drugo pa peče-
ne ponujala nasmejanim 
gledalcem. Otroci so na isti 
progi tekmovali z vozički. 
Najhitrejši je bil David Po-
ljanec. Vsi najboljši so do-
mačini s Senice.

KUD Fran Saleški Finžgar 
Senica je po tekmi pripravil 
veselico z ansamblom Vr-
hovi, za jedačo pa je skrbela 
ekipa Masterchef Slovenija 
v postavi Jure Galičič, Anita 
Ferlin in Miro Jurjevič. Dir-
ka z garami za VN Senice bo 
tudi prihodnje leto.

Dirkali z garami 
Peter Košenina

Tržič – Tržiški podžupan v začasnem opravljanju funkcije 
župana Dušan Bodlaj je pred kratkim podpisal dogovor o so-
delovanju Občine Tržič v projektu Omogočanje multimodal-
ne mobilnosti oseb z različnimi oviranostmi, ki je namenjen 
izboljšanju mobilnosti vseh občanov, predvsem pa tistih z 
okvarami vida, sluha, gibalno oviranim in starejših. Sledi za-
jem podatkov o fizični dostopnosti občinske infrastrukture, ki 
ga bodo izvedli strokovnjaki Geodetskega inštituta Slovenije 
v sodelovanju s predstavniki invalidskih društev iz Tržiča in 
okolice, ki lahko najbolje povedo, kaj je zanje ustrezno do-
stopno in kaj ne. Podatki bodo prikazani v pregledovalniku 
podatkov Dostopnost prostora, vsaka v projektu sodelujoča 
občina pa lahko te podatke uporabi za izboljšanje dostopnosti 
obstoječe infrastrukture. 

Za boljšo mobilnost tržiških občanov

Dirka z garami je tekma dvočlanskih ekip. V tekmi na čas 
sta zmagala brata Gašper in Miha Kolar (levo). / Foto: Tomi Križaj

Podžupan Železnikov Matej Šubic na tradicionalni 
spominski slovesnosti na Puču v Martinj Vrhu / Foto: Meta Demšar

Martinj Vrh – Združenje borcev za vrednote (ZB) NOB Škofja 
Loka je v soboto na Puču v Martinj Vrhu pripravilo srečanje 
borcev gorenjskih partizanskih enot in podpornikov, ki je na-
menjeno spominu na štiriletni boj gorenjskih partizanov proti 
okupatorju. Na tem območju so bili ustanovljeni Škofjeloški 
odred, Prešernova brigada in Gorenjsko vojno področje. Zbra-
ne bi kot slavnostni govornik moral nagovoriti župan Železni-
kov Anton Luznar, a je zbolel, zato je njegov nagovor prebral 
podžupan Matej Šubic. »Prav upori v naših krajih so bili jasno 
znamenje Evropi, da duh upora ne bo samo tlel, ampak bo na-
raščal in prerasel v uničujoč požar zoper okupatorja,« je med 
drugim zapisal Luznar. Dodal je, da je bila ena najpomemb-
nejših preizkušenj tudi vojna za samostojno Slovenijo v letu 
1991 ter da sta mir in svoboda največji vrednoti posameznika 
in naroda, ki ju je treba braniti. Na slovesnosti so podelili 
tudi srebrne plakete Zveze združenj borcev za vrednote NOB 
Slovenije, ki so jih prejele Mateja Markelj, Majda Demšar in 
Jerneja Tolar, dolgoletne članice ZB NOB Škofja Loka in Kul-
turno umetniškega društva France Koblar Železniki.

Spomin na boj gorenjskih partizanov

Hrušica – Jutri, v soboto, bo na Hrušici – na cesti proti deponiji 
Mala Mežakla, ki bo za to priložnost zaprta – potekala prire-
ditev Hrušica Hill Climb 2022. Gre za avtomobilistično dirko, 
na progo se bo podalo 75 vozil, od yuga do superšportnikov. 
Dirka bo potekala med 9. in 17. uro.

