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Bohinjska Bistrica – Promet 
na Pokljuki narašča, zato je 
nujno, da se uredi parkirna 
politika, opozarja tudi študi
ja, ki so jo pripravili v okvi
ru projekta Vrh Julijcev in 
jo je potrdil bohinjski občin
ski svet. »Zavedamo se, da je 
Triglavski narodni park izje
mno obremenjeno obmo
čje, predvsem v času poletne 
in zimske turistične sezone, 
zato so v študiji predlagani 
ukrepi nujni,« je poudaril 
vodja oddelka za varstvo na
rave v TNP Andrej Arih.

Enega največjih problemov na Pokljuki predstavlja neurejeno parkiranje. / Foto: Gorazd Kavčič

Marjana Ahačič

Zaprt priključek Lesce

Lesce – Zaradi gradbenih 
del je na odseku gorenjske 
avtoceste med Brezjami in 
Lescam na uvoznem kra
ku v smeri Ljubljane in iz
voznem kraku iz smeri Je
senic na avtocestnem pri
ključku Lesce vzpostav
ljena popolna zapora, 

predvidena od 3. novembra 
do sredine novembra. Vo
denje obvoza za smer Ljub
ljana je urejeno čez avtoces
tni priključek Radovljica, 
vodenje obvoza za smer 
Bled in Lesce pa je urejeno 
čez avtocestni priključek 
Jesenice vzhod. Najnovejše 
informacije so dostopne na 
www.promet.si.

Maša Likosar

Kranj, tretja največja občina v Sloveniji, še vedno nima satelitskega 
urgentnega centra. Mestni svet je zato na zadnji seji ta projekt uvrstil v načrt 
razvojnih programov.

Kranj – Potem ko je kranj
ski mestni svet pred letom 
dni s sprejetjem lokacijske 
preveritve omogočil grad
njo t. i. satelitskega urgen
tnega centra ob Zdravstve
nem domu (ZD) Kranj, 
so zdaj njegovo gradnjo 
uvrstili še v načrt razvoj
nih programov in za zače
tek projekta v letošnjem 
proračunu zagotovili 35 ti
soč evrov. Ocenjena vred
nost investicije, ki naj bi 
jo izvedli do konca leta 
2024, je sicer 1,82 milijo
na evrov, od tega si Mestna 
občina Kranj (MOK) obeta 

sofinanciranje države v vi
šini 1,46 milijona evrov.

Po trenutnem preračunu 
bi morala MOK za izgrad
njo satelitskega urgentne
ga centra zagotoviti 244 ti
soč evrov lastnih sredstev, 
ker pa bo ta izvajal dejavnost 
tudi za občane okoliških ob
čin Cerklje, Jezersko, Naklo, 
Preddvor in Šenčur, naj bi te 
v sorazmernem deležu pri
maknile skupaj okoli 115 ti
soč evrov.

Še pred gradnjo satelitske
ga urgentnega centra pa mo
rajo sanirati ploščad nad par
kirno hišo ob prizidku k ZD 
Kranj, ki je začela zamakati. 
Sanacija naj bi stala skoraj 

714 tisoč evrov, vsa sredstva 
pa mora zagotoviti MOK.

Kranj kot tretja največja 
občina še vedno nima svo
jega urgentnega centra, ki 
so sicer zamišljeni kot do
polnitev urgentnih centrov 
ob bolnišnicah, v tem pri
meru Splošne bolnišnice 
Jesenice.

Služba nujne medicinske 
pomoči (NMP) v Kranju na
mreč v sedanjih prostorih v 
Zdravstvenem domu Kranj 
deluje od leta 2005, v tem 
času pa se je spremenil na
čin dela, tudi zaradi epide
mije covida19.

Obstoječa ambulanta nujne medicinske pomoči v Kranju ne more več slediti potrebam po 
sodobni obravnavi urgentnih pacientov. / Foto: Simon Šubic

Kranj še brez urgentnega centra
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Prometna obremenitev Pokljuke je v času turistične sezone – kot se je pokazalo nedavno, pa tudi 
gobarske – izjemna. V Bohinju sicer že nekaj let intenzivno gradijo sistem javnega prevoza na planoto, 
a ključni so tudi vzpostavitev urejenih parkirišč, tudi v dolini, ter ukrepi občin Bled in Gorje, od koder 
na Pokljuko prihaja velika večina vozil.

Le prizadevanja Bohinjcev niso dovolj

AKTUALNO

Župani, ki nimajo  
konkurence
V štirih gorenjskih občinah so 
zmagovalci županskih volitev že 
znani, saj imajo samo po enega 
kandidata, to je aktualnega žu-
pana.

2

KRONIKA

Take klice je najbolje 
ignorirati
Neobičajen telefonski klic z nezna-
ne tuje številke lahko predstavlja 
prevaro, ki se uvršča v kategorijo 
lažnih klicev tehnične pomoči.

10

GG+

Rešimo Nube,  
rešimo sebe
Koliko – obkroženi z lastnimi pro-
blemi – še razumemo svet okrog 
sebe? Dokumentarni film Trohne-
nje 2022 Bojane Pivk Križnar in 
Toma Križnarja.

15

ZANIMIVOSTI

Čez obraz ajdovske 
deklice
Slovenski alpinist Luka Lindič in 
nemška alpinistka Ines Papert sta 
konec oktobra preplezala in opre-
mila novo smer v Julijskih Alpah, 
čez obraz ajdovske deklice.

24

Simon Šubic
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Milan Čadež: Treba je 
sodelovati

Dosedanji župan Občine 
Gorenja vas - Poljane Milan 
Čadež bo nastopil peti man-
dat na čelu občine, saj je tudi 
tokrat, tako kot na lokalnih 
volitvah pred štirimi leti, os-
tal brez izzivalca. To med 
drugim pripisuje temu, da 
v občini delajo kakovostno, 
transparentno in pošteno, 
poudarek dajejo projektne-
mu delu v dobro vseh obča-
nov. Pri tem je pohvalil od-
lično ekipo sodelavcev v ob-

činski upravi, še posebno 
najožja sodelavca, direkto-
rico občinske uprave Eliza-
beto Rakovec in podžupa-
na Antona Debeljaka. Poleg 
tega se mu zdi pomembna 
podpora njihovega poslanca 
Žana Mahniča. Priznal je, da 
bi si sicer želel tudi kakšne-
ga protikandidata na letoš-
njih volitvah, saj verjame, da 
konkurenca »dela čudeže«. 
»Ne glede na to pa bom kot 
vedno doslej obiskal vse kra-
jevne skupnosti v naši obči-
ni, da se pogovorimo in jim 
predstavim svoj program.« 
Pri tem vedno znova pou-
dari svoj moto, da morajo 
držati skupaj. Se pa zaveda, 

da bo zaradi tega, ker je edini 
kandidat za župana, udelež-
ba na tokratnih volitvah ver-
jetno nekoliko nižja. »A ne 
smemo pozabiti, da bomo 
volili tudi nove predstavnike 
v občinskem svetu in svetih 
krajevnih skupnostih.«

Rok Roblek: Volitve so 
pravica oziroma privilegij

Preddvorski župan Rok 
Roblek zaključuje prvi man-
dat. »Menim, da smo v zad-
njih štirih letih res ogrom-
no postorili,« pravi. Uspeh 
Roblek pripisuje tudi pris-
topu v sodelovanju občin-

skega sveta kot tudi upra-
vi, ki je zaradi dobre orga-
niziranosti in osebnega en-
tuziazma bistveno bolj pro-
duktivna. Bil pa bi vesel, če 
bi imel na prihajajočih voli-
tvah kakšnega protikandida-
ta. Prepričan je, da nas kon-
kurenca dela boljše. Bo volil-
na udeležba na prihajajočih 
volitvah slabša, ker je edini? 
Osebno meni, da, ker zago-
tovo je župan kot prva ose-
ba občine tisti, ki v ljudeh 
vzbuja potrebo po odloči-
tvi, kdo bi zanje to bil. »Mis-
lim pa, da se volivci zaveda-
jo tudi pomena, kdo (od spo-
daj navzgor) zastopa njihove 
interese v najvišjem organu 

na občini, to je v občinskem 
svetu. Občina, ali na splošno 
demokracija, je močna toli-
ko, kot je pregovorno močan 
najšibkejši člen. Torej, tudi 
župan brez sveta in uprave 
je zgolj forma.« Želi si, da 
bi ljudje množično odhaja-
li na vse volitve in soodloča-
nje vzeli kot privilegij – pra-
vico, ki je marsikje v svetu še 
vedno ni.

Nejc Smole: Pomembni 
so dobri projekti

Župan Medvod Nejc Smo-
le zaključuje svoj drugi man-
dat. Prvič bo na županskih 

volitvah brez protikandida-
ta. »Možnost izbire je temelj 
resne demokracije in man-
ko kandidatov za župana go-
tovo ni nekaj, kar bi me po-
sebej veselilo,« pravi. Zakaj 
ni bilo oddanih več kandida-
tur, ne ve, upa pa, da je del 
razloga v tem, da se trudi de-
lovati čim bolj povezovalno, 
in se zaveda, da na lokalnem 
nivoju politika ni pomemb-
na, pač pa je pomembna an-
gažiranost in dobri projekti. 
Želi si, da dejstvo, da je edi-
ni županski kandidat, ne bo 
vplivalo na volilno udeležbo. 
»Ne gre pozabiti, da je žu-
pan v sistemu lokalne samo-
uprave zadolžen za izvajanje 

vizije, ki jo postavlja in potr-
juje občinski svet. Tu pa je 
konkurence veliko več in 
zato nujnost odhoda na vo-
lišča več kot utemeljena,« 
poudarja.

Ivan Meglič: Obsežen, 
a izvedljiv program

Nakelski župan Ivan 
Meglič zaključuje prvi 
mandat, na letošnje volitve 
pa se podaja brez protikan-
didata. »Z velikim veseljem 
in zavzetostjo opravljam 
funkcijo župana, in kot 
kaže, je bilo moje doseda-
nje delo dobro sprejeto, kar 

si štejem kot veliko prizna-
nje. Po drugi strani pa to, 
da nimam protikandidata, 
pomeni veliko obveznost, 
visoka pričakovanja in po 
najboljših močeh se bom 
trudil, da jih bom izpolnil. 
To, da ne bo prave tekme za 
župana, pa ne pomeni, da 
volitve v občinski svet niso 
pomembne. Župan sam ne 
more izpeljati smelo začrta-
nega programa, za to potre-
buje sodelavce v občinskem 
svetu, in vabim vse volivce 
iz naše občine, da pridejo 
na volišče.« Meglič dodaja, 
da je skupaj s kandidati SLS 
zastavil obsežen, vendar iz-
vedljiv program.

M. R., S. K., M. B., A. B.

Kranj – Na lokalnih volitvah 
pred štirimi leti so v osmih 
gorenjskih občinah imeli 
samo po enega županske-
ga kandidata, tako so že v 
prvem krogu župana dobi-
le občine Bled, Gorenja vas 
- Poljane, Gorje, Jezersko, 
Komenda, Kranjska Gora, 

Vodice in Železniki. Še se-
dem gorenjskih županov je 
bilo izvoljenih prav tako že v 
prvem krogu, a so za zmago 
morali premagati enega ali 

več protikandidatov. Najbolj 
prepričljivo je zmagal župan 
Občine Medvode Nejc Smo-
le, ki je že v prvem krogu 
prejel 76,4 odstotka glasov. 

Sledil mu je župan Občine 
Žirovnica Leopold Pogačar, 
ki je že v prvem krogu prejel 
67,4 odstotka glasov, župan 
Občine Žiri Janez Žakelj je 
prejel 66,1 odstotka glasov, 
župan Šenčurja Ciril Koz-
jek pa 63,9 odstotka. Župan 
Mengša Franc Jerič je zbral 
62,4 odstotka glasov, žu-
pan Občine Cerklje Franc 
Čebulj pa 61,6 odstotka gla-
sov. V prvem krogu je slavil 
tudi župan Občine Radovlji-
ca Ciril Globočnik, ki je pre-
jel 57,7 odstotka glasov.

Vsi ostali gorenjski župa-
ni so se morali podati v dru-
gi krog volitev.

Pred štirimi leti je na Gorenjskem najbolj prepričljivo zmagal župan 
Občine Medvode Nejc Smole, ki ga je že v prvem krogu podprlo več kot 
tri četrtine volivcev.

Urška Peternel
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Knjigo prejme PETER KOZAMERNIK iz Kranja.

V štirih gorenjskih občinah so zmagovalci županskih volitev že znani, saj imajo samo po enega 
kandidata. To so občine Gorenja vas - Poljane, Medvode, Naklo in Preddvor, kjer kandidirajo aktualni 
župani. Vprašali smo jih, kako komentirajo dejstvo, da nimajo izzivalca, bi si ga morda želeli, zanimalo 
pa nas je tudi, ali menijo, da bo zato volilna udeležba v njihovih občinah slabša.

Župani, ki nimajo konkurence

Najbolj prepričljivi zmagovalci

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

MALI OGLAS                    november 1/22
Naročam objavo malega oglasa z naslednjim besedilom:

 prodam  kupim  oddam  najamem    

 podarim  iščem  nudim  zamenjam

RUBRIKA:

Vsebina:

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

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

Ime, priimek in naslov naročnika časopisa:

Po podatkih Državne volilne komisije je na volitvah 
leta 2018 od 212 občin župana že v prvem krogu 
dobilo 156 slovenskih občin, drugi krog volitev pa so 
morali izpeljati v 56 občinah.

Milan Čadež, župan Občine 
Gorenja vas  Poljane / 

Rok Roblek, župan Občine 
Preddvor / Foto: Tina Dokl

Nejc Smole, župan Občine 
Medvode / Foto: osebni arhiv

Ivan Meglič, župan Občine 
Naklo / Foto: Tina Dokl</p>

Jesenice – Danes, v petek, bo ob 11. uri v prostorih Obrtne 
zbornice Jesenice pogovor z ministrom Matjažem Hanom in 
kandidatom stranke SD za župana Jesenic Petrom Bohincem. 
Srečanje organizira Območna organizacija Socialnih demo-
kratov Zgornje Gorenjske.

Pogovor z ministrom in županskim kandidatom

Ljubljana – S 1. novembrom 
se je začel vnos elektronskih 
vlog za pridobitev nepovra-
tnih sredstev zaradi visokih 
povišanj cen energentov v 
aplikacijo, ki jo je vzposta-
vila Javna agencija SPIRIT 
Slovenija. Kot pa opozarja-
jo na ministrstvu za gospo-
darstvo, so mali poslovni od-
jemalci upravičeni do pomo-
či le za obdobje od junija do 
vključno avgusta letos. Od 1. 

septembra dalje so namreč 
ti upravičenci deležni regu-
lirane cene električne ener-
gije. Agencija SPIRIT Slo-
venija prejme okoli sto vlog 
na uro, pri čemer je precej-
šen del vlog malih poslovnih 
odjemalcev. Upravičence ob 
tem pozivajo, da pred vno-
som vlog pozorno prebere-
jo in upoštevajo navodila za 
izpolnitev, dodatno pa upra-
vičence opozarjajo, da vlogi 
dodajo podatke v megava-
tnih in ne kilovatnih urah.

Pomoč zaradi povišanj cen

Jesenice – Mladinski svet Jesenice in Klub jeseniških študentov 
pripravljata predvolilno soočenje kandidatk in kandidatov za 
župana Jesenic na temo mladih. Dogodek bo potekal v Ban-
ketni dvorani Kolperna v ponedeljek, 7. novembra, ob 18. uri.

Predvolilno soočenje na temo mladih
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Kranj – V Kranju bodo s pri-
hodnjim letom začeli zara-
čunavati polnjenje e-vozil na 
javnih polnilnicah. Mestni 
svet je cene že potrdil. Tako 
bo treba od 1. januarja 2023 
za polnjenje ob 40 centih 
štartnine plačati 0,24 evra/
kWh, za trajanje polnjenja 
nad 180 minut pa bo treba 
doplačati 0,03 evra/minu-
to. Enourno polnjenje za 9 
kWh bo tako stalo 2,56 evra, 
za 11 kWh 3,04 evra ter za 
240 minut in 40 kWh 11,80 
evra. V primerjavi s tremi 
drugimi ponudniki je cena 
na polnilnicah MOK najniž-
ja, poudarjajo.

»V nadaljevanju, ko bo za-
živela kranjska mestna kar-
tica, jo bomo integrirali, 
tako da bodo imeli njeni la-
stniki še ugodnejšo ceno. 
Prav tako bomo v postopku 

izbora dobavitelja hitrejših 
ali pa hitrih polnilnic v nas-
lednjem letu postavili še do-
datnih osem polnilnic, tako 
da bomo predvidoma apri-
la ali maja cenik nadgradili 

in bomo Kranjčanom ozi-
roma vsem občanom omo-
gočili tudi polnjenje na hi-
trih polnilnicah,« je pojasnil 
Marko Hočevar, zadolžen za 
področje energetike v uradu 

za gospodarske dejavnosti 
in promet.

Na območju Mestne obči-
ne Kranj je sicer v okviru pro-
jekta e-Mobilnost koncesio-
nar v zadnjem letu zgradil 
mrežo petnajstih javnih ele-
ktričnih polnilnic z 32 pol-
nilnimi mesti za osebna vo-
zila. Polnilnice so postavlje-
ne na Slovenskem trgu, Gre-
gorčičevi ulici, Cesti Kokr-
škega odreda, Župančičevi 
ulici in Cesti talcev.

»Te polnilnice so 22-kilo-
vatne, na posameznih mes-
tih pa smo trenutno omeje-
ni s priključnimi močmi. V 
nadaljevanju bomo, ko bodo 
tudi potrebe večje in bo zase-
denost ustrezna, zaprosili za 
povečanje priključne moči, 
verjetno tudi do 22 kilova-
tov. A polnilnice pred obči-
no so na primer trenutno za-
sedene 20-odstotno. Kar se 
tiče še hitrejšega polnjenja, 
pa bo v prihodnjem, letu na 
t. i. električnih polnilnicah 
za avtobuse, to bodo DC-pol-
nilnice, mogoče polniti 150 
kilovatov in več,« je še napo-
vedal Hočevar.