Avtomobilistična dirka na Hrušici
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Vas zanima, kako 
se vnuki učijo 
pomembnih 
vrednot in 
življenjskih 
modrosti, ki jim 
pomagajo, da v 
času odraščanja 
bolje razumejo 
sebe in druge?
Vzemite v 
roke Kuhinjske 
prismodarije, v 
njej boste našli 
namige, ki jih je 
vredno posnemati 
ter tudi kuharske 
recepte!
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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.
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17Redna cena knjige je 20 €, če jo naročite  
na Gorenjskem glasu je cena le

EUR

Nacionalni

mesec 

skupnega 

branja

8. 9.—9. 10. 2022nmsb.pismen.si

fotografija: Erik Contreras Mencinger
ul, aluo / ovk / Fotografija / doc. Emina Djukić / 2022
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MEGA, GREGA MEZE S.P., HLEBCE 16 B, LESCE

Avtorica vas 
popelje v svet 
sivke, rožmarina, 
žajblja, lovora 
in oljčnih listov. 
Z navdušenjem 
boste izdelovali 
hidrolate, 
pripravljali čaje, 
kozmetiko, 
izdelke za 
aromaterapijo 
in kuhali odlične 
jedi z zelišči. 
Presenetila vas 
bo uporabnost 
zelišč v prehrani 
in negi domačih 
živali ter hišnih 
ljubljenčkov.
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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

2240Število strani: 152 strani, 21 x 24 cm
EUR

www.karitas.si
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Darovanje omogočajo Telekom  
Slovenije, A1, Telemach, T-2.

s ključno besedo

s poslanim  SMS

AFRIKA5
na 1919 boste 

prispevali 5 EUR

Center Kranja

Športna zveza Kranjwww.szkranj.si
medijski pokrovitelj:

17. – 24. SEPTEMBER

Rezultati –  
žrebanje 7. septembra 

2022
Loto: 3, 5, 9, 14, 21, 23, 

27 in 31

Loto PLUS: 5, 9, 14, 18, 
24, 33, 39 in 3

Joker 6: 106553

Sklad 11. 9. 2022 za 
Sedmico:  

4.380.000 EUR

Sklad 11. 9. 2022 za Loto 
PLUS: 1.140.000 EUR

Sklad 11. 9. 2022 za 
Joker 6: 300.000 EUR

LOTO

Vadba za zdravo hrbtenico
Naklo – V Medgeneracijskem centru Naklo bo v sredo, 14. sep-
tembra, ob 11. uri vadba za zdravo hrbtenico. Gre za enostavne 
vaje za prožno hrbtenico, ki dobro vplivajo na počutje, z njimi 
bo vaše telo zadihalo in se osvobodilo bolečin. Obvezne prijave 
do zasedbe mest na mck-prijave@luniverza.si ali 04 280 48 25.

Kulinarična delavnica krompirjeva pita
Naklo – V sklopu medgeneracijskega sodelovanja bo v sredo, 
14. septembra, od 17. do 19. ure v Medgeneracijskem centru 
Naklo potekala kulinarična delavnica Poljska krompirjeva 
pita. Pripravili bodo pito iz naribanega krompirja, jajc, sla-
nine in kisle smetane. Obvezne prijave do zasedbe mest:  
mck-prijava@luniverza.si ali 04 280 48 25.

Zdrava in prožna hrbtenica
Šenčur – V Šenčurju bo v torek, 13. septembra, ob 8.30 v dvora-
ni Doma krajanov Šenčur potekala vadba za zdravo hrbtenico, 
kjer se boste lahko naučili vaj za prožno hrbtenico, ki vplivajo 
na vaše dobro počutje. Obvezne prijave do zasedbe mest: 
mck-prijava@luniverza.si ali 04 280 48 25.

Krvodajalska akcija
Škofja Loka – Območno združenje Rdečega križa Škofja Loka 
vabi na krvodajalski akciji, ki bosta v ponedeljek, 12. sep-
tembra, in v torek, 13. septembra, od 7. do 13. ure v poslovni 
stavbi IKA v Žireh. Za naročila pokličite na 051 389 270 ali  
051 671 147 ali 030 716 796.

Ustvarjalna delavnica
Škofja Loka – V Loškem muzeju Škofja Loka bo v ponede-
ljek, 12. septembra, ob 17. uri potekala ustvarjalna delavnica 
ob razstavi Iveta Šubica. Izvedli boste alternativno grafično 
tehniko in se preizkusili v ročnem odtiskovanju. Delavnica 
je primerna za otroke, starejše od 8 let, prijave zbirajo na  
obisk@loski-muzej.si do danes, 9. septembra.

RAZSTAVE

Od runa do volne
Škofja Loka – Loški muzej v sredo, 14. septembra, vabi na 
odprtje razstave Od runa do volne, ki se bo začelo ob 18. 
uri v Rokodelskem centru DUO Škofja Loka in nadaljevalo v 
Okroglem stolpu Loškega muzeja.

KaŽiPoT kazipot@g-glas.si

KINO SPORED

CINEPLEXX, KRANJ

Sobota, 10. 9.
16.30, 20.00  
MORSKI PES LJUDOŽEREC
17.45, 20.15  
TAM, KJER POJEJO RAKI
16.45, 18.45 GAJIN SVET 2
18.30, 20.30  
PRVIČ RESNIČNO SREČNA
17.15  
DC LIGA SUPER LJUBLJENČKOV, sinhro.
18.00 MINIONI: GRUJEV VZPON, sinhro.
16.00 MINIONI: GRUJEV VZPON, 3D, 
sinhro.
19.30 TOP GUN: MAVERICK

17.40, 20.30 JURSKINO SORA, ŠKOFJA LOKA

Petek, 9. 9.
18.00 GAJIN SVET 2
20.15 PLESNA TERAPIJA

Sobota, 10. 9.
18.00 GAJIN SVET 2
20.15 POSREDNIK

Nedelja, 11. 9.
18.00 DC LIGA SUPER LJUBLJENČKOV, 
sinhro.

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

GLEDALIŠKI SPORED

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

Sobota, 10. septembra, in ponedeljek, 12. septembra
19.30 Dario Fo: VSE ZASTONJ! VSE ZASTONJ! (v dvorani PGK)
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ZAHVALA

V 100. letu starosti se je poslovila 

Marija Hudolin
rojena Bergant, iz Železnikov 

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izrečeno sožalje in darove za svete maše ter dobre name-
ne. Hvala osebju ambulante Habjan in Nastran za dolgoletno skrb. 
Hvala osebju CSS Škofja Loka za vso pozornost in skrb v zadnjih me-
secih. Še posebno se za lep pogrebni obred zahvaljujemo škofu An-
tonu Jamniku in duhovnikom Tinetu Skoku, Damjanu Proštu ter 
msgr. Jožetu Hauptmanu. Enako glasbenikoma Janezu in Janu Tri-
lerju. Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti. 

Vsi njeni

ZAHVALA

V 94. letu se je od nas poslovila draga mama, sestra, tašča, teta, 
babica in prababica 

Ana Rozman
roj. Zgonc, z Zgornje Bele

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem za izrečena sožalja, podarjene sveče, cvetje in svete 
maše. Zahvala tudi g. župniku Pavlu Okolišu za lepo opravljen 
pogrebni obred. Hvala vsem zaposlenim v DPU Tržič, pogrebni 
službi Navček, pevcem ter vsem praporščakom. Še enkrat hva-
la vsem, ki ste jo skupaj z nami pospremili na njeno zadnjo pot. 

Žalujoči vsi njeni
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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.

Redna cena knjige je 25 €. Če knjigo 
naročite na Gorenjskem glasu je cena le 22,50

EUR

Nosilka osrednjega 
lika je socialna 
delavka Kristina. Pri 
svojem delu se nenehno 
sooča z ljudmi, ki jim 
pomaga v stiski. Ko jo 
sredi vročega poletja 
najdejo mrtvo na nekem 
parkirišču v Šentvidu, 
nihče niti ne sluti, kdo 
bi lahko bil kriv za njeno 
smrt. Je njena smrt 
povezana z izginotjem 
dečka pred petdesetimi 
leti, morda z izginotjem 
deklice Pije?
Psihološki triler izpod 
peresa žirovske 
pisateljice Milene 
Miklavčič vas bo 
navdušil, prebrali ga 
boste na mah!

NOVO

ZAHVALA

V 64. letu nas je nepričakovano zapustila naša 

Marta Vidmar
iz Hraš pri Smledniku

Vsem, ki ste ji poklonili cvetje, sveče in darovali za svete maše, 
vsem, ki ste jo v tako velikem številu pospremili na njeno zadnjo 
pot, nam izrekali sožalje, vsem, ki ste nam kakorkoli pomagali v 
teh težkih dneh, ISKRENA HVALA.

Vsi njeni
Hraše, avgust 2022

Ljubljeni nikoli 
ne umrejo,
dokler živijo tisti,
ki jih imajo radi 
in se jih spominjajo.