Simon Šubic

Polnjenje na javnih električnih polnilnicah v Kranju bo 
brezplačno le še do konca leta. / Foto: Gorazd Kavčič

Kranj – Prihodnje leto bo v 
Sloveniji v primanjkljaju na 
trgu dela 99 poklicev, je po-
kazala raziskava zavoda za 
zaposlovanje Poklicni baro-
meter, ki napoveduje raz-
merja med ponudbo in pov-
praševanjem na trgu dela. V 
njej je zavod analiziral 182 
poklicev.

Za prihodnje leto se pred-
videva primanjkljaj učiteljev 
v osnovnih in srednjih šo-
lah, svetovalnih delavcev in 

vzgojiteljev. Primanjkljaj se 
predvideva še v poklicih, kot 
so finančni analitik, analitik 
poslovnih procesov, sistem-
ski analitik, odvetnik, tožilec 
in pravobranilec.

Presežek pa naj bi bil 
pri poklicih nabavni refe-
rent, posrednik za zapo-
slovanje, telefonist, ura-
dnik v statistiki, financah in 

zavarovalništvu, blagajnik 
in prodajalec vstopnic. Po 
napovedih naj bi bil prese-
žek tudi pri delavcih za roč-
no pakiranje in preprosta 
prekladalna dela.

Pri nekaterih poklicih pa 
je prišlo do spremembe pri 
napovedih. Še lanske napo-
vedi so pri poklicih s področ-
ja posredovanja informacij 

v klicnih centrih, proda-
je po telefonu ter s področ-
ja dostave predvidevale pri-
manjkljaj, medtem ko letoš-
nje napovedi kažejo na to, da 
bodo poklici v presežku.

Iz primanjkljaja v ravno-
vesje pa naj bi po ugotovi-
tvah najnovejše raziskave 
prešli strokovnjaki za razvoj 
kadrov in karierno svetova-
nje, prometni odpravniki in 
referenti za promet, obdelo-
valci lesa in delavci za pre-
prosta dela v predelovalnih 
dejavnostih.

Urška Peternel

Po projektu je predvide-
no, da bodo satelitski ur-
gentni center umestili v atrij 
med Zdravstvenim domom 
Kranj in prizidkom, delno 
pa še na parkirišče za reše-
valna vozila.

V dozidanem delu bodo 
prostori za preiskave in 
terapijo ter opazovalni-
co, s predelavo obstoječih 

prostorov ambulante NMP 
pa bodo omogočili ustre-
zno triažo in izolirno sobo 
za paciente.

V okviru investicije načr-
tujejo tudi dograditev nad-
streška za reševalna vozila, s 
čimer nameravajo rešiti pro-
blem prevzema pripeljanih 
in odpeljanih pacientov, kar 
se zdaj odvija pod odprtim 
nadstreškom, to pa je nepri-
merno in tudi nediskretno.

Kranj še brez urgentnega centra

V erjetno prav vsak po-
zna koga, ki na svo-
jem profilu na Face-

booku objavlja fotografije s 
potovanj in popotovanj ali pa 
o tem kar naprej pripoveduje 
zgodbe. Eni potujejo službe-
no, digitalni nomadi delajo iz 
svoje pisarne (beri kuhinje ali 
dnevne sobe) na drugem kon-
cu sveta, obstajajo tudi ljudje, 
ki vzamejo kredit, da potujejo, 
in taki, ki objavljajo fotografi-
je iz preteklosti. Iz časov pred 
epidemijo, ko je »last minute« 
ponudba dejansko pomenila 
cenejšo ponudbo.

Ko so cvetela potovanja z 
nizkocenovnimi letalskimi 
prevozniki, nihče niti pomis-
lil ni, da bi se lahko čez noč 
zgodila epidemija, kaj šele voj-
na. Pri odločanju za rezerva-
cijo hotela, aranžmaja ali na-
kup letalske vozovnice kaj več 
kot o tem, kje bi vse to dobili 
najceneje, in o zdravstvenem 
zavarovanju za tujino ni bilo 
treba razmišljati. »Ziheraši«, 
kot jim radi rečemo, so se mor-
da odločili še za plačilo rizi-
ka odpovedi, a spet odvisno od 
tega, kam so potovali.

S prihodom korone se je vse 
precej spremenilo. Cene so po-
letele v nebo, zavarovanje od-
povedi potovanja ali letal-
ske vozovnice zaradi covida 
je postalo malodane obvezno. 
Večina zavarovalnic se je 
temu hitro prilagodila. Ce-
novno ugodnejše letalske vo-
zovnice sicer še obstajajo, a 

z njihovim nakupom morate 
v zakup vzeti tudi možnost, 
da lahko doživite turbulenco, 
še preden sploh dejansko vsto-
pite v letalo. Zadnje čase na-
mreč v spletnih skupinah, ki 
so namenjene potovanjem ozi-
roma ljudem, ki radi potujejo, 
opažam ogromno vprašanj, 
kaj storiti, ker so jim odpove-
dali let – ravnokar, pred nekaj 
urami, včeraj … Največkrat to 
predstavlja težavo. Načrtova-
na pot se lahko spremeni, za-
makne ali celo propade. Pri 
nizkocenovnikih (sploh tistih, 
ki letijo iz bližnjih sosednjih 
letališč) – pa tudi pri kakšni 
letalski družbi, ki velja za za-
nesljivo – se je prav »razpasel« 
trend, da let prestavijo ali celo 
odpovedo, ko ste ravno spaki-
rali zadnji kovček ali ste že 
prispeli na letališče. Če se na 
primer odločite za turistični 
aranžma ali program potova-
nja, pod katerega je podpisa-
na turistična agencija ali or-
ganizator potovanja, je morda 
tovrstna situacija lažja, saj v 
iskanju najboljše rešitve nis-
te ravno prepuščeni sami sebi. 
Seveda tudi slabe volje v takih 
trenutkih ne manjka, a kdor 
rad potuje, se je nove realnosti 
navadil. In kot kaže, se bo to-
vrstnih odpovedi tudi.

Še sreča, da je vzporedno s 
covidom postal precej »glasnej-
ši« tudi fenomen retrogradne-
ga Merkurja. Tako imamo vsaj 
krivca, kadar stvari ne poteka-
jo po načrtu.

Turbulentno že pred 
vzletom

Polnjenje električnih vozil na javnih polnilnicah v Kranju bo prihodnje leto postalo plačljivo, so sklenili 
kranjski mestni svetniki.

Kmalu plačljive tudi 
javne polnilnice

Prihodnje leto bo v primanjkljaju 99 poklicev, med drugimi učitelj, vzgojitelj, analitik, odvetnik ... 
Presežek pa bo v poklicih nabavni referent, delavec v zavarovalništvu, blagajnik ...

Iskali bodo učitelje, vzgojitelje ...
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Polnilnice pred občino 
so trenutno zasedene 
20-odstotno.

Po napovedih naj bi bil presežek tudi pri delavcih za 
ročno pakiranje in preprosta prekladalna dela.

KOMENTAR
Alenka Brun
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Krajanom so predstavili 
potek gradnje
V Kamni Gorici je v teku projekt izgradnje kanalizacijskega in vodovodnega omrežja. Gradnja je tudi 
priložnost za sanacijo temeljev starih in spomeniško zaščitenih hiš v kraju.

Kamna Gorica – Krajanom 
Kamne Gorice so sredi prej-
šnjega tedna predstavili ob-
sežen projekt gradnje kana-
lizacije in vodovoda, ki se 
je začel septembra. Na po-
budo krajevne skupnosti je 
občinska uprava krajanom 
predstavila traso in potek 
gradnje, način priključeva-
nja na primarno omrežje – 
gradnjo hišnih priključkov – 
in plačilo komunalnega pri-
spevka, v sodelovanju zavo-
dom za varstvo kulturne de-
diščine pa tudi možnosti so-
financiranja obnove stavb, 
ki so razglašene za spome-
nik oziroma enoto kultur-
ne dediščine. Ob gradnji ko-
munalne infrastrukture, ki 
je glede na stare hiše in ozke 
ulice v kraju zahtevna, imajo 

namreč lastniki priložnost, 
da sanirajo temelje svojih 
hiš, poudarjajo na radovlji-
ški občinski upravi.

Trenutna naložba sicer 
predstavlja prvo od dveh faz 
izgradnje komunalne infra-
strukture v Kamni Gorici – 
izgradnjo primarnega vo-
dovodnega omrežja v dolži-
ni 1.366 metrov in kanali-
zacijskega omrežja v dolži-
ni 953 metrov, ki bo omogo-
čalo priklop 240 populacij-
skih enot. V letošnjem letu 

je načrtovana izgradnja pri-
marnega vodovodnega in 
kanalizacijskega omrežja, 
v letu 2023 pa bodo zgradi-
li še črpališče za fekalno ka-
nalizacijo in sekundarno vo-
dovodno in kanalizacijsko 
omrežje, so pojasnili. Na tra-
sah vseh vodov bodo urejene 
tudi ceste oziroma javne po-
vršine, meteorna kanalizaci-
ja in cestna razsvetljava.

Vrednost pogodbenih 
del znaša 1.546.000 evrov, 
končana bodo do prihodnje 

jeseni. Občina je projekt pri-
javila tudi na dva razpisa 
ministrstva za okolje za so-
financiranje investicij. Za 
gradnjo vodovoda je že pre-
jela odločbo o sofinancira-
nju v višini 214 tisoč evrov, 
odločitve o sofinanciranju 
gradnje kanalizacije pa še 
ne.

Druga faza izgradnje ko-
munalne infrastrukture za 
preostali del naselja je na-
črtovana za obdobje po letu 
2023.

Zaradi obsežnih del v času gradnje komunalne infrastrukture v Kamni Gorici občasno 
prihaja tudi do zapor ceste. / Foto: Gorazd Kavčič

Le prizadevanja Bohinjcev niso dovolj
Andrej Arih iz TNP je 

tudi izrazil zadovoljstvo 
nad ukrepi, ki se že izvajajo: 
umirjanje hitrosti z name-
ščenimi prikazovalniki hi-
trosti na Rudnem polju, za-
pornice na posameznih od-
sekih gozdnih cest, nadzor 
nad upoštevanjem ureditev.

Posebej je poudaril sistem 
javnega prevoza na Poklju-
ko, ki ga je Občina Bohinj 
vzpostavila pred štirimi 
leti in dolgoročno velja za 
najprimernejšo usmeritev 
na obvladovanje prometa na 
Pokljuki.

Večina prometa iz Gorij 
in z Bleda

A dejstvo je, opozarja Jer-
nej Vozel iz projektivnega 
podjetja PNZ, ki je pripravi-
lo študijo, da večji del Pok-
ljuke res sodi v občino Bo-
hinj, večina prometa, kar 

osemdeset odstotkov, pa 
glede na rezultate dveh šte-
tij v času izvedbe projekta na 
planoto prihaja iz Gorij in z 
Bleda.

Bohinjci so se sistema-
tično začeli ukvarjati z or-
ganizacijo javnega prevoza 
na Pokljuko v letu 2018, iz 
leta v leto vzpostavljali več 
linij in posledično beležili 
skokovit porast prepeljanih 
potnikov.

»V lanski poletni sezoni 
je bil javni prevoz na Poklju-
ko vzpostavljen trikrat, le-
tos pa štirikrat na dan; pov-
prečno je bilo prepeljanih 
123 potnikov, zaradi česar 

je bil prostor dnevno raz-
bremenjen za od štirideset 
do petdeset vozil,« je pouda-
ril Vozel in kot dodano vred-
nost navedel še letošnjo no-

vost, to je možnost prevoza 
koles, ki so jih v posebni pri-
kolici na Pokljuko prepeljali 
skupaj 567.

Parkirišča neurejena, celo 
nelegalna

Študija sicer med ukrepi 
posebno pozornost name-
nja ureditvi obstoječih par-
kirišč, ki so jih v času izde-
lave elaborata evidentirali 
več kot osemsto. Velika ve-
čina, okoli sedemsto, jih je 

na Rudnem polju, številna 
so neurejena, nekatera celo 
nelegalna.

Cilj je zmanjšanje števila 
parkirnih mest, predvsem 
ob gozdnih cestah, in za-
gotavljanje dodatnih mest 
ob državni cesti ter uredi-
tev večjega zbirnega parki-
rišča ob glavni cesti obenem 
z ureditvijo dodatnega zbir-
nega parkirišča v dolini.

Zapornice, posebne 
cestnine ...

Predlogi gredo tudi v sme-
ri vzpostavitve zapornic in 
plačevanja posebne cestni-
ne, zmanjševanja hitrosti na 
območjih, ki so pomembna 
za ogroženega divjega pete-
lina, in povečevanja frekven-
ce javnega prevoza iz Bohi-
nja – z obstoječih štirih na 
sedem linij dnevno. Vseka-
kor, je še poudaril Vozel, pa 
se mora okrepiti javni pre-
voz z Bleda in iz Gorij.

Breznica – Zavod za gozdo-
ve je skladno z Zakonom o 
gozdovih pripravil režim 
uporabe gozdnih cest pro-
ti Valvasorjevemu domu in 
Zelenici, v katerem navaja, 
da je čezmerna obremeni-
tev gozdne ceste sezonske-
ga značaja in je največja od 
začetka maja do konca okto-
bra. V skladu z navedenim 
je v režimu tudi plačilo upo-
rabe gozdne ceste omejeno 
na obdobje čezmerne obre-
menitve gozdne ceste. Upo-
raba gozdnih cest se zato ne 
plačuje od 1. novembra do 
vključno 30. aprila. Zapor-
nice bodo v tem času dvig-
njene, s čimer bo omogo-
čen prost prehod. Odško-
dnina za uporabo gozdne 
ceste se bo tako plačevala 
le od 1. maja do konca ok-
tobra med 4. in 22. uro. Po-
leg tega se je razširil nabor 

oseb, ki jim odškodnine za 
uporabo omenjenih gozdih 
cest ni treba plačati. Izkaza-
lo se je namreč, da brezplač-
ni dostop do območja goz-
dnih cest v občini Žirovni-
ca potrebujejo tudi člani Lo-
vske družine Jesenice in Lo-
višča s posebnim namenom 
(LPN) Kozorog Kamnik, 
agrarne skupnosti in člani 
agrarnih skupnosti Koro-
ška Bela in Potoki ter ose-
be, ki na podlagi pooblasti-
la skrbijo za nepremičnine 
na območju gozdnih cest. 
Med drugim je po novem 
dovoljen prenos dovolilnice 
med polnoletnimi člani go-
spodinjstva.

Spremenjeni režim 
uporabe gozdne ceste

Maša Likosar

Gornja Radgona – V središču Gornje Radgone je spominska 
plošča v spomin na Janeza Svetino z Bleda, ki so ga 28. junija 
1991 ustrelili vojaki JLA. Bil je psiholog, svetovni popotnik, 
mislec, prevajalec, predavatelj, poznavalec indijske duhov-
nosti in svetovne književnosti. V petek, 28. oktobra, so ob 
spominski plošči položili venec in prižgali svečo, s čimer Rad-
gončani ohranjajo spomin nanj.

Venec in sveča v spomin na Janeza Svetino

Pohod k spomeniku

Podljubelj – Ob dnevu spo-
mina na mrtve so imeli v 
Planinskem društvu (PD) 
Iskra Kranj tradicionalni 
pohod K spomeniku. »Že 
več kot štirideset let se s po-
hodom spomnimo na dija-
ke in učitelje Šolskega Cen-
tra Iskra Kranj, ki so umrli 
pod plazom, ki je prigrmel 
z Begunjščice daljnega leta 
1977,« je povedala pred-
sednica društva Rozalija 

Rajgelj in dodala, da obisk 
spomenika na ta dan že pre-
rašča v spomin na vse, ki 
so ostali v gorah. »Kot vsa-
ko leto smo tudi letos zame-
njali venček in dodali sveč-
ko. Tokrat smo namesto pla-
stične sveče na polico spo-
menika položili kamenček 
z narisano svečo. S to ekolo-
ško prijazno gesto se planin-
ci PD Iskra Kranj pridružu-
jemo pozivom o zmanjšanju 
preobremenjenosti okolja s 
svečami.«

Suzana P. Kovačič

Marjana Ahačič

Naložba obsega 
izgradnjo primarnega 
vodovodnega omrežja v 
dolžini 1.366 metrov in 
kanalizacijskega omrežja 
v dolžini 953 metrov, 
v letu 2023 pa bodo 
zgradili še črpališče za 
fekalno kanalizacijo in 
sekundarno vodovodno 
in kanalizacijsko 
omrežje.
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Spominska plošča v Gornji Radgoni / Foto: Franci Klemenčič

Študija sicer med ukrepi posebno pozornost namenja 
ureditvi obstoječih parkirišč, ki so jih v času izdelave 
elaborata evidentirali več kot osemsto. Velika večina, 
okoli sedemsto, jih je na Rudnem polju, številna so 
neurejena, nekatera celo nelegalna.

Zapornice na gozdnih cestah proti 
Valvasorjevemu domu in Zelenici bodo do konca 
aprila dvignjene.

Odškodnina za uporabo 
gozdne ceste se bo 
plačevala le od 1. maja do 
konca oktobra med 4. in 
22. uro.
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Zgornje Gorje – Razvojno 
središče kulture in športa bi 
bilo namenjeno spodbuja-
nju trajnostnega in ekološke-
ga razvoja turizma, kulture in 
športa tako za krajane občine 
Gorje kakor tudi za doma-
če in tuje goste Gorij in Tri-
glavskega narodnega parka. 
Kot je pojasnil gorjanski žu-
pan Peter Torkar, je projekt 
vreden približno pet milijo-
nov evrov, zanj pa bodo pred-
vidoma prihodnje leto prip-
ravili projektno dokumenta-
cijo, vključno s pridobitvijo 
soglasij za pridobitev grad-
benega dovoljenja. Partner 
pri projektu priprave prosto-
rov in vsebin je tudi Javni za-
vod TNP, saj so, kot je povedal 
Torkar, Gorje vrata, skozi ka-
tera na območje parka priha-
ja veliko obiskovalcev.