Draga mamica, babica, prababica 

Anđa Čuturić
Bila si naš steber družine, naučila si nas, kaj pomenijo družina, 
ljubezen, predanost. Dala si nam najboljšo popotnico.

Naša ljubezen do tebe ostaja večna. RADI TE IMAMO.

Vsi tvoji

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
KUPIM

STANOVANJE, sem resen kupec, tel.: 
070/391-822 22002213

HIŠE
PRODAM

STAREJŠO hišo v Kranju – Huje, cena 
146.000 EUR, možna menjava za sta-
novanje, tel.: 071/415-001 22002212

MOTORNA VOZILA
AVTODELI IN OPREMA
PRODAM

GUME s platišči za fička 1200 L in ob-
račalnik mini blic vogel, tel.: 041/233-
150 22002239

GRADBENI  
MATERIAL
GRADBENI MATERIAL
KUPIM

RABLJENE tlakovce dvojni S, tel.: 
031/512-421  
 22002240

ODDAM

DVIŽNE stopnice, podstrešne, nič 
rabljene, za simbolično ceno, tel.: 
041/242-375  
 22002219

KURIVO
PRODAM

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

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

STANOVANJSKA 
 OPREMA

GOSPODINJSKI  
APARATI
PRODAM

APARAT za kavo na dve ročki La Cim-
bali, tel.: 041/967-554 22002241

HLADILNIK Candy, star 1 mesec, v. 
83 x š. 50 x d. 56, garancija 3 leta, 
cena 150 EUR, tel.: 040/138-259 
 22002229

OMARICO za sušenje sadja, 45 preda-
lov za sušenje – leseno, tel.: 031/512-
421 22002242

STEPALNIK preprog za sesalnik Elek-
trolux, ugodno, tel.: 041/984-300  
 22002221

PODARIM

ODLIČNO ohranjeno delujočo hladilno 
skrinjo, 270 litrov, tel.: 041/603-321  
 22002220

HOBI
KUPIM

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

IŠČEM

ODLIKOVANJA, značke, kovance, sli-
ke, srebrnino, luči in druge stvari, tel.: 
068/173-293 22002200

OTROŠKA OPREMA
PRODAM

OTROŠKI avtosedež, snemljiva prevle-
ka in ločljiv v jahača, ohranjen, cena 30 
EUR, tel.: 040/129-077  
 22002148

OTROŠKO kolo za deklico, velikost 20 
col, dobro ohranjeno, tel.: 041/453-
258 22002218

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

CISTERNO za gnojevko Creina, 
2.700-litrska, leto izdelave 1982, tel.: 
031/504-658  
 22002234

MLIN za sadje in prešo za stiskanje 
sadja, tel.: 041/769-457 22002235

ŽAGO za žaganje drv cilkular s pritikli-
nami, tel.: 041/492-950 22002214

PRIDELKI
PRODAM

14 dni staro ČB teličko, tel.: 041/341-
420 22002216

DOMAČE slive, neškropljene, za mar-
melado in kompot, cena po dogovoru, 
tel.: 051/670-138 22002224

DROBNI krompir, tel.: 041/953-850  
 22002238

JEDILNI krompir, rdeči in beli, za ozi-
mnico, možna dostava, tel.: 041/378-
937 22002210

KRMNI krompir, tel.: 041/369-086, 
051/342-716  
 22002211

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

2 telički in bikca ČB, stari 3 tedne, tel.: 
031/496-299 22002230

2 bikca in 2 telički, stari 14 dni, lisaste 
pasme, tel.: 040/246-660  
 22002246

3 tedne staro teličko ČB/BAQ in bikca 
ČB, starega 7 dni, tel.: 04/25-51-705, 
031/616-647 22002245

4 KOZICE, stare 4 mesece, tel.: 
031/370-065 22002217

BIKCA ČB in LS, teličko ČB, stara 15–
30 dni, možna dostava, tel.: 041/378-
937 22002209

BIKCA simentalca, starega 4 mesece, 
tel.: 041/756-022 22002226

ČB bikca, starega 3 tedne, in ČB telič-
ki, stari 10 dni, tel.: 041/350-423  
 22002225