Naslednje leto naj bi bila 
znana tudi finančna kon-
strukcija projekta, pri čemer 
se Torkar nadeja vsaj šestde-
set odstotkov evropskih 
sredstev, računa pa tudi na dr-
žavna sredstva. Projekt se bo 
poleg tega delno pokrival iz 
sredstev, ki občini pripadajo 
po zakonu o TNP, sicer pa ob-
čina namerava projekt ume-
stiti tudi v načrt razvojnih 
programov in ga delno finan-
cirati iz lastnega proračuna. 

Izvedba projekta je načrtova-
na v letih 2024 in 2025.

Festivali, srečanja ...
Novi objekt, ki bi bil v treh 

etažah, bi bil namenjen raz-
ličnim vsebinam, tako kul-
turnim in izobraževalnim 
kot športnim. V njem bi lah-
ko potekali dogodki festival-
skega značaja, kot je na pri-
mer kulinarični festival, fe-
stival dokumentarnega filma 
ali festival pripovedovalcev in 
pravljic. Za domačine bi prip-
ravili razna srečanja, dogod-
ke, delavnice in tečaje, pove-
zane tudi s prenosom tradici-
onalnega znanja, na primer 
na področju kulinarike.

Razstava fosilov
V objektu bo tudi stalna 

razstava fosilov z območja 
parka. Poleg tega bo v njem 
predstavljen Albin Belar 
(1864–1939), ki je bil eden od 
nosilcev moderne seizmolo-
gije in tudi pobudnik ustano-
vitve TNP. Belarjeva soba bo 
ena najzanimivejših vsebin 
novega doma, saj bo zasno-
vana kot celovita fizična izku-
šnja potresnih sunkov in tre-
senja umetnih tal po vseh os-
mih stopnjah Richterjeve le-
stvice. V objekt bo umeščena 
tudi soba oziroma stena gor-
janskega spomina, ki bo na-
menjena spominu na zasluž-
ne Gorjance. Poleg tega bodo 

v novem objektu svoje prosto-
re dobili člani domačih dru-
štev. V mansardi je načrtova-
na kulturna dvorana s približ-
no 140 sedeži.

Z idejno zasnovo in vsebi-
nami objekta so se seznani-
li svetniki na oktobrski seji, 
prav tako pa so jih partner-
ji projekta konec oktobra 
predstavili domačinom. Pri 
snovanju idejne zasnove so-
delujejo Urad za seizmolo-
gijo Slovenije, Prirodoslovni 
muzej Slovenije, Javni zavod 
Triglavski narodni park, regi-
onalna razvojna agencija BSC 
Kranj, projektantska družba 
Prizma ter produkcijska hiša 
Nordcross production.

Tako naj bi bilo videti novo razvojno središče kulture in športa v Gorjah.  
/ Foto: Atelje Prizma/Domen Zalokar, u.d.i.g.

Kranj – »Zaradi ugodne 
lege, glede na pohodne 
smeri v tem okolju, ima bi-
vak veliko obiskov, tako tu-
jih kot naših,« je povedala 
predsednica društva Roza-
lija Rajgelj. Bivak je ume-
ščen na vrh grebena Plesme 
na 1952 metrih nadmorske 
višine, neposredno pod juž-
no ostenje Kočne. »Ob jas-
nih dneh se ponujajo lepot 
željnim očem lepi razgledi 
po Gorenjski in Škofjelo-
ških hribih, bližnjih vrho-
vih Kamniških planin in Ju-
lijcih, ob jasnih dnevih pa 
tudi do Krima in celo Snež-
nika,« je ponazorila Rajglje-
va in dodala, da je v dolgih 

sedemdesetih letih trdnost 
bivaka preizkušala tudi na-
rava. »Leta 2011 je neurje 

tako rekoč sleklo pločevi-
nasto prevleko. Nova alu-
minijasta prevleka, ki je bila 

nameščena tudi s pomočjo 
sponzorjev, naj bi zaščiti-
la bivak še za nadaljnjih sto 
let.«

Pričevalcev o predani in 
srčni gradnji bivaka, ko ni 
bilo helikopterske pomo-
či, temveč se je vse prines-
lo na hrbtih, ni več, ostali so 
zgolj skromni zapisi in ne-
kaj fotografij. In seveda bi-
vak, kot poudari sogovorni-
ca. »Njegova opremljenost 
odraža zgodovino nekega 
časa, ki jo spoštljivo ohra-
njamo. Pri tem naj pouda-
rim, da ga v zadnjih letih 
obiskujejo 'pravi' planinci, 
ki za seboj ne puščajo sme-
ti in nereda, ampak se ob-
našajo odgovorno. In tako je 
tudi prav.«

Bivak, ki so ga zgradili »iskraši« leta 1952 in zanj še vedno zavzeto skrbijo v Planinskem društvu 
(PD) Iskra Kranj, že sedemdeset let nudi planincem varno zatočišče ob vremenskih neprilikah in tudi 
priročno prenočišče.

Suzana P. Kovačič

Šenčur – Čeprav je šenčurski 
občinski svet sredstva za ob-
novo lokalne ceste Šenčur–
Britof z rebalansom proraču-
na prenesel v naslednje leto, 
bo šenčurska občina njeno re-
konstrukcijo začela takoj po 
novembrskih praznikih, saj 
želijo čim prej razbremeniti 
prometne tokove in zagotovi-
ti varnost vseh udeležencev v 

prometu. Najprej bodo pris-
topili h gradnji krožišča, zato 
bo omenjena cesta na odse-
ku od konca naselja Šenčur, 
torej od Partizanske ulice, do 
križišča z Weingerlovo ulico 
popolnoma zaprta predvido-
ma od 3. novembra do 30. de-
cembra. Obvoz bo urejen čez 
Kranj. Poleg tega prihodnje 
leto načrtujejo obnovo ceste 
na Weingerlovi ulici in Šen-
čur zahod.

Maša Likosar

Maša Likosar

Bivak je umeščen neposredno pod južno ostenje Kočne.  
/ Foto: Miran Štular

Občina Gorje je predstavila idejno zasnovo novega razvojnega središča kulture in športa v občini Gorje, 
ki naj bi bilo umeščeno na mesto Gorjanskega doma. Služilo bi kot vstopna točka v Triglavski narodni 
park (TNP) in se vključilo v mrežo informacijskih središč parka.

Razvojno središče kulture  
in športa

Obnovo ceste Šenčur– 
Britof začeli že letos

Jubilej bivaka pod Kočno

Svet zavoda Osnovne šole Franceta Prešerna Kranj, Kidričeva 
cesta 49, 4000 Kranj, na podlagi sklepa, ki ga je 18. 10. 2022  
sprejel na svoji 22. redni seji,

razpisuje prosto delovno mesto  

RAVNATELJA. 

Kandidat mora za imenovanje na mesto ravnatelja izpolnjeva-
ti pogoje v skladu z 58. členom Zakona o organizaciji in financi-
ranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 
20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – 
popr., 25/17 – ZVaj, 123/21 in 172/21; v nadaljnjem besedilu: 
ZOFVI), in sicer mora kandidat izpolnjevati naslednje pogoje: 
-  ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih 

za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobra-
zbe, pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu z zako-
nom ustreza izobrazbi druge stopnje; 

-  izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali za svetovalnega delav-
ca na šoli, na kateri bo opravljal funkcijo ravnatelja (izobrazba 
ustrezne smeri, strokovni izpit, potrdilo iz kazenske eviden-
ce, potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejan-
ja zoper spolno nedotakljivost, potrdilo, da oseba ni v kazen-
skem postopku); 

- ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju; 
-  ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv 

mentor; 
- ima opravljen ravnateljski izpit. 

Kandidat lahko ravnateljski izpit opravi tudi naknadno, v enem 
letu po začetku mandata. Delo na delovnem mestu ravnatelja 
se opravlja polni delovni čas. 

Predvideni začetek dela je 6. 1. 2023. Izbrani kandidat bo ime-
novan za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogo-
dba o zaposlitvi za določen čas, za delovno mesto ravnatelja. 

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev 
(dokazila o izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, 
opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji 
in izobraževanju, potrdilo iz kazenske evidence in potrdilo iz evi-
dence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedo-
takljivost ter potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem pos-
topku, dokazilo o delovnih izkušnjah). Potrdilo iz kazenske evi-
dence in potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva deja-
nja zoper spolno nedotakljivost ter potrdilo sodišča, da kandi-
dat ni v kazenskem postopku, ne smejo biti starejša od 30 dni.  

Prijavo pošljite priporočeno po pošti v petnajstih (15) dneh po 
objavi razpisa na naslov: 

SVET ŠOLE Osnovne šole Franceta Prešerna Kranj, Kidriče-
va cesta 49, 4000 Kranj, z oznako »Prijava na razpis za pro-
sto delovno mesto RAVNATELJ«. 
Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za 
mandatno obdobje in kratek življenjepis. 

Kandidati bodo pisno obveščeni o odločitvi oziroma imenova-
nju najpozneje v 4 mesecih od objave tega razpisa.  

                                       Namestnica predsednika  
                                        zavoda Osnovne šole Franceta Prešerna Kranj

Hrušica – Turški izvajalec Cengiz Slovenija je do včeraj izkopal 
2235 metrov vzhodne cevi predora Karavanke. Kot so nam 
povedali na Darsu, ki je investitor projekta, gradnja druge cevi 
poteka skladno s terminskim planom. Skupna dolžina druge 
cevi predora je 7948 metrov, od tega je slovenski odsek dolg 
3446 metrov, torej jim je doslej na naši strani uspelo izkopati 
dobri dve tretjini celotne dolžine. Podzemni del izkopa na naši 
strani naj bi bil končan do oktobra 2023, sledilo bo nameščanje 
opreme, promet pa naj bi po drugi cevi stekel leta 2025.

Izkopani dve tretjini druge cevi
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Južna razbremenilna cesta
Končno zelena luč za južno razbremenilno cesto. Gradbeno dovoljenje je postalo pravnomočno.

Po desetletjih čakanja se je končno pre-
maknilo. Upravna enota Radovljica je apri-
la letos izdala gradbeno dovoljenje za prvo 
fazo gradnje blejske južne razbremenilne 
ceste. Šele po razrešitvi pritožbe je grad-
beno dovoljenje za prvo fazo sredi okto-
bra postalo pravnomočno. Tako se gradnja 
ceste, ki jo na Bledu in tudi v Bohinju čaka-
jo že desetletja, končno lahko začne. Rok 
za dokončanje del, ki jih bo za 6,4 milijona 

evrov izvedla Gorenjska gradbena druž-
ba, je 19 mesecev od uvedbe v delo. V ob-
činski upravi se nadejajo, da gradnja ne bo 
povzročala še dodatnih prometnih zasto-
jev niti v poletni turistični sezoni.
Prva faza gradnje južne razbremenilne 
ceste obsega rekonstrukcijo krajšega od-
seka regionalne ceste Lesce–Bled z rekon-
strukcijo križišča na Betinu. V sklopu del 
so predvideni novogradnja spiralnega 

dvopasovnega krožnega križišča, premo-
stitveni objekt z regulacijo potoka Reči-
ca, podhod za pešce in kolesarje pod kro-
žiščem, protihrupna zaščita ter komunal-
na in krajinska ureditev. Po prvi bosta sle-
dili še druga in tretja faza. Druga faza ob-
sega traso od odkopa do predora Straža, 
tretja pa cesto čez Mlinsko polje. Za dru-
go fazo so odkupljena vsa zemljišča razen 
dveh, pri katerih še usklajujejo projektant-
ske rešitve. Na Mlinem pa so letos izvedli 
predstavitev idejne zasnove skupaj z omi-
litvenimi ukrepi.
»Verjamem, da smo našli najboljšo reši-
tev za vse prebivalce tudi na Mlinem, in 
večinoma se z njo strinjajo,« je ocenil di-
rektor Občinske uprave Bled Robert Kli-
nar. Verjame, da je, če ne bo dodatnih za-
pletov in bodo z državo složno delali, ce-
lotna obvoznica lahko zgrajena v nasled-
njih petih letih. Blejski župan Janez Fajfar 
je ocenil, da je to za večino Blejcev in Bohi-
njcev eden najsrečnejših dni v zadnjih de-
setletjih, saj se je končno rešil ta strahoviti 
problem dveh kilometrov državne ceste ob 
obali Blejskega jezera. Kot je pojasnil, bo 
po izgradnji obvoznice dostop do Bohinj-
ske Bele in Bohinja precej lažji. Poleg tega 
se bo razbremenila jezerska skleda in na 
Bledu se bo lahko uredil mirujoč promet. 
Uredilo se bo lahko komunalno omrežje, 
saj pod obstoječo cesto teče glavni kanal.

Stekla gradnja prizidka
V sredo, 19. oktobra, je izvajalec gradbeno-obrtniških del Kovinar 
Gradnje ST začel izvajati dela pri projektu Dozidava objekta Zdra-
vstvenega doma Bled. Investicija je vredna dobrega 2,5 milijona 
evrov, sofinancirajo pa ga Občina Bled (675.000 evrov), Občina 
Gorje (232.000 evrov), Zdravstveni dom Bled (OZG, 895.000 evrov) 
ter Ministrstvo za zdravje (702.000 evrov). Dela naj bi zaključili ko-
nec oktobra 2023.
Novogradnja je predvidena na zahodnem delu obstoječega objek-
ta. Objekt bo v treh etažah. Tloris dozidanega objekta je pravoko-
tnih dimenzij, zazidana površina novogradnje – dozidave bo zna-
šala 254,90 kvadratnega metra in se navezuje na obstoječi objekt 
Zdravstvenega doma Bled z vmesnim pokritim prehodom.
Direktor Zdravstvenega doma Bled mag. Leopold Zonik je pove-
dal, da gradnja predstavlja veliko pridobitev za zdravstvo, saj bodo 
poleg novih prostorov za nujno medicinsko pomoč ter ambulan-
te za otroke in mladino pridobili še tri nove ambulante družin-
ske medicine z mladimi zdravniki, ki trenutno že opravljajo spe-
cializacijo. Seveda bo nova pridobitev olajšala tudi zagotavljanje 

zdravstvene oskrbe za potrebe turizma. Direktor Zonik je zagoto-
vil, da bo gradnja prizidka potekala ločeno in ne bo ovirala proce-
sa zdravstvene oskrbe.

Tako bo videti prizidek Zdravstvenega doma Bled.

Slabo vreme vsem, ki so se zbrali na letošnji jubilejni trgatvi na 
Blejskem gradu, ni moglo pokvariti dobre volje. Gostitelji, trgači 
iz Malečnika in člani Društva ljubiteljev potomk Stare trte Mlado-
vita so naravi navkljub poskrbeli, da je tradicionalna trgatev ko-
nec septembra potekala tako, kot se za potomko najstarejše trte na 
svetu spodobi. Na Blejskem gradu so cepič več kot 450 let stare trte 
z Lenta posadili leta 2011 ob 1000. obletnici prve pisne omembe 
gradu. Grajska trta je etnografska posebnost, saj od vseh cepičev 
stare trte z Lenta uspeva najviše, na nadmorski višini 599 metrov.
Kot je povedal župan Občine Bled Janez Fajfar, so ob posaditvi trte 
imeli pomisleke, ali bo ta sploh uspevala, saj raste na visoki nad-
morski višini iz skale. Danes si težko predstavljamo Bled kot vino-
rodno pokrajino, krajevna imena pa pričajo, da je tu nekoč rasla 
trta. Vino je bilo menda celo tako dobro, da so ga v Brixnu, kjer so 
bili doma gospodarji Blejskega gradu, imeli za mašno vino.

V Zavodu za kulturo Bled se že drugo leto posvečajo Blejkam in 
Blejcem, ki so domače okolje in tujino zaznamovali s svojim de-
lom in ustvarjanjem. Če so leto 2021 posvetili vsestranski ustvar-
jalki akademski slikarki Meliti Vovk, leto 2022 posvečajo kiparju 
Slavku Oblaku, ki je za svoje delo dobil tudi zlato plaketo Občine 
Bled. V novembru bo izšla monografija z naslovom Slavko Oblak, 
umetnik in rokodelec, njegova dela bodo predstavljena na razsta-
vi v Galeriji Stolp na Blejskem gradu, priporočajo pa tudi, da se po-
date po Poti skulptur. Slavka Oblaka in njegovo delo boste v no-
vembru lahko spoznali tudi osebno, saj prihaja na odprtje razsta-
ve svojih del na Blejski grad. Odprtje se obeta v četrtek, 10. novem-
bra, ob 17. uri. Na razstavi Slavko Oblak, umetnik in rokodelec se 
na ogled ponuja devet njegovih skulptur ter fotografski utrinki z 
njegove ustvarjalne poti. Razstava bo odprta do 31. januarja 2023.

Grajska trgatev

Umetnik in rokodelec
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Na jubilejni trgatvi na Blejskem gradu

Pot skulptur Slavka Oblaka
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Začenja se gradnja krožišča Šobec
Direkcija RS za infrastrukturo začenja 
gradnjo krožnega križišča na državni cesti 
Lesce–Bled z odcepom za Šobec. Dela bo iz-
vajalo podjetje Gorenjska gradbena druž-
ba. Zaradi gradnje bo od 24. oktobra 2022 
do 10. februarja 2023 izvedenih več del-
nih zapor z urejenim dvosmernim oziro-
ma izmeničnim enosmernim prometom. 

Delne zapore ceste bodo prilagajali nači-
nu gradnje. V sklopu izgradnje krožišča bo 
zaradi gradbenih posegov v okoliško ob-
močje treba vzpostaviti tudi popolno za-
poro kolesarske steze Lesce–Bled. Popol-
na zapora kolesarske steze bo vzpostavlje-
na, ko bodo to zahtevale razmere na tere-
nu. Obvoz za kolesarje bo urejen na relaciji 

Lesce–Lancovo–Ribno–Koritno–Bled in 
obratno. Pešce bodo mimo gradbišča var-
no preusmerili delavci oziroma ročni us-
merjevalci. V sklopu državne investicije bo 
Občina Radovljica izvedla sočasno grad-
njo dela vodovoda na trasi Hipodrom–Pod 
Golfom. Ponudbena vrednost investicije 
znaša približno 50.000 evrov.