KOKOŠI, rjave jarkice, v začetku ne-
snosti, tel.: 051/378-939  
 22002144

KRAVI LS s teleti, kravo ciko s teletom, 
vse drugič telile, in telico, staro eno 
leto, molzne, menjava za kmetijske 
stroje in dostava, tel.: 041/211-602 
 22002222

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

TELIČKO simentalko, staro 14 dni, 
tel.: 04/53-38-040  
 22002228

ZAJCE in zajklje lisec, stare 5–6 
mesecev, in starodobna kolesa, tel.: 
040/833-142 22002243

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, cepilec drv 
– hidravlični, traktor IMT 533, tel.: 
041/758-972  
 22002215

KOTEL za žganjekuho – komplet, tel.: 
031/689-087 22002237

V torek, 13. septembra, bo na voljo 
domače piščančje meso, dostava na 
dom, tel.: 040/988-351 22002232

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

GOSTILNA v Kranju zaposli dekle 
ali fanta, lahko tudi mlajši upokoje-
nec/-ka, za delo v kuhinji. Simona Vi-
rant, s.p., Jezerska c. 41, Kranj, tel.: 
041/229-788 22002231

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

STORITVE
NUDIM

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

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

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

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

KOZMETIČNE storitve: nege obraza 
in telesa, oblikovanje – barvanje obrvi 
in trepalnic, depilacije, medicinske in 
estetske pedikure, solarij in prodaja 
kozmetike. Špela Meze, s.p., Kranjska 
c. 2, Radovljica, tel.: 070/449-762  
 22002198

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

SANACIJA dimnikov z nerjavečimi 
tuljavami, vrtanje, zidava in popravila, 
nudimo dimne obrobe in kape. Cvetko 
Rajko, s.p., Brezje pri Dobu 4a, Dob, 
tel.: 051/828-419  
 22002223

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

ŽE 25 LET z vami grad. podjetje RE-
DŽO.B, d.o.o., Adergas 13, Cerklje - 
izvajamo vse od temeljev do streh, not-
ranji ometi, predelne stene, vse vrste 
fasad, kamnite in betonske škarpe, 
urejanje in tlakovanje dvorišč, tel.: 
041/294-279, 041/589-996 22001975

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

PRODAM

HOJICO in arniko, tel.: 068/150-640  
 22002244

POLŽJA krema ali polžji gel – proti 
aknam, bolečinam, revmatitisu, suhi 
koži, gubam, pri ranah ... naročila na 
070/449-762 ali na www.zasijocoko-
zo.si 22002197

ZA simbolično ceno prodam vrtni ka-
min in samostoječi umivalnik Kremen, 
tel.: 041/578-700 22002227
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Danes se v Kamniku začenjajo jubilejni, 50. Dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine. Vrhunec 
festivala bo tudi letos nedeljska povorka po starem delu mesta, kjer bo sodelovalo približno dva tisoč v 
noše odetih posameznikov, skupin in konjskih vpreg.

Kamnik – Dnevi narodnih 
noš in oblačilne dediščine 
so največji etnološki festival 
v Sloveniji, ki vsako leto dru-
gi septembrski konec tedna 
v Kamnik privabi več deset 
tisoč obiskovalcev. Kot je na 
novinarski konferenci pred 
začetkom festivala povedal 
župan Občine Kamnik Ma-
tej Slapar, je posebnost le-
tošnjega jubilejnega festiva-
la, da bo poudaril in predsta-
vil slovensko oblačilno dedi-
ščino, plese, običaje in tradi-
cijo. Ob tem je dodal, da se je 
jubilejni festival začel že lani 
s knjigo Pokažem se fantu v 
pisanem gvantu, sklenil pa 
se bo v nedeljo s povorko.

Nedeljska povorka
Na odru na Glavnem 

trgu se bodo vrstili nastopi 
več kot tridesetih različnih 
folklornih, tamburaških, 
godčevskih in drugih za-
sedb. Osrednji dogodek bo 
tudi tokrat nedeljska povor-
ka, ki se bo ob 15. uri podala 
na pot predstavitve obisko-
valcem po starem delu mes-
ta. Letos bo povorka še po-
sebej bogata in bo predsta-
vila petdeset podob sloven-
ske oblačilne dediščine. 
Slavnostni nagovor naj bi 
imel predsednik republike 
Borut Pahor. Kot je pojas-
nil koordinator programa 
ter član organizacijskega 

odbora 50. Dnevov naro-
dnih noš in oblačilne de-
diščine v Kamniku Tone 
Ftičar, bo povorka dvodel-
na. V prvem delu bo sode-
lovalo 35 folklornih skupin 
z različnih koncev Slove-
nije, v drugem delu pa se 
bodo predstavila turistična 
in druga društva, ki jih ses-
tavljajo predvsem ljubitelji-
ce in ljubitelji, ki sicer ni-
majo strokovnega vodstva.