Pri Sv. Katarini na Homu se namreč začenja prečna pot po južnih 
pobočjih Homa, ki čez pašnike vodi do razgledne točke, kjer pot 
preide iz zasipskih na podhomske pašnike. V letu 2021 je bil ure-
jen prvi odsek te poti. V prihodnjem letu pa bo Občina Bled uredi-
la še zadnji odsek, to je do meje Agrarne skupnosti Zasip in Agrar-
ne skupnosti Podhom. Z uveljavitvijo novega režima obiska v sote-
ski Vintgar (vstop v Vintgar zgolj z zgornje strani soteske iz Podho-
ma) to pot namreč uporablja mnogo več obiskovalcev kot doslej. 
Zato je bil potreben poglobljen premislek in pristop k ureditvi poti. 
Po usklajevanju med Agrarno skupnostjo Zasip, investitorjem Ob-
čino Bled in izvajalcem del Infrastrukturo Bled je bil potrjen pred-
log sanacije, ki pot izravnava na enotno širino, jo dodatno utrjuje z 
jalovino in po potrebi na določenih mestih predvideva bočne opo-
re, izvedene z lesenimi okroglicami.

Novo urejen Podhomski rob

Sprehajalci, ki se napotijo okoli Blejskega jezera, bodo te dni na 
poti naleteli na oviro. V novembru namreč izvajajo vzdrževalna 
dela na vzhodnem delu mostovža v Veliki Zaki. Občina Bled je v 
sodelovanju z Infrastrukturo Bled v oktobru 2021 že obnovila sto-
pnišče na zahodni strani mostovža. Tudi tokrat bodo dela obse-
gala zamenjavo dotrajanega stopnišča in ograje. Prehod čez mo-
stovž v času del ne bo mogoč.

Vzhodni mostovž  
bo obnovljen

V teh dneh potekajo dela na objektu paviljona v Zdraviliškem par-
ku na Bledu, kar predstavlja poseg v registrirano nepremično dedi-
ščino Bled – Paviljon v Zdraviliškem parku. Občina je pridobila so-
glasje Javnega zavoda Republike Slovenije za varstvo kulturne de-
diščine, Območna enota Kranj, ki dopušča zamenjavo dotrajanih 
skodel z enakimi skodlami »šinkli«. Izvajalec del je podjetje Skod-
larstvo Bohinj. Dela bodo zaključena do sredine novembra.

Zamenjava skodel na 
paviljonu

Imamo jo! Južno razbremenilno cesto.
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Kamnik – V luči energetske 
draginje ob začetku ogreval-
ne sezone tudi v Kamniku 
razmišljajo o ukrepih in dol-
goročni večji samooskrbi z 
električno energijo. Kot nam 
je povedal kamniški župan 
Matej Slapar, se med pra-
zniki zaradi aktualne situa-
cije sicer ne nameravajo od-
povedati praznični okrasi-
tvi, kot so napovedali v neka-
terih drugih občinah. »De-
cember je čaroben mesec 
in prav je, da tudi na ta na-
čin občanom damo pozitiv-
no sporočilo. Bomo pa tudi 
z uporabo LED-svetilk pos-
krbeli, da bo osvetlitev čim 
varčnejša,« nam je povedal.

Koliko bo dražje 
ogrevanje

Za koliko bo sicer na ra-
čun dražjih energentov 
dražje ogrevanje v stavbah, 
ki jih upravljajo, si sicer ne 
upajo napovedati. Poleg viš-
jih cen plina bodo na končno 
ceno vplivale tudi tempera-
ture in sprejeti oz. predvi-
deni vladni ukrepi. Z neka-
terimi enostavnimi ukrepi 
pa se nameravajo truditi, da 
bo račun za ogrevanje nižji. 
Skupaj z Upravno enoto Ka-
mnik bodo tudi na občinski 
upravi sledili priporočilom o 
znižanju temperature do ra-
zumne meje.

Energetska sanacija 
objektov

Že v minulih letih je obči-
na pristopila tudi k energet-
ski sanaciji nekaterih objek-
tov, nazadnje Doma kulture 
Kamnik in stavbe policijske 
postaje. Predvidoma prihod-
nje leto nameravajo na stre-
ho Osnovne šole Stranje na-
mestiti sončno elektrarno.

Za višjo samooskrbo pa 
se bodo trudili tudi v okvi-
ru projekta ELENA. Gre 
za konzorcij, v katerega so 
vstopili na pobudo vodilne 
partnerice Mestne občine 

Kranj. Projekt sofinancira 
Evropska investicijska ban-
ka, ki bo partnerjem zago-
tavljala nepovratna sredstva 
za tehnično dokumentacijo 
na področju energetske sa-
nacije stavb, javne razsvet-
ljave, sončnih elektrarn ter 
energetske učinkovitosti 
ogrevalnih sistemov. Obči-
na je že oblikovala seznam 
najnujnejših investicij. To 
so objekti knjižnice, glasbe-
ne šole, Vrtca Tinkara, ba-
zenskega objekta in objek-
ta na Starem gradu, ki jih 
bodo energetsko sanirali in 

na strehe namestili sonč-
ne elektrarne. Pod pogojem 
uspešne izvedbe je občina 
upravičena do največ 150 
tisoč evrov sredstev. Delež 
sofinanciranja pa bo mož-
no določiti šele po izdela-
vi celotne projektne doku-
mentacije, saj se cene sto-
ritev projektiranja spremi-
njajo. V začetku leta 2024 
bodo predvidoma objavili 
javna naročila za izvedbo in-
vesticije in zanje iskali tudi 
možnosti sofinanciranja s 
pomočjo državnih in evrop-
skih sredstev.

V Kamniku razmišljajo o večji energetski samooskrbi. / Foto: Aleš Senožetnik

Škofja Loka – V loški občini 
že nekaj časa poteka uredi-
tev kolesarske steze od stare-
ga Petrola do železniške po-
staje na Trati in naprej proti 
Virmašam. Odsek je tudi del 
daljinske državne kolesar-
ske povezave: Jezerski vrh–
Kranj–Škofja Loka. Kot pra-
vijo na Občini Škofja Loka, 
gre za projekt trajnostne mo-
bilnosti, ki poleg reševanja 
okoljskih problemov prispe-
va tudi k boljši, dostopnejši 
ter varnejši povezanosti Ško-
fje Loke z zalednimi naselji, 
zmanjšanju prometnih za-
stojev, povečanju prometne 
varnosti ter izboljšanju kako-
vosti življenjskega prostora.

Gradnja poteka v več fa-
zah. Najprej je bil preurejen 
odsek od križišča pri starem 
Petrolu do Starega dvora, le-
tos pa se nadaljuje z drugo 
fazo. Gradnjo Kidričeve ceste 
so te dni zaključili do Petrola 

na Trati. Križišči pri Komu-
nali Škofja Loka in Tehnič-
nih pregledih so preuredi-
li v krožišči s hortikulturno 
ureditvijo, v bližini so uredi-
li novi avtobusni postajališči 
s sodobno trajnostno urba-
no opremo, kot so novi nad-
streški, stojala za kolesa, klo-
pi in urejeno vodenje pešcev. 

Na novo so uredili in zašči-
tili celoten splet komunalne 
infrastrukture, prav tako se 
je izvedla varčna trajnostna 
javna razsvetljava, uredili so 
meteorno kanalizacijo ter vo-
ziščno konstrukcijo. Urejena 
je prometna signalizacija in 
prometna oprema. Posadili 
so tudi 96 novih dreves.

Drugo leto spomladi bos-
ta sledili še tretja tretjina 
druge faze izgradnje, ki bo 
potekala do Kmetijske za-
druge, in tretja faza rekon-
strukcije Kidričeve ceste, ki 
bo potekala od Kmetijske 
zadruge proti Železniški 
postaji in naprej proti Vir-
mašam.

Škofjeloška Kidričeva cesta med krožiščem pri Starem dvoru in Petrolom je prenovljena in znova 
odprta, nadaljevanje gradnje pa bo drugo leto spomladi.

Vilma Stanovnik

Orehek – Ob minulem dne-
vu spomina na mrtve so se v 
organizaciji Krajevne skup-
nosti (KS) Orehek - Drulov-
ka s položitvijo venca k spo-
meniku NOB poklonili spo-
minu na triindvajset pa-
dlih krajanov v drugi sve-
tovni vojni. Letošnja prire-
ditev, za katero so kultur-
ni program pripravili učen-
ci Osnovne šole Orehek, je 
potekala ob obnovljenem 
spomeniku, katerega avtor 

je bil arhitekt Ferdinand Jo-
cif, postavljen pa je bil leta 
1968.

Predsednik KS Orehek - 
Drulovka Marjan Fajfar je 
pojasnil, da je Mestna obči-
na Kranj na pobudo KS spo-
menik obnovila s sredstvi, ki 
krajevnim skupnostim pri-
padajo na podlagi 8. člena 
novega odloka o kriterijih in 
merilih za financiranje kra-
jevnih skupnosti. Obnovili 
so stopnice, tlakovano pot in 
napis na spomeniku. Inve-
sticija je znašala 7500 evrov.

Simon Šubic
Aleš Senožetnik

Dela na Kidričevi cesti se za letos končujejo, cesta, ob kateri so zasadili kar 96 novih 
dreves, pa je spet normalno prevozna. / Foto: Vilma Stanovnik

Za kratek kulturni program na spominski slovesnosti so 
poskrbeli učenci Osnovne šole Orehek. / Foto: Simon Šubic

Tudi v Kamniku se spoprijemajo z energetsko draginjo in si prizadevajo za večjo samooskrbo.

Praznična razsvetljava bo Obnovili spomenik 
NOB na Orehku

Škofja Loka – Od danes nap-
rej si bo v Mali galerij Obči-
ne Škofja Loka moč ogleda-
ti razstavo natečajnih rešitev 
za novo Knjižnico Ivana Tav-
čarja v Škofji Loki. Na ta na-
čin si investitor Občina Ško-
fja Loka želi širši javnosti 
predstaviti prispele natečaj-
ne rešitve za projekt celostne 
sanacije obstoječega objekta 

nekdanje Name za potrebe 
ureditve knjižnice. Na ogled 
bodo postavljeni plakati za 
vse prispele natečajne re-
šitve, nagrajene rešitve ter 
izbrana natečajna rešitev. 
Predstavljeno bo tudi drugo 
natečajno gradivo. Razstava 
bo v času uradnih ur na ogled 
v Mali galeriji – v vhodni avli v 
pritličju Občine Škofja Loka, 
Mestni trg 15, odprta pa bo do 
25. novembra.

Vilma Stanovnik

Razstava natečajnih 
rešitev za novo knjižnico

Za letos se dela zaključujejo
Kranj – Konec meseca bo 
znano, ali bosta na Unescov 
seznam nesnovne dediščine 
vpisani še dve enoti iz Slo-
venije, in sicer čebelarstvo 
in reja lipicancev. Pri no-
minaciji z naslovom Tradi-
cija reje lipicancev je sode-
lovalo osem držav: Sloveni-
ja, Avstrija, Bosna in Her-
cegovina, Hrvaška, Madžar-
ska, Italija, Romunija in Slo-
vaška, kjer imajo ti konji že 
stoletja simbolno vlogo, ki se 
prenaša skozi ustno izročilo 
in ljudske pesmi ter priča o 
tesni čustveni povezanosti 
med človekom in konjem. 
Nominacija z naslovom 

Čebelarstvo v Sloveniji, na-
čin življenja pa dokazuje bo-
gastvo čebelarske dediščine, 
njeno dolgo zgodovino, tra-
dicionalne izraze, veščine, 
znanja in prakse, ki se pre-
našajo iz roda v rod. Pri prip-
ravi nominacije so sodelova-
li tudi strokovnjaki Čebelar-
skega muzeja iz Radovljice, 
so sporočili z ministrstva za 
kulturo.

Slovenija ima na sezna-
mu nesnovne kulturne de-
diščine človeštva vpisane že 
štiri enote: Škofjeloški pasi-
jon (2016), Obhode kuren-
tov (2017), Klekljanje čipk v 
Sloveniji ter Veščine, znanje 
in tehnike suhozidne grad-
nje (2018).

Čebelarstvo na Unescov 
seznam dediščine
Urška Peternel
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Kranj – Na Sardiniji je med 
12. in 22. oktobrom poteka-
lo svetovno šahovsko prven-
stvo za mlade do dvajsetega 
leta. Na njem sta nastopila 
tudi dva slovenska predstav-
nika, Kranjčanka Zala Urh 
in Celjan Nik Javornik. Zala 
je prikazala izjemno formo 
in bila do zadnjega trenutka 
celo v boju za medaljo.

»Vedela sem, da na svetov-
no mladinsko prvenstvo od-
hajam zadnjič, tokrat pa sem 
nastopila v absolutni mladin-
ski konkurenci. V zadnjih le-
tih sta dve svetovni mladinski 
prvenstvi zaradi epidemije 
odpadli oziroma so se nekate-
ra tekmovanja nadomestila s 
tekmovanji 'online'. To seve-
da ni isto, meni osebno to ni 
všeč. Tako sem v zadnjih dveh 
letih večinoma nastopala v 
članskih konkurencah,« je po 
vrnitvi s prvenstva na Sardini-
ji povedala 20-letna Zala Urh, 
ki je tako po dolgem času zno-
va nastopala v svoji konkuren-
ci, med mladinkami.

»Prav zato, ker kar nekaj 
časa na večjem tekmovanju 
nisem nastopala med mla-
dinkami, sem se želela izka-
zati. Vseeno si nisem zasta-
vila previsokih ciljev, saj je 
bilo za menoj kar težko po-
letje, ko je šlo marsikaj naro-
be. Tako sem šla na Sardini-
jo zelo sproščena, moj cilj je 
bila zgolj uvrstitev v prvo tre-
tjino tekmovalk. Ker nas je 
nastopalo 66, sem računala, 

da se uvrstim do 12. mes-
ta. Po ratingu sem bila pos-
tavljena kot 13. nosilka,« je 
pojasnila Zala Urh, ki jo je 
na prvenstvu spremljal tre-
ner Matjaž Mikec.

»Zelo sem hvaležna Šaho-
vski zvezi Slovenije, da sva 
imela s sotekmovalcem na 
prvenstvu, ki je trajalo sko-
raj dva tedna, lahko trener-
ja. Vsak dan je bila na spo-
redu ena partija, en dan pa 
tudi dve. Meni osebno to ne 
odgovarja, saj se rada na vsa-
ko partijo dobro pripravim. 
Tako sem drugo partijo v is-
tem dnevu izgubila in to je 
bil tudi moj edini poraz na 
prvenstvu. na preostalih sem 
zmagala ali remizirala,« je 

povedala Zala, ki je v enajstih 
kolih zbrala 8 točk, ravno toli-
ko kot tretjeuvrščena tekmo-
valka Kazahstanka Meruert 
Kamalidenova, po dodatnih 
kriterijih pa je na koncu Zala 
zasedla četrto mesto. Naslov 
je osvojila Govhar Bejdulaje-
va iz Azerbajdžana z 8,5 toč-
ke. Srebrna je bila Asel Serik-
baj iz Kazahstana s prav tako 
8,5 točke.

»Čakanje na konec zad-
nje partije je bilo zaradi raz-
ličnih kombinacij zelo stre-
sno. Ko je padla odločitev, 
sem bila nekaj minut kar ža-
lostna. Potem sem se spri-
jaznila in ugotovila, da sem 
igrala po najboljših močeh 
in da bi bilo težko narediti 

kaj več. Na koncu sem tudi 
za četrto mesto dobila lep 
pokal in domov odšla dob-
re volje,« je še povedala Zala 
Urh, sicer študentka raču-
nalništva, ki si je za cilj pos-
tavila tudi, da čim prej pos-
tane šahovska velemojstri-
ca, saj ji manjka le še en bal.

Sicer pa je na oktobrskem 
svetovnem mladinskem ša-
hovskem prvenstvu na Sar-
diniji skupno nastopilo 186 
šahistk in šahistov iz 58 
držav. Naš drugi predstav-
nik Nik Javornik je v odprti 
konkurenci, kjer je z osmi-
mi točkami zmagal Azerbaj-
džanec Abdula Gadimbaj-
li, s štirimi točkami zasedel 
104. mesto.

Kranjska šahistka Zala Urh je na svojem zadnjem mladinskem tekmovanju osvojila četrto 
mesto. / Foto: Tina Dokl

Bled – Ta ponedeljek se bodo 
člani naše najmočnejše ho-
kejske reprezentance zbra-
li v svoji tradicionalni prip-
ravljalni bazi na Bledu, kjer 
bodo opravili tridnevne 
priprave, nato pa bodo odpo-
tovali proti madžarski pre-
stolnici. Tam jih od četrtka 
do nedelje naslednji teden 
čaka mednarodni turnir, na 
katerem se bodo v dveh sku-
pinah pomerile reprezen-
tance Madžarske, Japonske 
in Francije ter Italije, Ukra-
jine in Slovenije.

Naši hokejisti bodo v pe-
tek najprej igrali z ekipo 
Italije, v soboto pa z ekipo 
Ukrajine. V nedeljo bodo še 
tekme za končno uvrstitev 
na turnirju.

Selektor Matjaž Kopitar 
je na reprezentančno akcijo 
povabil igralce, med kateri-
mi so vratarji Luka Gračnar, 
Rok Stojanovič in Val Usnik, 

branilci Aljoša Crnović, Kri-
stjan Čepon, Miha Logar, 
Aleksandar Magovac, Ma-
tic Podlipnik, Nejc Stojan, 
Miha Štebih, David Planko 

in Žiga Urukalo ter napadal-
ci Tadej Čimžar, Luka Ka-
lan, Rok Kapel, Gregor Ko-
blar, Anže Kuralt, Luka Ma-
ver, Eric Pance, Aljaž Pre-
dan, Nik Simšič, Jaka Sod-
ja, Erik Svetina, Jaka Šturm, 
Blaž Tomaževič, Žan Jezov-
šek in Miha Zajc.