Novost letošnje izvedbe 
povorke je tudi prestavlje-
na VIP-tribuna na Glavni 
trg. Da bodo gledalci povor-
ke čim bolj tekoče seznanje-
ni s potekom same povor-
ke, smo se letos odločili kar 
za štiri komentatorje povor-
ke na štirih lokacijah, in si-
cer prvi bo opisoval povorko 
na začetku Šutne pri rojstni 
hiši Rudolfa Maistra, drugi 

pred Samčevim prehodom 
na vrhu Šutne, tretji na glav-
nem prizorišču pri odru na 
Glavnem trgu in četrti na 
Trgu talcev pri spomeniku 
Rudolfa Maistra.

Sto prostovoljcev
Luka Svetec, v. d. direk-

torja Zavoda za turizem in 
šport Kamnik, ki je prevzel 
organizacijo festivala, je še 
povedal, da so k sodelova-
nju pri pripravi prireditve 
povabili tudi druge kam-
niške zavode, pri izvedbi 
bo pomagalo približno sto 
prostovoljcev, med njimi 
tudi učenci in dijaki kam-
niških šol. V času festiva-
la bo na približno šestdese-
tih stojnicah na voljo bogata 
sejemska ponudba domače 
in umetnostne obrti, delo-
val bo tudi zabaviščni park. 

Organizatorji so poskrbeli 
za večerno zabavo, tako bo 
danes, v petek, obiskoval-
ce zabaval Dejan Vunjak & 
Brendijeve barabe, v sobo-
to, 10. septembra, Modrija-
ni, v nedeljo, 11. septembra, 
pa bo praznično druženje 
s Podokničarjem in kam-
niškimi lokalnimi glasbe-
nimi skupinami.

Festival bo danes, 9. sep-
tembra, ob 18. uri na glav-
nem odru na Glavnem trgu 
tradicionalno odprl župan 
Občine Kamnik Matej Sla-
par, sledil bo nastop Mestne 
godbe Kamnik in Društva 
kamniških mažoretk Vero-
nika. Ob tem organizator-
ji še pojasnjujejo, da bodo 
Dneve narodnih noš in obla-
čilne dediščine izvedli v vsa-
kem primeru, ne glede na 
vreme.

Maša Likosar

Luka Svetec, Matej Slapar in Tone Ftičar na novinarski konferenci pred začetkom  
50. Dnevov narodnih noš in oblačilne dediščine / Foto: Maša Likosar

Kranj – V letošnji sezoni akcije Naj planinska koča, ki ga orga-
nizira spletni portal Siol.net v sodelovanju s Planinsko zvezo 
Slovenije (PZS), so ljubitelji hribov in gora za naj visokogorsko 
planinsko kočo tako kot lani izbrali Krekovo kočo na Ratitovcu, 
za naj planinsko kočo pa Mihov dom na Vršiču, ki je ta naziv 
prejel že predlani. »Zopet sta naziv prejeli koči, ki veliko po-
zornosti posvečata urejenosti in prijaznosti, okusne jedi pa so 
zgolj še pika na i za zadovoljstvo planincev,« je pojasnil stro-
kovni sodelavec PZS Dušan Prašnikar. V izboru je bilo trideset 
visokogorskih in 125 planinskih koč na nižje ležečih predelih. 
Organizatorji so prejeli več kot 22.600 glasov, glasovalo pa 
je 6660 različnih obiskovalcev. Med najboljšimi planinskimi 
kočami je bilo še nekaj drugih z Gorenjske: na četrto mesto 
se je uvrstil Dom na Kofcah, na šesto Koča na Dobrči, za njo 
pa Pogačnikov dom na Kriških podih in Koča na Blegošu.