Slovenski mladi risi v kate-
goriji do dvajset let bodo is-
točasno tekmovali na med-
narodnem turnirju na Je-
senicah, na katerem bodo 
moči merile izbrane vrste 
Francije, Italije, Madžarske 
in Slovenije.

Naši najmlajši risi pa se 
bodo v sredo odpravili pro-
ti Madžarski. Na mednaro-
dnem turnirju štirih držav v 
Györu bodo od četrtka do so-
bote odigrali tekme proti Av-
striji, Italiji in Madžarski.

Slovenska moška članska hokejska izbrana vrsta bo z reprezentančnim zborom na Bledu začela 
priprave na svetovno prvenstvo elitne hokejske divizije.

Vilma Stanovnik

Kranj – Nogometaši v Prvi 
ligi Telemach bodo od da-
nes do nedelje odigrali 16. 
krog. Ekipa Domžal bo da-
nes zvečer gostovala pri Ko-
pru, jutri ob 16.30 pa v Špor-
tni park Domžale priha-
ja vodilna Olimpija, kjer se 
bo pomerila s Kalcerjem Ra-
domlje, ki je trenutno na os-
mem mestu.

Že danes se gorenjski ob-
račun obeta v 2. slovenski no-
gometni ligi. Ekipa Triglava, 
ki je trenutno na 12. mestu 
lestvice, bo namreč v 15. kro-
gu na domači zelenici gosti-
la Roltek Dob, ki je trenutno 
na 14. mestu lestvice. Tek-
ma se bo začela ob 18. uri. 
Ekipe v 3. ligi – zahod jutri 

čakajo tekme 13. kroga. Jutri 
ob 14. uri se bosta v Žireh po-
merila Eksist Žiri in Šobec 
Lesce, istočasno pa bo Sava 
gostila Svobodo Ljubljana. 
Tekma bo ob 14. uri tudi v 
Škofji Loki, ko se bosta po-
merili moštvi Škofje Loke in 
Adrie. Tinex Šenčur bo go-
stoval pri Slovanu.

Jutri je na sporedu tudi 11. 
krog v Gorenjski nogometni 
ligi za člane. Pari so: Bitnje – 
Zarica Kranj, Niko Železni-
ki – SIJ Acroni Jesenice, 
Bled-Bohinj Hirter – Polet, 
Velesovo Cerklje – Preddvor 
(vse ob 14. uri) in Kranjska 
Gora – Britof (ob 15.30). V to-
rek ob 19. uri bosta v Goraj-
tah igrala še Kondor Gode-
šič in Naklo, Tržič 2012 pa 
je prost.

Vilma Stanovnik

Celje, Škofja Loka – Danes se začenja evropsko prvenstvo v 
rokometu za dekleta. Do 20. novembra bo Slovenija skupaj s 
Severno Makedonijo in Črno goro gostila 15. prvenstvo stare 
celine. Dve izmed štirih skupin prvega dela bosta tekmovali 
v Sloveniji, in sicer v celjski dvorani Zlatorog in ljubljanski 
dvorani Stožice. Drugi del prvenstva bosta gostili slovenska 
in makedonska prestolnica, vsi odločilni dvoboji za najvišja 
mesta pa bodo potekali v Ljubljani. Naše rokometašice prva 
tekma čaka danes ob 18. uri, ko se bodo v Celju pomerile s 
favoritinjo skupine Dansko. V nedeljo Slovenke čaka obračun s 
Švedinjami, v torek pa še s Srbkinjami. Rokometne prvoligaše 
v Ligi NLB pa konec tedna čakajo tekme sedmega kroga. Dva 
obračuna sta bila na sporedu že v sredo, ko je Gorenje Velenje 
gostilo Krško in zmagalo s 37 : 24, Dobova pa je doma izgu-
bila s Slovenj Gradcem s 25 : 29. Jutri, v soboto, se zanimiv 
obračun obeta v škofjeloški dvorani Poden, kjer bo ob 18. uri 
pri moštvu Urbanscape Loka gostoval Maribor Branik.

Bogat rokometni konec tedna

Škofja Loka – V letošnjem ligaškem tekmovanju v prstometu, 
ki je potekalo od aprila do konca oktobra, so ekipe tekmovale 
v prvi ženski, prvi moški in drugi ligi. Na različnih lokacijah 
so igrali 15 kol. Prijavljenih je bilo 23 ekip, sodelovalo je 192 
igralk in igralcev. Ženska liga je imela pet ekip. Prvo mesto 
je zasedla ekipa iz DU Škofja Loka, drugo ekipa iz ŠD Kam-
na Gorica – Ajda, tretje mesto pa ekipa ŠD Podnart. Tudi 
posamezno so bile igralke iz DU Škofja Loka uspešne, saj je 
prvo mesto zasedla Lea Ahčin. V prvi moški ligi, kjer je igralo 
devet ekip, je slavila ekipa ŠD Senica – Lotrič, drugo mesto 
je osvojila ekipa ŠD Lom – Ribiči 1, tretje pa ŠD Rokce 1. Med 
posamezniki je zmagal Ivan Šiler iz DU Kranj – Korenine – 
Flinger. V drugi ligi, kjer je prav tako nastopalo devet ekip, je 
bila najboljša ekipa ŠD Visoko – Stari lisjaki. Posamezno je 
bil najboljši Franc Mihelič iz ŠD Naklo.

Najboljši ekipi Škofje Loke in Senice

Kranj – S turnirjem v Grad-
cu se je minuli konec tedna 
začelo tekmovanje v Alpski 
vaterpolski ligi. Prvi dan sta 
bila na sporedu dva sloven-
ska obračuna. Ljubljana Slo-
van je z 11 : 9 (2 : 2, 2 : 3, 4 : 
2, 3 : 2) premagala Calcit Wa-
ter Polo, AVK Triglav pa je s 
kar 20 : 4 (6 : 1, 4 : 1, 4 : 0, 6 

: 2) premagal ekipo Grafista 
Koper.

V nedeljo so nato Kamni-
čani s 17 : 15 (1 : 3, 5 : 4, 5 : 3, 6 
: 5) premagali Pallanuoto Tri-
este, Kranjčani pa zaradi od-
povedi ekipe banjaluškega 
Borca niso nastopili. Tako bo 
v ligi nastopalo le deset ekip.

Drugi turnir bo na sporedu 
26. in 27. novembra na kopa-
lišču Kodeljevo v Ljubljani.

Vilma Stanovnik

Vilma Stanovnik

Selektor Matjaž Kopitar je izbral igralce za prvo 
reprezentančno akcijo v novi sezoni. / Foto: Gorazd Kavčič

Kranjčanka Zala Urh je pred kratkim nastopila na svetovnem mladinskem prvenstvu v šahu, kjer je 
za las zgrešila odličje in na koncu osvojila še vedno odlično četrto mesto. S tem se je poslovila od 
tekmovanj v mladih konkurencah, saj bo v novem letu nastopala zgolj kot članica.

Odlično slovo od mladinkVodilna Olimpija 
prihaja v Domžale

Uspešen začetek 
vaterpolistov Triglava

Risi z Bleda v Budimpešto
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Ljubljana, Kranj – Slovenci se 
imamo za varčen narod, kar 
kaže tudi statistika, ki so jo 
pred dnevom varčevanja, 31. 
oktobrom, objavili na Stati-
stičnem uradu. Potem ko 
smo v koronskem letu 2020 
zabeležili najvišjo stopnjo 
bruto varčevanja gospodinj-
stev (22,7 odstotka), se je ta 
sicer lani znižala na 18,7 od-
stotka, a je še vedno višja od 
dolgoletnega povprečja med 
letoma 2011 in 2021, ko je 
znašala 13,8 odstotka. Slo-
venija se po tem kazalniku 
uvršča tako nad povprečje 
evropske sedemindvajsete-
rice (16,7) kot tudi nad pov-
prečje evrskih držav (17,9).

Finančna sredstva gospo-
dinjstev v Sloveniji (gotovina 
in vloge, delnice in drugo) so 
ob koncu lanskega leta zna-
šala slabih 71 milijard evrov 
in so se v primerjavi z letom 
prej povečala za 7,8 milijar-
de evrov. A struktura privar-
čevanih sredstev kaže, da 
smo v Sloveniji pri svojih na-
ložbenih odločitvah konser-
vativni in nenaklonjeni tve-
ganju. Skoraj polovico pri-
hrankov gospodinjstev na-
mreč še vedno predstavlja 
gotovina in vloge, sledijo 
delnice in drugi lastniški ka-
pital (32,2 odstotka) ter zava-
rovanja in pokojninske she-
me (12,5 odstotka).

Za večjo finančno 
pismenost

A kot opozarjajo v Združe-
nju družb za upravljanje in-
vesticijskih skladov (ZDU), 
ni vsako varčevanje tudi pa-
metno varčevanje. »Sloven-
ci smo zelo dobri varčevalci, 
a glede na to, koliko sredstev 
imamo v depozitih, naše od-
ločitve morda niso najbolj 
smotrne,« pravi direktori-
ca združenja Mira K. Ve-
ljić. Zato si prizadevajo za 
večjo finančno pismenost 

prebivalstva in finančno opi-
smenjevanje mladih že v šo-
lah, kar po besedah Benja-
mina Jošarja, predsednika 
upravnega odbora ZDU in 
predsednika uprave družbe 
Triglav Skladi, vodi v varnej-
šo in dolgoročno bolj neod-
visno finančno prihodnost 
vsakega posameznika.

Med najprimernejšimi 
oblikami vlaganja in var-
čevanja, ki je primerno za 
vse segmente investitorjev, 
omenjajo vzajemne sklade, 
v katere pri nas vlaga oko-
li štiristo tisoč vlagateljev, s 
čimer se Slovenija v evrop-
skem merilu uvršča na rep 
držav.

Sredstva, ki jih ima v 
upravljanju pet članic zdru-
ženja, pa vendarle rastejo in 
trenutno znašajo okoli 3,8 
milijarde evrov, pri čemer 
članice dodatno upravljajo 
2,5 milijarde evrov premo-
ženja preko gospodarjenja.

Čista vrednost sredstev v 
zadnjih desetih letih raste. 
Leta 2011 so imele družbe 
v upravljanju približno 1,79 
milijarde evrov premoženja, 

do konca lanskega leta pa se 
je povzpelo na zgodovinsko 
doslej najvišjo vrednost 4,32 
milijarde evrov. Premože-
nje v skladih je do konca sep-
tembra upadlo na 3,8 mili-
jarde, kar gre po besedah di-
rektorice združenja pripisati 
skoraj izključno padcem na 
trgu vrednostnih papirjev. 
Kljub temu so v združenju 
zadovoljni, da so se vlagate-
lji na spremenjene razme-
re odzvali zrelo. Neto vpla-
čila, torej razmerje med vse-
mi vplačili in izplačili v skla-
de, je namreč še vedno po-
zitivno.

Kako ravnati v aktualnih 
razmerah

In kako naj povprečen 
vlagatelj ravna v času aktu-
alnih razmer še vedno viso-
ke inflacije, okrepljene ne-
gotovosti in pesimističnih 
napovedi gospodarske ras-
ti za prihodnje obdobje? 
Makroekonomist dr. Bo-
jan Ivanc, sicer tudi nadzor-
nik pri NLB Skladih, pravi, 
da je najboljši scenarij t. i. 
vklop avtopilota. »Ljudje 

pogosto delajo napako, ko 
strah in spremembe v re-
alnem gospodarstvu vpli-
vajo na njihove naložbene 
odločitve ravno takrat, ko je 
to najmanj zaželeno,« pra-
vi Ivanc in dodaja, da bi bilo 
v razmerah visoke volatil-
nosti, ki jo lahko pričakuje-
mo še v naslednjih dveh le-
tih, redna mesečna vlaganja 
v sklade smiselno povečati 
ali celo podvojiti, nikakor pa 
ne zmanjševati.

Da so aktualne razmere 
precej zanimive za vlagate-
lje, pravi tudi Jošar, ki doda-
ja, da v panogo vstopajo traj-
nostne oblike investiranja, 
ki se bodo v prihodnje še kre-
pile. Sicer pa si upravljavci 
premoženja želijo še pokoj-
ninske reforme, ki bi šla v 
smer krepitve drugega in iz-
gradnje tretjega prostovolj-
nega stebra ter davčne re-
gulative, ki bi bolj spodbuja-
la varčevanje na dolgi rok in 
izenačila posamezne oblike 
investiranja, pri čemer pou-
darjajo, da so naložbe v krip-
tovalute neobdavčene, kar 
ne velja za druge produkte.

Aleš Senožetnik

Slovenci se še vedno zanašamo na tradicionalne oblike varčevanja, ki pa niso tudi najbolj 
donosne. / Foto: Tina Dokl

Jesenice – Na Gospodar-
skem e-forumu, ki so ga 
pred dnevi pripravili na go-
spodarski zbornici gorenj-
ske regije, je prvi mož podje-
tja SIJ Acroni Jesenice Bran-
ko Žerdoner v pogovoru z 
novinarko Marjano Grčman 
spregovoril o aktualnih izzi-
vih in tudi priložnostih, ki 

jih prinaša energetska kriza.
Kot je dejal, se v družbi, ki 

velja za enega največjih slo-
venskih zaposlovalcev, pri-
lagajajo razmeram, »v kate-
rih so cene energentov pres-
topile mero zdravega razu-
ma«. »Verjetno je najvišja 
točka teh deviacij že dose-
žena, čeprav je statistika še 
ne zazna,« meni direktor, ki 
je tezo podkrepil s tem, da 

so dnevne cene elektrike že 
upadle, prav tako cene tran-
sportov, umirjata se povpra-
ševanje in gospodarska de-
javnost.

»Ukrepi so v prvi vrsti pri-
pomogli k blažitvi stisk go-
spodinjstev, kar je gotovo 
hvalevredno, medtem ko za 
gospodarstvo trenutno ni 
nobenega rezultata,« pa je 
komentiral ukrepe vlade, ki 

se posvečajo energetski dra-
ginji. V prihodnje si v druž-
bi, ki velja za enega največ-
jih izvoznikov pri nas, želijo 
tudi enakosti pogojev znot-
raj EU in večje konkurenč-
nosti Evrope v primerjavi z 
Amerikama in Azijo.

A kot je dodal, so fleksi-
bilno podjetje, ki se prilaga-
ja razmeram. »Najprej smo 
omejili obseg poslovanja na 

tiste količine energentov, ki 
imajo normalne cene, po 
drugi strani pa se tudi čez 
dan izogibamo konicam. Ko 
je energija najdražja, lahko 
izklopimo peč, ki nam na 
srečo to omogoča,« je po-
vedal o zmanjševanju obse-
ga proizvodnje in zatrdil, da 
o odpuščanju ne razmišlja-
jo. »S tem številom delav-
cev lahko dosegamo najbolj-
še rezultate in nikakor ne že-
limo narediti napake na ka-
drovskem področju, ki je že 
tako zelo napeto.«

Na vprašanje, ali se bodo 
Jesenice kdaj ogrevale z od-
večno toploto, ki jo proizva-
jajo v podjetju, pa Žerdoner 

pravi, da odgovora na to ne 
morejo dati le v podjetju SIJ 
Acroni, da pa nameravajo v 
prihodnje še investirati v to 
področje in bodo v nekaj letih 
zmožni ponuditi znatne koli-
čine toplote na trg, če bo za to 
interes. Vlagali pa bodo tudi 
v obnovljive vire energije, ki 
so po Žerdonerjevih besedah 
ekonomska nuja, če želimo 
obdržati stik s konkurenco.

Kljub izzivom pa je direk-
tor, ki ima več kot 35 let iz-
kušenj v industriji, prepri-
čan, da bodo tudi iz te krize 
izšli kot zmagovalci: »Krize 
pridejo in gredo, veliko smo 
jih že premagali in tudi to 
bomo.«

Aleš Senožetnik

Ljubljana – Po podatkih, ki jih je včeraj objavil Statistični 
urad, je v med aprilom 2021 in letošnjim marcem vsaj en 
spletni nakup opravilo 63 odstotkov prebivalcev. Največji 
delež spletnih nakupov pa so zabeležili v gorenjski statistični 
regiji, kjer je 72 odstotkov prebivalcev vsaj enkrat kupovalo 
na spletu. Na drugi strani je bilo najmanj spletnih nakupov 
opravljenih v koroški statistični regiji (55 odstotkov). Motivi 
za spletne nakupe so različni: 82 odstotkov jih je odgovorilo, 
da so s tem prihranili čas, dobra polovica pa, da denar. Dobra 
tretjina jih je kupila izdelke oz. storitve, ki pri nas niso na 
voljo. V prvi četrtini letošnjega leta je na spletu sicer kupovala 
slaba polovica prebivalcev, največ oblačila, čevlje ter dodat-
ke, v manjši meri pa tudi športno opremo, kozmetiko ali 
izdelke za sprostitev. Kot še kažejo podatki Sursa, je lani sicer 
prihodek s spletno prodajo ustvarilo 22 odstotkov podjetij z 
vsaj desetimi zaposlenimi, njegova skupna vrednost pa se 
je na letni ravni povečala za 42 odstotkov, na 4,48 milijarde 
evrov (brez DDV).

Po spletu največ kupujejo Gorenjci

Ko je vlada za več energen-
tov določila najvišje dovolje-
ne cene, so dobavitelji cene 
skoraj brez izjeme postavi-
li na najvišjo dovoljeno ra-
ven, tako da zdaj med njimi 
ni velikih cenovnih razlik. V 
takšnih razmerah potrošni-
ki z zamenjavo dobavitelja 
ne morejo veliko prihraniti, 
zato jim ne preostane dru-
gega, kot da porabo energi-
je in s tem stroške ogreva-
nja zmanjšajo z različnimi 
ukrepi.

Dolgoročno je stroške 
možno zmanjšati z izboljša-
njem energetske učinkovito-
sti hiše ali stanovanja, to je z 
zamenjavo oken, s kakovo-
stno izolacijo strehe in fasa-
de in z učinkovitim grelnim 
sistemom. Tisti, ki večjih na-
ložb za izboljšanje energet-
ske učinkovitosti ne zmore-
jo, lahko dosežejo prihran-
ke že s spremembo bivalnih 
navad, z rednim čiščenjem 
grelnih teles, s stopinjo nižjo 
temperaturo v stanovanju …

V Zvezi potrošnikov Slo-
venije so pripravili več nas-
vetov, kako doseči prihran-
ke brez večjih vlaganj in 

odrekanj. Tako potrošni-
kom svetujejo, da na radi-
atorje namestijo termos-
tatske ventile, ki pomagajo 
vzpostaviti in vzdrževati že-
leno temperaturo v vsakem 
prostoru posebej; s tem je 
možno prihraniti približno 
15 odstotkov energije.

V bivalnih prostorih za-
dostuje pozimi tempera-
tura od 20 do 22 stopinj 
Celzija, v otroških sobah 
in kopalnicah je lahko tudi 
kakšna stopinja več. Vsa-
ka dodatna stopinja pome-
ni povečanje rabe toplotne 
energije od šest do osem 
odstotkov.

Potrošnikom tudi svetu-
jejo, da naj ogrevajo le pro-
store, ki jih uporabljajo. Ra-
diatorjev in drugih ogreval-
nih teles naj ne zalagajo s po-
hištvom in jih ne zagrinjajo 
z zavesami in drugimi pred-
meti, odstranijo pa naj tudi 
prah in smeti med rebri ra-
diatorja. Redno naj prever-
jajo, ali so radiatorji enako-
merno ogreti po celotni po-
vršini; če niso, jih je treba 
odzračiti. Zmanjšajo naj po-
rabo tople vode in izklopijo 
električne naprave, ko jih ne 
uporabljajo

Kako doseči prihranke 
brez večjih vlaganj
Cveto Zaplotnik

DOBRO JE VEDETI

Slovenci smo varčen narod, a se še vedno zanašamo na konservativne oblike varčevanja. Čeprav se 
naložbe v vzajemne sklade krepijo, pa se za to možnost investiranja odloča le približno petina Slovencev.

Ni vsako varčevanje pametno

Povzemamo nekaj poudarkov pogovora z glavnim direktorjem podjetja SIJ Acroni Jesenice Brankom 
Žerdonerjem, ki ga je pred dnevi pripravila gospodarska zbornica gorenjske regije.

Krize pridejo in gredo
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Kranj – Kot pojasnjujejo na 
policiji, so oblike nasilja 
med mladimi različne, prav 
tako načini njegovega izva-
janja. Običajno gre za raz-
lične oblike namernih agre-
sivnih ravnanj, ki jih vrstnik 
ali skupina vrstnikov izvaja 
nad posameznim otrokom 
oziroma mladostnikom. 
Žrtev medvrstniškega nasi-
lja je velikokrat ustrahova-
na in jo je strah povedati, kaj 
se ji dogaja. Pri njej se lah-
ko pokažejo posledice nasi-
lja, kot so depresivnost, sla-
bo samovrednotenje in sa-
mospoštovanje, slaba samo-
podoba, sramežljivost, zadr-
žanost, pasivnost, izolacija, 
slabši šolski uspeh in drugi 
dosežki, odpor do šole, po-
gosto obolevanje, poskusi 
samomora ...

Prav zato – poudarjajo na 
policiji – je pomembno, da 
(pre)poznamo znake nasi-
lja nad otroki in vemo, kaj 
storiti oziroma kako ukre-
pati, da bi ustavili nasilne-
ža ali nasilneže ter pomagali 
otroku ali mladostniku, ki je 
žrtev nasilja med mladimi. 
»Pomembno je, da te znake 
prepoznamo predvsem star-
ši otrok, tisti, ki so jim otroci 
zaupani v varstvo ali vzgojo, 
in tudi vrstniki,« so dodali.

Na policiji se zavedajo pro-
blematike nasilja med mla-
dimi, zato temu posvečajo 
veliko pozornosti. Že vrsto 
let izvajajo različne preven-
tivne aktivnosti, kjer mlade 
seznanjajo, da je vsako nasi-
lje, tako verbalno kot fizično 
ali na spletu oziroma kako 
drugače, nedopustno. Na to 

opozarjajo v okviru projek-
ta Leon v osnovnih šolah, 
v okviru svetovanj šolam, z 
različnimi predavanji ali de-
lavnicami v okviru šol. Po-
licija tudi s prisotnostjo na 
terenu preprečuje izvrševa-
nje kaznivih dejanj. V oko-
lici šol je zaradi medvrstni-
škega nasilja po zmožnostih 
večkrat prisotna. V primeru, 
ko prihaja do več kaznivih 
dejanj na enem območju, se 
okrepi tudi preventivna de-
javnost policistov na tem ob-
močju.

Preiščejo vsak primer 
posebej

Policija z vso skrbnostjo 
preišče vsak primer medvr-
stniškega nasilja posebej. 
Ukrepi so različni glede na 
vrsto kaznivega dejanja in 
druge okoliščine. Policija 
v okviru pooblastil v pred-
kazenskem postopku izve-
de vse ukrepe, da se zavaru-
jejo in zberejo potrebni do-
kazi, da se odkrijejo storilci 
in da so ti ustrezno procesi-
rani. Enako se, če je to pot-
rebno, v okviru pooblastil iz-
vedejo vsi ukrepi za zaščito 
žrtev in preprečitev morebi-
tnih nadaljnjih kaznivih rav-
nanj. Če ugotovijo, da je sto-
rilec mlajši od 14 let in je sto-
ril protipravno dejanje ter ne 
more biti storilec kaznivega 
dejanja (21. člen Kazenskega 
zakonika), Policija poda po-
ročilo na Okrožno državno 
tožilstvo.

Ko s preiskavo ugotovi-
jo storilce kaznivega deja-
nja, policija obvesti starše, 
če gre za storilca mladole-
tnika. S tem pripomorejo k 
zavedanju staršev storilca 

in na ta način lahko prepre-
čijo nadaljevanje takih de-
janj. Zaradi zaščite žrtve in 
preprečevanja nadaljevanja 
takih kaznivih dejanj aktiv-
no in takoj pristopijo k prei-
skavi posamičnega primera, 
pri tem pa sodelujejo tudi z 
drugimi organizacijami. V 
takšnih primerih praviloma 
s šolami in centri za socialno 
delo in drugimi ustanovami. 
Hkrati pozivajo vse žrtve ka-
znivih dejanj ter tudi dru-
ge osebe, ki imajo informa-
cije o kakršnih koli dejanjih 
z elementi nasilja ali drugih 
kaznivih ravnanjih, da jih o 
tem obvestijo.

O posamičnih fazah pre-
iskave, ko ta še poteka, po-
licija praviloma ne obveš-
ča oškodovanca, razen če bi 
bilo to potrebno zaradi zaš-
čite žrtve ali bi bilo sodelo-
vanje oškodovanca nujno za 
potek preiskave. »Razumeti 
je treba, da tudi interes pre-
iskave terja določeno mero 
zaupnosti in da podrobno-
sti o poteku ne moremo 

pojasnjevati,« pravijo na Po-
liciji. Ob tem dodajajo, da je 
praviloma oškodovanec ved-
no obveščen, ko odkrijejo 
osumljence oziroma pred 
podajo kazenske ovadbe na 
sodišče.

Policija ob tem še poja-
snjuje, da so kazni določe-
ne v Kazenskem zakoni-
ku ter so odvisne od posa-
mičnega primera glede na 
pravno kvalifikacijo. Če je 
storilec starejši od 14 let, 
je mlajši mladoletnik in za 
svoje dejanje odgovarja po 
kazenskem zakoniku. Mla-
doletniku se lahko izreče 
vzgojni ukrep.

Kaj lahko storiš, če si 
žrtev nasilja med vrstniki

»Ignoriraj nasilneža. Reci 
odločen ne in pojdi stran. 
Povej prijatelju. Povej v šoli. 
Povej doma staršem. Povej 
in zaupaj policistu. Vsako 
nasilje lahko prijaviš polici-
ji na 113, lahko tudi anoni-
mno na številko 080 1200,« 
še svetujejo na policiji.

Kranj – Kot pojasnjujejo na 
SI-CERT, tovrstni klici naj-
večkrat prihajajo iz tujine, 
predvsem iz mednarodne 
predpone +44 (Velika Brita-
nija), a dodajajo, da se lah-
ko prikaže tudi slovenska 
telefonska številka, vendar 
pa ne gre za klice iz Sloveni-
je, saj so številke klicateljev 
ponarejene. Zato svetujejo 
previdnost tudi pri vseh su-
mljivih klicih tehnične pod-
pore, če ti prihajajo iz lokal-
nih omrežnih skupin. Vča-
sih kličejo tudi prek apli-
kacij za hipno sporočanje, 

kot sta na primer Viber ali 
WhatsApp.

Prevara običajno poteka 
tako, da po začetni predstavi-
tvi klicatelj zahteva, da odpre-
te programe, ki so del opera-
cijskega sistema Windows, 
ki prikazujejo neke napake. 
S tem vas želijo prepričati, da 
imate računalnik okužen, a 
dejansko gre za povsem obi-
čajne napake, ki se zabele-
žijo v vsakem sistemu Win-
dows in ne vplivajo na pra-
vilno delovanje računalni-
ka. V nadaljevanju vam na-
ročijo, da odprete določeno 
spletno stran v brskalniku, 
preko katere boste prenesli 

program, s katerim vam 
bodo pomagali pri odstranit-
vi okužbe. Prek tega progra-
ma goljufom omogočite po-
poln nadzor nad vašim raču-
nalnikom.

Nato vam prikažejo še dru-
ge izmišljene znake okuž-
be, ponudijo vam namesti-
tev zastonjskega programa, 
ki naj bi odpravil vse napa-
ke in pohitril računalnik. Od 
vas zahtevajo podatke o kre-
ditni kartici ali pa vam ponu-
dijo pomoč pri plačilu, če jim 
omogočite dostop do spletne 
banke. Pri tem vas poskuša-
jo prepričati k namestitvi do-
datne aplikacije na pametni 

telefon, s čimer pridobijo 
tudi popoln dostop do telefo-
na. Žrtev lahko tudi prepriča-
jo, da se registrira in identifi-
cira na eni izmed kriptome-
njalnic. Če ne želite sodelo-
vati, lahko z oddaljenim dos-
topom tudi izbrišejo posa-
mezne sistemske datoteke 
oziroma računalnik zabloki-
rajo na tak način, da morate 
ob ponovnem zagonu vpisa-
ti geslo, ki pa ga ne poznate.

Če se klicatelj predsta-
vi kot Microsoftova tehnič-
na pomoč in zahteva odda-
ljen dostop do vašega raču-
nalnika, potem gre zagotovo 
za prevaro, saj vas ta nikoli 

ne bo prosil za dostop do sis-
tema. Prav tako od vas niko-
li ne bo zahteval številke kre-
ditne kartice ali celo dosto-
pa do spletne banke niti ne 
skenov ali fotografij osebnih 
dokumentov. V primeru, da 
ste prevarantom posredova-
li slike osebnih dokumen-
tov, obstaja možnost, da 
bodo ukradli vašo identiteto 

za namen izvajanja drugih 
goljufij.

Če ste bili oškodovani, SI-
-CERT svetuje, da goljufi-
jo prijavite policiji. Obrnite 
se na svojo banko in kartico 
blokirajte, izbrišite vse apli-
kacije za oddaljeni dostop in 
tudi tiste, ki ste jih dodatno 
namestili na računalnik ali 
telefon.

Telefonski klic z neznane tuje številke lahko predstavlja prevaro, ki se uvršča v kategorijo lažnih klicev 
tehnične pomoči. Namen prevare je finančno oškodovanje, lahko pa vam tudi ukradejo identiteto. 
Nacionalni odzivni center za kibernetsko varnost SI-CERT poudarja, da je take klice najbolje ignorirati.

Maša Likosar

Bohinjska Bistrica – Pretek-
li teden sta v noči s četrtka 
na petek okoli 3. ure zjutraj 
nepridiprava vlomila v trafi-
ko Cekin v Bohinjski Bistri-
ci in po besedah lastnika Ta-
deja Kovačiča odtujila večjo 
količino cigaret v vrednosti 
osem tisoč evrov, poleg tega 
sta si prilastila še nekaj slad-
karij. Ob tem je nastala ma-
teriala škoda, saj sta vlomil-
ca z macolo razbila alarmni 
sistem. Lastnik prosi vse, ki 
bi karkoli vedeli o nepridip-
ravih ali v tisti noči opazili 
karkoli glede vloma, da ga o 
tem obvestijo.

Nepridipravi so bili ak-
tivni tudi v času nedavnih 
praznikov. Kot so sporoči-
li s Policijske uprave Kranj, 
je bilo s področja krimina-
litete v tem času sedem pri-
jav. V dveh primerih vozni-
ki po točenju goriva na ben-
cinskem servisu tega niso 
plačali in so se s črpalke od-
peljali. Na škofjeloškem ob-
močju je bilo vlomljeno v 

stanovanjsko hišo, kjer je 
neznani storilec z navira-
njem kletnega okna vstopil v 
objekt in si protipravno pri-
lastil zlatnino. Vlomljeno je 
bilo tudi na območju Policij-
ske postaje Radovljica, in si-
cer v poslovni objekt, kjer je 
neznani storilec s silo telesa 
odprl vhod proizvodne hale 
in si prilastil barvne kovine.

Na območju Policijske po-
staje Kranj je neznani sto-
rilec na parkiranem vozi-
lu razbil stransko okno, iz 
notranjosti si ni protipravno 
prilastil ničesar, zato je os-
talo pri poskusu. Na obmo-
čju Policijske postaje Bled je 
neznani storilec poškodoval 
parkirano vozilo.

Na območju jeseniške po-
licijske postaje je oškodo-
vanka za naročeni paket na 
spletu vpisala podatke svoje 
bančne kartice, neznani sto-
rilec pa je to izkoristil in op-
ravil več neupravičenih tran-
sakcij in s tem oškodovanko 
oškodoval za nekaj sto evrov. 
Zoper storilce policisti vodi-
jo predkazenski postopek.

Maša Likosar
Maša Likosar

Neobičajen telefonski klic z neznane tuje številke 
lahko predstavlja prevaro, zato je take klice najbolje 
ignorirati. / Foto: Maša Likosar

Nepridiprava, ki sta vlomila v trafiko Cekin v Bohinjski 
Bistrici, je posnela kamera. / Foto: FB-profil Nine Kovačič

Potem ko je oktobra odjeknila vest o medvrstniškem nasilju na območju Policijske postaje Ljubljana 
Bežigrad, policija še bolj opozarja na pomen prepoznavanja znakov nasilja pri otrocih in mladostnikih.

Vsako nasilje je nedopustnoOdtujila večjo 
količino cigaret

Take klice je najbolje ignorirati

Policija opozarja na pomen prepoznavanja znakov nasilja 
pri otrocih in mladostnikih. Fotografija je simbolična.  
/ Foto: Gorazd Kavčič
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Pripovedovanje nas uči 
pomembne vrline: prisluh-
niti drug drugemu. V Gle-
dališču Toneta Čufarja so na 
petkov večer pripovedovali 
o projektu in sedmih edin-
stvenih pravljicah, v katerih 
se, kot je dejal avtor in idejni 
vodja projekta Primož Mir-
tič Dolenec, zrcali pravi mo-
zaik življenjskih izkušenj: o 
izgubah in strahovih, o lju-
bezni in upanju. »Zelo tež-
ko je ubesediti veličino pro-
jekta, ki smo ga izpeljali. Da-
nes namreč mineva natanko 
1507 dni od moje prve objave 
na Facebooku in s tem ura-
dnega začetka projekta. Tak-
rat, pred dobrimi štirimi leti, 
ko sem na izmenjavi na Fin-
skem pil kavo in prišel na 
idejo, je bila ta precej dru-
gačna,« se spominja Primož 
Mirtič Dolenec, ki je najprej 
želel napisati eno zgodbo z 
vsega desetimi ustvarjalci 
in hkrati biti še dobrodelen. 

Do izida knjige Pravljičnih 
7, ki je še čisto sveža, je pro-
jekt prepletel domišljijo sko-
raj stotih ustvarjalcev iz sed-
mih evropskih držav (Slove-
nije, Avstrije, Finske, Fran-
cije, Italije, Nemčije in Ve-
like Britanije). »Kjer je prvi 
predahnil, je drugi nadalje-
val, kar je nekdo povedal, je 
naslednji narisal.«

Zgodbe, ki povezujejo
Celoten izkupiček od 

prodaje knjig bodo name-
nili slovenskemu društvu 
Hospic in njihovemu pro-
gramu Tabor levjesrčnih. 
Gre za program žalovanja 
otrok in mladostnikov po iz-
gubi bližnje osebe, s katerim 
jim nudijo podporo v žalova-
nju, staršem in skrbnikom 
pa pomagajo razumeti po-
sebnosti ob žalovanju odraš-
čajočih ljudi. »Iskreno upa-
mo, da bodo zgodbe bralce 
povezale, tako kot so nelo-
čljivo združile tudi življenja 
nas, ustvarjalcev, predvsem 

pa, da bodo v njih tolažbo in 
moč našli tisti, ki prav zdaj 
najbolj pogrešajo toplino 
bližnjih,« je v spremno be-
sedo napisal Primož Mirtič 
Dolenec.

Plemeniti cilj za otroke
Projekt je omogočilo več 

donatorjev, pod svoje okrilje 
ga je vzela in podprla Fun-
dacija Aljažev kraj, častno 
pokroviteljstvo pa je prevzel 
predsednik države Borut Pa-
hor.«Ob pravljici vedno po-
mislim na to, ali bo imela 
srečen konec. Danes, ko sem 
slišala levjesrčni in komu je 
pravzaprav namenjena, sem 
si rekla: poglej, kakšen ple-
meniti cilj, spet za otroke. Za 
tiste, ki potrebujejo pomoč, 
za tiste, ki ste jim namenili 
toliko svojega prostega časa. 
Naj se pravljice za tiste, ki 
so jim namenjene, srečno 
končajo,« je svoje misli po-
delila svetovalka predsedni-
ka države Vlasta Nussdor-
fer in prenesla tudi njegovo 

zahvalo in čestitke. »Projekt 
Pravljičnih 7 je zgodba o us-
pehu, zgodba, ki povezu-
je generacije in je segla pre-
ko meja Slovenije. Ponosni 

smo, da bomo z zbranimi 
sredstvi otrokom, ki ob iz-
gubi svojcev preživljajo tre-
nutke praznine, lahko omo-
gočili nekaj lepih spominov. 
Hvala vsem, ki ste z izredno 
srčnostjo, prostovoljstvom 
in predanostjo ustvarili pro-
jekt. Hvala vsem, ki ste ver-
jeli v vse nas,« pa je dejala 
predsednica upravnega od-
bora Fundacije Aljažev kraj 
Alenka Mirtič Dolenec.