Naj koči sta na Ratitovcu in Vršiču

Duplje – Dramska igralka 
Urša Kavčič iz Podbrezij, ki 
je dramsko igro študirala na 
ljub ljanski Akademiji za gle-
dališče, radio, televizijo in 
film in nato še na akademiji 
za film New York Film Aca-
demy v New Yorku, je zno-

va nastopila v domači občini, 
na vrtu graščine v Spodnjih 
Dupljah. Blizu dvesto obo-
ževalcev muzikalov, franco-
skih šansonov in najbolj zna-
nih slovenskih popevk je na-
polnilo vrt, ki je znova doka-
zal, da bi za take prireditve v 
naravnem okolju težko naš-
li primernejše okolje. Seveda 

ne bi bilo tako, če zanj ne bi 
tako srčno skrbela »dupljan-
ska graščaka« Metka in Ma-
tjaž Mavsar.

Urša je svoj koncert naslo-
vila Zgodbe pod zvezdami, 
na odru so ji delali družbo 
glasbeniki Anže Vrabec (kla-
vir), Tilen Sušnik (bas), Matej 
Naglič (kitara) in Primož Fe-

renc (bobni). Kot gostje pa so v 
programu, v katerega je Urša 
vključila muzikale, francoske 
šansone in znane slovenske 
popevke, nastopili pevec Sa-
muel Hudl, kantavtor iz Se-
ničnega Florijan Meglič, vi-
olinist Miran Domanjko, tro-
bentač Leon Slabe in ob kla-
virju Uršin brat Jure.

Uršina pesem pod 
zvezdami
Jože Košnjek

Jezersko – Na Jezerskem vabijo na osrednjo slovesnost ob 
počastitvi praznika občine, ki bo v danes, v petek, ob 18. uri 
v dvorani Korotan. Za prijeten večer bosta s kulturno-glasbe-
nim programom poskrbela KUD Jezersko in Glasbena šola 
Kamnik.

Jezersko praznuje

Urša Kavčič med nastopom na vrtu dupljanske graščine  
/ Foto: Jože Košnjek

Rateče – Jutri, 10. septembra, se v dolino pod Poncami že 
devetič vrača tekmovanje Red Bull 400, na katerem tekmoval-
ci premagujejo 400 metrov dolgo progo na letalnico bratov 
Gorišek. Med udeleženci ja veliko tistih, ki ciljajo na vrhunski 
rezultat, še več pa tistih, ki pridejo v Planico premagat same 
sebe. Udeleženci se bodo pomerili v moški in ženski kategoriji 
ter v moški, mešani in poklicni štafeti. Rekord proge znaša 4 
minute in 53 sekund, lani ga je postavil Luka Kovačič, ki je v 
Planici zmagal že štirikrat zapored.

Devetič bodo grizli kolena po letalnici navzgor

Jubilejni Dnevi narodnih noš

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

V petek bo pretežno oblačno z občasnimi padavinami in ne-
vihtami, ki bodo pogostejše v zahodni polovici Slovenije.
V soboto in v nedeljo bo dopoldne večinoma sončno, popol-
dne pa bodo nastajale krajevne plohe ali nevihte.

Oktoberfejst na Dvorcu Visoko
Visoko – Pod kozolcem na 
Dvorcu Visoko se bo danes od 
17. ure dalje odvijal Oktober-
fejst, v okviru katerega bodo 
poskrbeli za veselo druženje 
ob izvrstnem pivu in kulinari-
ki ter dobri glasbi, pripravljajo 

še humorno presenečenje ve-
čera. »S tem nadaljujemo tra-
dicijo Oktoberfejsta, ki sta jo v 
gostilni Pr' Sedmic začela Ta-
tjana in Lojze Kovič,« so po-
jasnili v Zavodu Poljanska 
dolina. Za uvod pa bo Jože 
Štukl iz  Loškega muzeja 

obudil pozabljeno zgodbo o 
razcvetu pivovarstva na Lo-
škem v srednjem veku. »Pivo 
s svojo večtisočletno tradicijo 
po svetovni porabi med vse-
mi pijačami še danes zaseda 
tretje mesto,« še dodajajo or-
ganizatorji. Danes ponovno 

obujeno dejavnost na Lo-
škem in širše bodo na Okto-
berfejstu predstavljale štiri 
domače kraft pivovarne: Zajc 
z Reke pri Cerknem, Advo-
catus od Svetega Duha, Mali 
grad iz Kamnika in Crazy 
Duck iz Žirov.

Mateja Rant