Sedem zgodb
Na več kot 240 straneh se 

odkriva sedem zgodb: Goz-
dna pekarna, Pod skupnim 
nebom, Sreča na nosu, Ču-
dež z Male jase, V iskanju 
rumenega prahu, Hišica na 
robu jase, Pomembna je lju-
bezen. Vsaka zgodba ima 
sedem poglavij, za vsako 

poglavje sta poskrbela pisa-
telj in ilustrator.

Večer so obogatili Trigla-
vski zvonovi pod vodstvom 
Metke Magdič, citrarja Da-
nica Butinar in Nejc Cuz-
nar, pripovedovalci zgodb 
in soustvarjalci projekta 
Maja Horvat, Primož Čer-
nelč, Janja Jazbec, Maja Mo-
dic, Ema Nunar, Jure Plavec 
in Lara Jana Gabrijel, mla-
da pevka Ana Pejič, na har-
moniki učenci Jake Kerna 
in razstava ilustracij Pra-
vljičnih 7. Iskreno se je zah-
valila vsem, ki so sodelova-
li v projektu in ki so pripra-
vili ta nepozabni večer tudi 
Mira Stušek, predsednica 
območnega odbora Gorenj-
ska slovenskega društva 
Hospic. Prireditev je pove-
zovala Branka Smole.

Suzana P. Kovačič

Nekateri ustvarjalci in gostje predstavitve projekta Pravljičnih 7 / Foto: Nik Bertoncelj

V dobrih štirih letih je dobrodelni literarno-umetniški projekt Pravljičnih 7 presegel vsa pričakovanja, rezultat pa je ravno izdana knjiga Pravljičnih 7.  
Projekt je prepletel domišljijo skoraj stotih ustvarjalcev iz sedmih evropskih držav.

Kultura
Kristijan Krajnčan je predstavil 
nov album z naslovom Zabučale 
gore. Stran 14

Zanimivosti
Tomo in Bojana Križnar na 
predstavitvi filma Trohnenje 
2022 Stran 15

Obletnice
Mineva sto let, odkar sta brata 
Naglič ustanovila ščetarsko 
tovarno. Stran 16

Dobrodelnih Pravljičnih sedem

Za pravljični večer so izbrali zgodbo Pod skupnim nebom v 
izvedbi sedmih pripovedovalcev. Na sliki Lara Jana Gabrijel, 
na citrah Nejc Cuznar. / Foto: Nik Bertoncelj

Naslovnico knjige je ilustriral Vitjan Črešnar Štaus, 
oblikovala jo je Ema Nunar, uredniški pregled je opravil 
Primož Černelč, lektoriral pa Tomaž Petek. / Foto: Nik Bertoncelj
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Demokratizirali dostop 
do znanja

V ponedeljek smo prazno-
vali dan reformacije. Ob pra-
zniku se spominjamo ver-
skega, kulturnega in poli-
tičnega gibanja v 16. stole-
tju, ki je Slovencem prines-
lo tudi prvo tiskano knjigo v 
slovenskem jeziku. »Refor-
matorji so v 16. stoletju de-
mokratizirali dostop do zna-
nja, s prevajanjem so omo-
gočili dostop do verskih in 
posvetnih besedil tudi tis-
tim bralcem, ki so uporab-
ljali jezik, ki ga danes pozna-
mo kot slovenskega. Zapiso-
vanje slovenskega besedja je 
bil akt poguma in odločnos-
ti,« je na državni proslavi ob 
dnevu reformacije v Cankar-
jevem domu poudarila slav-
nostna govornica, ministri-
ca za kulturo Asta Vrečko. 
Poudarila je še, da se zave-
damo pomembnosti demo-
kratičnih načel, ki so jih za-
čeli uveljavljati prav refor-
matorji. »Danes na podo-
ben način potrebujemo po-
gum in odločnost, da zago-
varjamo pravice zlasti manj-
šinskih in marginaliziranih 
skupin in jih na ta način, z 
zapisovanjem njihovih ne-
odtujljivih pravic, ščitimo. 
Razlika med izreči in zapisa-
ti je tudi danes, v času lažnih 
novic in alternativnih dej-
stev, še kako pomembna.« 

Predsednik vlade Robert 
Golob pa je v svoji poslanici 
zapisal: »Slovenci smo, kar 
smo, zaradi našega jezika. 
Brez slovenščine ni Sloven-
cev. Brez nje ni Slovenije.« 
Dan reformacije zato po nje-
govih besedah zaznamuje-
mo, da ne pozabimo, kako je 
temelj naše državnosti prav 
slovenski knjižni jezik, ki ga 
dolgujemo predvsem prote-
stantskemu duhovniku Pri-
možu Trubarju, ki ga je ute-
meljil s prvo slovensko knji-
go, Katekizmom, in doda-
nim Abecednikom. Predse-
dnik republike Borut Pahor 
pa se je ob dnevu reforma-
cije v Evangeličanski cerkvi 
Martina Luthra v Murski So-
boti udeležil osrednje slove-
snosti in bogoslužja ob 100. 
obletnici ustanovitve Prek-
murskega evangeličanskega 
senioriata. »Zgodovina pro-
testantizma na Slovenskem 
je dolga, pomembna in slav-
na, prav tako kot zgodovina 
samostojne evangeličanske 
cerkve. Je del naše raznolike 
narodne in nacionalne iden-
titete,« je med drugim pou-
daril v svojem nagovoru.

V spomin na pokojne
Z obiskom grobov pa smo 

se v torek spomnili svojih 
bližnjih, ki so že pokojni, 
in se poklonili njihovemu 
spominu. Osrednja držav-
na spominska slovesnost je 
ob dnevu spomina na mrtve 
potekala pri spomeniku 

vsem žrtvam vojn in z voj-
nami povezanim žrtvam 
na Kongresnem trgu. Pred-
sednik republike Borut Pa-
hor je v spremstvu državne 
delegacije k spomeniku po-
ložil venec. Ob tem je izra-
zil upanje, da bo spomenik 
s svojo sporočilnostjo nago-
varjal prihodnje rodove Slo-
vencev v smeri, da se vojne 
in z njimi povezani dogodki 
ne smejo več ponoviti. »Lah-
ko zgradimo svet brez sov-
raštva in brez sovražnega 
govora, brez neprijaznosti 
in nestrpnosti, ki nas lahko, 
če nismo dovolj zgodaj paz-
ljivi, začnejo ogrožati.«

Predlagajo varovanje 
poslancev

Po fizičnem napadu 
na poslanca SDS Branka 
Grimsa pretekli petek so v 
poslanski skupini SDS poz-
vali k varovanju vseh po-
slancev na njihovi poti od 
državnega zbora do garaž-
ne hiše nasproti državnega 
zbora. Vložili so tudi zahte-
vo za sklic nujne seje odbo-
ra za notranje zadeve, javno 
upravo in lokalno samou-
pravo, na kateri bi spregovo-
rili o ukrepih zaradi načrtne-
ga stopnjevanja sovražnosti, 
spodbujanja nasilja in na-
padov proti posameznikom 
na podlagi njihovih vrednot, 
prepričanj ali svetovnega na-
zora. Vodja poslanske sku-
pine SDS Jelka Godec je ob 
tem poudarila, da poslanci 

SDS doživljajo demonizaci-
jo in pogrom, kar je po nje-
nem prepričanju vse spod-
buda k nasilju. »Zato sem v 
petek pozvala vse poslance, 
da vendarle stopimo skupaj 
in izrečemo podporo kolegu 
Grimsu in vsem nam. Da re-
čemo, da je dovolj nasilja v 
družbi, nasilja nad katerim 
koli državljanom v Republi-
ki Sloveniji.«

Spomenik olimpijcu 
Cerarju

Slovenskemu olimpijcu 
Miroslavu Cerarju so na nje-
gov 83. rojstni dan v doma-
čem Grosuplju odkrili spo-
menik. Gre za 220 cm vi-
soko moško figuro, odli-
to v bron, na njegovem pa-
radnem orodju, konju z 
ročaji. Miroslav Cerar je 
odkritje spomenika njemu 
v čast pospremil z beseda-
mi: »To spominsko obelež-
je vidim v luči zlitja moči, 
spretnosti, osredotočenosti, 
miselnega sledenja točnos-
ti, upornosti, ravnotežja ter 
lepote telesa in duha. Vse to 
združeno v gibalno celoto.« 
Predsednik republike Borut 
Pahor pa je ob tej priložnos-
ti poudaril, da se zelo redko 
zgodi, da stojimo pred zvez-
dnikom in njegovim spome-
nikom. »In to je mogoče le 
zato, ker so nesmrtni. Miro-
slav Cerar je izjemen špor-
tnik in izjemna osebnost, 
ki je v času svojega življenja 
postal legenda.«

Mateja Rant

Slovenci smo, kar smo, 
zaradi našega jezika

Slavnostna govornica ministrica za kulturo Asta Vrečko na 
državni proslavi ob dnevu reformacije / Foto: MK, Daniel Novakovic/STA

Predsednik Pahor je položil venec k spomeniku vsem žrtvam 
vojn in z vojnami povezanim žrtvam. / Foto: Daniel Novakovič/STA

Odkritje spomenika olimpijcu Miroslavu Cerarju / Foto: Bor Slana/

STA

med sosedi

Jože Košnjek Taborsko cerkev v 
Podbrezjah, ki je od leta 
1762 naprej posvečena Ma-
riji sedmih žalosti, pred tem 
pa je v glavnem oltarju kra-
ljeval sveti Benedikt, so v pe-
tek, 28. oktobra, zvečer na-
polnile ljudske in nekatere 
sodobnejše Marijine pesmi. 
Na koncertu z naslovom Ma-
rija, mati ljubljena sta jih kar 
devetnajst zapeli glasbeni-
ci in pevki Katja Križnar in 
Marta Habe, ki je tudi moj-
strica igranja na klavir in 
orgle. Devetnajstim sta jih 
pevki dodali še nekaj in k pe-
smi povabili udi občinstvo, 
ki je napolnilo znamenito ta-
borsko cerkev, ki je bila leta 
1470 zaradi grozeče nevar-
nosti Turkov zavarovana z 
dvojnim obzidjem, dvižnim 
mostom in obrambnim stol-
pom. Turki so se po Gorenj-
ski klatili trikrat: leta 1475 

kar en mesec, nato pa še ok-
tobra leta 1476 in maja 1477.

Katja in Marta sta ne-
kaj posebnega ne le zara-
di vrhunskega petja in igra-
nja – obe sta se pevsko šola-
li v Celovcu –, ampak zato, 
ker sta bili rojeni v Sloveni-

ji – Katja v Preddvoru, Mar-
ta pa v Zadlogu pri Črnem 
Vrhu nad Idrijo, sedaj pa ži-
vita in delata na Koroškem. 
Koroška je tako njun drugi 
dom. Obe sta vzgojiteljici v 
dekliškem internatu Klara 

pri Višji šoli za gospodarske 
poklice v Št. Petru pri Šentja-
kobu v Rožu. Pravita, da se 
na Koroškem dobro počuti-
ta in da ju je okolje lepo spre-
jelo. Čeprav je vzgojiteljsko 
delo zahtevno, Katja tudi kot 
ljubiteljica narodno-zabav-

ne glasbe prepeva pri an-
samblu Gorenjski kvintet, 
Marta pa igra orgle in klavir 
ter je zborovodkinja nekate-
rim zborom. Obe se vključu-
jeta v delo slovenske župnije 
Cirila in Metoda v Celovcu. 

Pevkama Katji in Marti sta 
se za izvrsten nastop na Ta-
boru zahvalila predstavnika 
Kulturnega društva Tabor 

Milan Debeljak in Jernej 
Jeglič. Društvo zadnje čase 
krepi kulturno sodelovanje 
s Slovenci na Koroškem.

Slovenci v zamejstvu (875)

Marta Habe in Katja Križnar pred glavnim oltarjem taborske 
cerkve v Podbrezjah / Foto: Jože Košnjek

Tudi Koroška je njun dom

Danes, 4. novembra, ob 19. uri bodo v Kulturnem 
domu v Pliberku prebirali pisma koroških Slovenk 
in Slovencev iz taborišč in zaporov. Nastopila bosta 
igralca Michael Kristof Kranzelbinder in glasbenik 
Tonč Feinig. Ob 19.30 pa bo v kulturnem domu v 
Žitari vasi koncert moškega pevskega zbora Trta iz 
Žitare vasi ob 50-letnici delovanja.
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O črnih luknjah

O črnih luknjah smo na tej 
strani pisali že leta 2019, ko 
je astrofizikom uspelo prvo 
od njih fotografirati. To je 
bila famozna slika superma-
sivne črne luknje v jedru ga-
laksije Messier 87 z maso 
reda velikosti nekaj mili-
jard Sonca. Črno luknjo so 
dlje časa fotografirali optič-
ni daljnogledi z različnih leg 
na Zemlji, od aprila 2017 pa 
so v konzorciju Event Hori-
zon Telescope (EHT) raču-
nalniško obdelovali in pre-
računavali zbrani material. 
Končni posnetek, računal-
niško sestavljeno fotografi-
jo črne luknje, so prvič javno 
predstavili 10. aprila 2019. 
Preden nadaljujemo, pono-
vimo, kaj črna luknja sploh 
je. »Črna luknja je v astro-
fiziki teoretična zgostitev 
mase, katere težnostno po-
lje je tolikšno, da ubežna 
hitrost (druga kozmična hit-
rost) presega hitrost svet-
lobe. Zato je dobila pridev-
nik 'črna', saj nič, niti svetlo-
ba, ne more uiti njeni težno-
sti. Čeprav je zveza 'črna lu-
knja' zelo razširjena, teo-
rija ne govori o kakršnikoli 
'luknji' v običajnem pome-
nu besede.« (Vir: Wikipedi-
ja) / Nedavno se je v Slove-
niji mudil nemški astrofizik 
Heino Falcke, eden izmed 

pobudnikov projekta Event 
Horizon Telescope. Preberi-
mo nekaj njegovih izjav o ak-
tualnem raziskovanju tega 
fenomena. »Črna luknja v 
resnici ni videti kot luknja, 
ampak je velika količina sno-
vi, stisnjena na zelo majh-
nem območju. Prevladujo-
ča sila v njej je gravitacija, ki 
je tako močna, da tudi svetlo-
bi preprečuje, da bi jo zapus-
tila. Ti pojavi zato pomenijo 
mejo našega znanja, saj jim 
nobena informacija ne more 
uiti. Vidimo lahko le, kaj gre 
v črno luknjo, ne vemo pa, 
kaj je v njej. Horizont dogod-
kov okoli črne luknje je zato 
temeljna meja znanosti, ki 
jo morda nikoli ne bomo 
zmogli preseči.« Si lahko 
kljub vsemu predstavljamo, 
kaj je v njih? »Temu včasih 
pravim ultimativna, zadnja 
bitka v znanosti. Vsa mate-
rija se zgosti v majhne in še 
manjše koščke. To je tako 
gosto, kot da bi se ves sonč-
ni sistem zgostil na velikost, 
manjšo od atoma … Za razu-
mevanje bi morali dogodke 
izmeriti, tega pa ne more-
mo, saj bi vsakega, ki bi vsto-
pil v črno luknjo, takoj zdro-
bilo in nam ne bi mogel spo-
ročiti, kaj je videl.« Kako pa 
se spominja objave famozne 
fotografije iz leta 2019. »Ve-
deli smo, da bo to pomem-
ben dosežek, a smo bili po-
polnoma osupli nad svetov-
nim odzivom. Fotografijo je 

videlo štiri milijarde ljudi in 
pol, mogoče celo več, kot jih 
je videlo posnetek pristanka 
na Luni. V šali sicer pravim, 
da je polovica ljudi po dveh 
tednih na to sliko že pozabi-
la. A vendar je šlo za svetov-
ni dogodek, saj si lahko vi-
del nekaj čisto novega, česar 
ni pričakoval nihče … Tudi 
če niste znanstvenik, čutite, 
da gre za nekaj pomembne-
ga. A ker stvar vidite, jo lah-
ko tudi začnete razumeti. In 
to je velik dogodek, kakršen 
se znanstvenikom zgodi le 
enkrat v življenju.«

Vrata pekla
Kaj pa, če na fenomen čr-

nih lukenj pogledamo z vi-
dika religije. Heino Falc-
ke: »Mislim, da znanost ne 
more ponuditi odgovora na 
vsa naša vprašanja. Niko-
li ne bomo mogli razumeti, 
od kod vse izvira. Kaj je vir 
vsega? Kako so nastali zako-
ni narave? Kako je mogoče, 
da je na podlagi tako malo 
temeljnih zakonov narave 
nastal tako čudovit svet, kot 
je naš? Čeprav verjamem, da 
nam znanost lahko ponu-
di odgovore, nam ne more 
dati vseh. Ljudje so več kot 
znanost. Potrebujemo upa-
nje, vero in ljubezen. Tega 
ni mogoče preliti v enačbe. 
In ne bi se želel ukvarjati z 
znanostjo brez svoje vere.« 
Falcke črne luknje imenu-
je tudi »vrata pekla«. »S tem 

sem hotel povedati, da gre 
za nekaj končnega, da gre za 
nekakšen konec prostora-
-časa. To so enosmerna vra-
ta, noter lahko greš, pravza-
prav bi lahko tudi preživel 
padec v črno luknjo oziro-
ma bi si iz nje lahko ogledo-
val vesolje, vendar pa iz nje 
ne bi mogel več komunici-
rati. To se zame sliši kot pe-
kel (smeh). Ko smo odkri-
li prasevanje (kozmično mi-
krovalovno sevanje ozadja), 
ki je signal velikega poka, so 
ga kolegi opisovali kot obraz 
boga. Prapok in črne luknje 
so na neki način ravno na-
sprotne. Veliki pok je trenu-
tek stvarjenja, začetek pros-
tora in časa, črne luknje pa 
konec, uničenje. Iskal sem 
simbol, s katerim bi ustva-
ril most med tema pojmo-
ma, in tako je vzniknila ide-
ja o vratih v pekel.« (Vir: in-
tervjuja H. Falckeja za MMC 
RTV SLO in Delo)

Koga v pekel
Verjetno bi se mnogi stri-

njali, da bi kazalo nekate-
re prvake tega sveta z nje-
ga napoditi, jih vreči sko-
zi »vrata pekla«, v najbližjo 
črno luknjo, ki pa je mno-
go predaleč. V zadregi bi 
bili tudi, če bi hoteli sesta-
viti seznam tistih, ki sodijo 
v pekel, saj bi tudi največ-
je grešnike že kdo zagovar-
jal. Odločanje o tem pač ni 
v naši pristojnosti.

Miha Naglič

Včasih se zdi, da bolj ko fizika napreduje, manj si nasprotuje z religijo. Veliki pok je mogoče primerjati 
s stvarjenjem sveta, črne luknje pa lahko vidimo kot »vrata pekla«, kot konec tega sveta, njegovo 
uničenje …

Heino Falcke (1960) je v Kölnu rojeni astrofizik, deluje na 
univerzi Radboud v nizozemskem mestu Nijmegen in je 
sodelavec projekta EHT. / Foto: Wikipedija

Simulacija črne luknje na ozadju galaksije Veliki Magellanov 
oblak, ki je soseda naše Rimske ceste / Vir: Wikipedija

Dante (levi) in Vergil na čolnu v Peklu, naslikal ju je Eugene 
Dalacroix, 1822. Dante se je s poti skozi Pekel vrnil, iz črne 
luknje vrnitev ni mogoča. / Foto: Wikipedija

Nove knjige (657)

H₂SO₄: Zbirka slovenske uporniške poezije
»Od nekdaj me je privla-

čila poezija, ki zagovarja pe-
snikovo individualno jezi-
kovno držo in provocira bral-
ca z nepričakovanimi sporo-
čili in inovativnim, tudi ta-
bujskim izrazjem. Kot sre-
dnješolec sem bral črna 
Izštevanja Svetlane Makaro-
vič in skorajda zaigral na nje-
no mrtvaško kost, kasneje 
me je očaral Kosovelov jed-
ki jezikovni eksperiment, 
kot študent sem z zatoplje-
nostjo in potrpežljivostjo, ki 
je terjala obilo energije, bral 
Grafenauerjevo knjigo Kri-
tika in poetika (1974), v ka-
teri med drugim govori tudi 
o poeziji kot opoziciji svetu. 
Pesniški subjekt zaznamu-
je individualna svoboda, ki 
se upira represivnosti sve-
ta, a se subjekt v takem svetu 

'zlomi in razkroji'. Njegove 
izvrstne zveze besed o ka-
lupu forme in svežini idej-
nosti v njej (o sonetu kot po-
ziciji in besedilu kot opozi-
ciji) so brusile mojo bral-
no zmožnost in me vedno 
znova privedle do temelj-
nega vprašanja: Ali ni vsaka 
vrhunska pesem svojevrsten 
upor, klofuta jezikovnim in 
družbenim normam? Ali ni 
uporništvo v izstopu iz vseh 
mogočih predpisov in za-
povedi? Ali ni poezija pred-
vsem užitek skoka v nezna-
no? Iz teh vprašanj in ob-
čutij je postopoma nastaja-
la antologija uporniške poe-
zije, ki želi prikazati prav to: 
govorico svobode na ozad-
ju jezikovnih in družbenih 
konvencij, ovir in predsod-
kov. Ko je bila knjiga že sko-
raj napisana, je izšel video 
TventiTventi (2020), oster 

komentar sodobne stvarno-
sti in ponekod (pre)drzen 
jezikovni eksperiment. Na-
stajanje te skladbe je vodil 
izvrstni producent Hyu – in 
prve ideje o uglasbitvi upor-
niških verzov so nastale kot 
dialog z njim. Kmalu sva se 
skupaj odločila, da bo nosil-
na avtorica albuma H₂SO₄ 
le Masayah, divjaško nekon-

vencionalna dvajsetletni-
ca, ki s svojo energijo lahko 
dvigne publiko v Gali Hali in 
drugje zares od tal – v sfere 
prebojnih, (za)resnih sporo-
čil: provokacij in protestov, 
ki po vsebini niso le muhe 
enodnevnice, podlage so-
botnih odklopov. Tako se 

začenja dnevnik uporništva, 
ki je obenem tudi dnevnik 
odkrivanja lastnega izraza 
na ozadju že zapisanih pe-
sniških besedil.« (str. 9)

Gornji odstavek je iz uvo-
dnega besedila Igorja Saksi-
de, urednika te knjige. Na 
naslovnici je mlada upor-
niška kantavtorica Masayah, 
najbolj izpostavljena med 

uporniškimi pesniki. Nji-
hov nabor seže od ljudske 
pesmi Jezus in riba, ki nosi 
svet do aktualnih avtorjev 
(Aleš Šteger). In še navodilo 
uporniške poezije za odnos 
do politike, oblasti in vlada-
joče ideologije: »Mazilite jo 
s H₂SO₄!«

Igor Saksida in Masayah, H₂SO₄, Zbirka slovenske 
uporniške poezije, Beletrina, Ljubljana, 2022, 136 
strani

Miha Naglič

Pekel in črne luknje
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Zabučale gore? Raziščem – 
slovenska ljudska pesem, na 
portalu YouTube jo prepe-
vata Slovenski oktet, Rafko 
Irgolič, ne manjka različ-
nih izvedb narodno-zabav-
nih ansamblov … Kako se je 
s slovenskimi ljudskimi pe-
smimi srečal klasični vio-
lončelist in džez bobnar?

Zabučale gore smo veli-
kokrat peli doma in je ena iz-
med tistih pesmi, ki so se mi 
iz otroških let najbolj vtisni-
le v spomin. Pesem me tudi 
v širšem smislu spominja 
na Gorenjsko in moja mla-
da leta, sicer pa o teh in neki 
nostalgiji po njih govori tudi 
besedilo. Da nam vedeti, da 
so še v času moje mladosti – 
zdaj sem star 36 let – ljudje 
vendarle ob različnih prilož-
nosti peli več kot danes. Raz-
lične družbe in omizja, tako 
doma kot ob raznih drugih 
priložnostih, so izražala ve-
selje in dobro voljo s pesmijo, 
danes pa je to prava redkost. 
Zdi se mi, da to odraža tudi 
stanje duha v današnjem 
času in svetu. Prav zato je po-
membno, da vsak pri sebi po-
novno najdemo to iskrico, da 
ne ugasne. Zame je ena iz-
med nalog umetnosti, da to 
iskrico razplameni in jo oh-
ranja tudi pri poslušalcih, jih 
navdihuje, zdravi in včasih 
tudi namenoma zbode.

Tudi sam sem mislil, da 
je Zabučale gore slovenska 
ljudska pesem, a sem med 
raziskovanjem izvedel, da 
izvira iz Moravske na Če-
škem in je slovensko besedi-
lo prispeval Oton Župančič. 
Če sem se kaj naučil iz svoje-
ga raziskovanja, je to dejstvo, 
da dlje ko greš nazaj v času, 
težje je ločiti med »našo« in 
»njihovo«, saj vsaka ljudska 
glasba vključuje tudi vpli-
ve drugih narodnosti. Loče-
vanje je umetno, glasba nas 
uči, da vse izhaja iz enega iz-
vora – to je bila tudi ena iz-
med ključnih točk pri snova-
nju tega albuma.

Seveda gre za folklorno 
glasbo, ampak jaz se niti ne 
ukvarjam toliko s posame-
znimi žanri, vedno gledam 
z neke svoje perspektive, ki 
s seboj nosi tudi džez, klasi-
ko, filmsko glasbo ... Najra-
je imam, da moja glasba na-
staja v nekem svojem, ne-
umestljivem žanru.

Preprosto gre za glasbo in 
pika.

Tako. Pomembno je, da 
v glasbi najdeš bistvo in to 
bistvo ti potem ponuja barve 
zvoka, zametke žanrov, tudi 
obliko in strukturo skladbe 

… Na albumu sem poskušal 
priti do bistva vsake posame-
zne pesmi. V iskanju tega se-
veda velikokrat pripomore 
tudi samo besedilo.

V skladbah, razen v prvi in 
zadnji Vodnjak in Requiem, 
uporabljate ljudske motive, 
pa vendarle ti v smislu zna-
ne melodije niso vedno po-
udarjeni. V ljudskih pesmih 
vas je zanimalo še marsikaj 
drugega, mar ne?

Mogoče bom odgovoril 
nekoliko nenavadno, am-
pak sam nikoli nisem pre-
več maral slovenske ljud-
ske glasbe – v smislu, da bi 
jo igral. Zdela se mi je pre-
več enostavna v primerjavi 
na primer z bolgarsko ljud-
sko glasbo z grlenim petjem 
ali pa afro-kubansko ljudsko 
glasbo s številnimi ritmi.

Ampak ko dobim idejo za 
nov album in se ta zdi neu-
resničljiva, ko ne vem, kako 
bom prišel do cilja, vedno 
znova ugotovim, da so take 
ideje najboljše in hkrati edi-
ne, ki so vredne raziskova-
nja. Tako je bilo tudi tokrat, 
ko je mojo pozornost vzbu-
dila ljudska glasba. Z leti se 
je v mojem glasbenem ra-
zvoju spremenilo tudi, da 
me je to nekoč spravljalo v 
obup, zdaj me poganja.

Ker imate več izkušenj, zna-
nja in hkrati močno željo?

Lahko bi tako dejal. Med 
ustvarjalnim delom se 
hkrati odpirajo tudi nove 
poti. Spraševal sem se, kdo 
sem, od kod sem, kakšna je 
moja identiteta, in posku-
šal najti nekaj globljega v 

enostavnosti folklorne glas-
be. Večina Slovencev misli, 
da je naša ljudska glasba ne-
kaj zelo ozkega, ko pa sem 
začel raziskovati stare po-
snetke ljudske glasbe v Glas-
benonarodopisnem inštitu-
tu ZRC SAZU, sem spoz-
nal, kako širok je pojem naše 
ljudske glasbe, ki jo pripisu-
jemo različnim pokrajinam. 
Naletel sem na elemente v 
tej glasbi, ki so mi povsem 
odprli glavo. Pri starejših po-
snetkih rezijanskih pesmi 
sem recimo zasledil upora-
bo četrttonov z zelo jasnim 
namenom vzbuditi emoci-
jo – vsaj jaz sem tako začutil. 
Načeloma vse življenje vadiš 
zato, da ne bo slišati »fovš«, 
nakar v glasbi odkriješ če-
trttone, ki so še manjši od 
poltonov, na katere je ugla-
šen klavir. Mogoče se poslu-
šalec tega sploh ne bi zave-
dal, jaz kot nastopajoči pa to 
začutim in mislim, da zara-
di tega občinstvo tudi.

Torej vas je pri posameznih 
skladbah zanimala tudi vse-
bina besedila; ali tudi ta vpli-
va na to, kako igrate posame-
zno skladbo?

Vsekakor. Zato sem k vsaki 
pesmi dodal tudi podnaslov, 
ki pove, kaj želim s skladbo 
povedati. Recimo Tri jetrve 
(oziroma tri svakinje) imajo 
podnaslov Slavic blues. Ide-
ja Slovanov, ki so bili eni naj-
večjih sužnjev v zgodovini, 
me je pripeljala do afroame-
riškega suženjstva. Slovan-
skost sem želel predstaviti 
skozi blues, zato ima sklad-
ba obliko ameriškega blue-
sa. Skladbo tako tudi igram, 

dodal sem »neworleanski 
groove«, violončelo ima ki-
tarski bluesovski zvok. V pe-
smi se svakinje med tem, ko 
žanjejo žito na polju, pogo-
varjajo, koga je katera izmed 
njih ljubila, ko je bila mlada 
… Blues govori o delu in lju-
bezni, zaradi katere so ljudje 
lahko sploh preživeli. Tudi si-
cer se mi zdi, da me pri mu-
ziciranju že dolgo sprem-
lja, kako z glasbo bolečino in 
temo pretvoriti v nekaj pozi-
tivnega. Blues ima neverje-
ten naboj, ki te lahko vedno 
znova dvigne.

Ali pri snovanju vaših glas-
benih projektov sodeluje-
ta tudi s partnerko Tsarino, 
klasično pianistko, ki priha-
ja iz Bolgarije? Je običajno 
vaša prva poslušalka?

Ko si na neki točki tako 
zelo v »svojem filmu«, zago-
tovo potrebuješ nekoga, ki 
mu zaupaš, nekoga, ki ima 
pregled nad tvojim ustvar-
janjem in ve, kdo si in kaj v 
glasbi iščeš, hkrati pa je tudi 
njegov okus podoben tvoje-
mu. Zame je tak človek Tsa-
rina. Pomembno je, ko ji po-
nudim kaj v poslušanje in 
mi brez veliko komentarja 
zna povedati svoje mnenje. 
V pomoč mi je tudi, kadar se 
pripravljam na kakšen zah-
tevnejši koncert v živo. Tsa-
rina je klasična pianistka 
in ima izjemen občutek za 
strukturo skladbe, še poseb-
no če so nekoliko daljše.

Za album Zabučale gore ste 
oba inštrumenta, violončelo 
in bobne, pa tudi glas v stu-
diu nasnemavali, v živo na 
koncertu pa imate včasih 
oba inštrumenta ob sebi, v 
določenih skladbah pa sede-
te za baterijo bobnov ...

Studio seveda omogoča 
možnost nasnemavanj, sem 
pa imel leta problem, kako 
svojo glasbo pretvoriti v živi 
nastop. Ugotovil sem, da ne 
smem in mi ni treba od sa-
mega sebe pričakovati, da 
bom igral enako kot na albu-
mu. Nastopi v živo so drugač-
ni in zahtevajo tudi drugačno 
energijo. Po navadi prilago-
dim aranžma skladbe tako, 
da jo lahko igram v živo.

Ob sebi imam na desni 
nogi bas boben, na levi pa 
določena tolkala in nekate-
re efekte, s katerimi si lah-
ko pomagam, medtem ko 
igram na violončelo. Zaradi 
uporabe nekaterih efektov 
je bilo tudi studijskih nasne-
mavanj tokrat manj kot pri 
prejšnjih ploščah.

Tako boben kot violon-
čelo na vaši glasbeni poti 

vztrajata v nekakšnem so-
žitju. Gre predvsem za eks-
periment ali se tako od ene-
ga kot drugega enostavno ne 
morete povsem ločiti?

Včasih sta hotela iti vsak na 
svoje, zdaj pa mislim, da ved-
no bolj tiščita skupaj. Igranje 
violončela sem pred leti celo 
za nekaj časa opustil, ker se 
mi je zdelo, da ni del moje-
ga sveta. Kasneje sem opa-
zil, da lahko del sebe izrazim 
z enim inštrumentom dru-
gače kot z drugim. Na bob-
nu lahko izrazim določene 
aspekte, ki jih z violončelom 
ne morem – in obratno.

Sodelujete tudi v veliko za-
sedbah, tako pri snemanjih 
kot na koncertnih nastopih. 
Kakšna je ločnica med vaši-
mi lastnimi projekti in dru-
gimi glasbenimi angažmaji?

Po eni strani me timski 
projekti zelo inspirirajo, v 
zadnjih letih pogosto s ple-
salci, tudi z bratom Žiga-
nom. Na ta način razširjam 
lastno ustvarjalno področje. 
Seveda pa je bistvena ločni-
ca v tem, da sem pri lastnih 
projektih sam svoj režiser 
in vem, kaj je moja ideja, ki 
jo želim izpeljati, ko sode-
lujem z drugimi, pa je prav 
tako dobro vedeti, kdo je rež-
iser. Poskušam videti njego-
vo ali njeno vizijo in čim bolj 
kreativno sodelovati. Zad-
nje čase pa opažam, da se 
mi vse bolj odpirajo projek-
ti, v katerih sem lahko kre-
ativen in lahko delam, kar 
želim, medtem pa je manj 
projektov, kjer sodelujem le 
v stranski vlogi. Vedno bolj 
me kličejo ljudje, ki cenijo 
to, kar lahko doprinesem k 
njihovi zgodbi.

Glede na to, da sta festival-
sko poletje in jesen mimo, 
vas v prihodnje še čakajo 
kakšni koncerti?

Do polovice oktobra sem 
veliko igral s sestavom Mar-
ka Črnčeca v Beogradu in 
Berlinu, s plesnim pro-
jektom Male Kline v Sofi-
ji, trenutno pa večino moči 
usmerjam v predstavljanje 
albuma Zabučale gore.

Torej bo čas za razmišljanje 
o novoletnih željah ...

Na primer o novem vio-
lončelu. Prav zdaj odhajam 
do goslarja Danijela Mu-
ska v Škofjo Loko. Razmiš-
ljava o tem, da bi izdelal in-
štrument posebej zame in 
moj način igranja. Noče os-
tati zgolj pri »stradivarijih«, 
všeč so mu inovacije in mor-
da nama uspe ustvariti ne-
kaj sodobnejšega, pisanega 
na mojo kožo.

Igor Kavčič

Kristijan Krajnčan, Drumming Cellist / Foto: Nika Hölcl Praper

Kristijan 
Krajnčan

»Seveda gre 
za folklorno 
glasbo, ampak 
jaz se niti ne 
ukvarjam toliko 
s posameznimi 
žanri, vedno 
gledam z neke 
svoje perspektive, 
ki s seboj nosi 
tudi džez, 
klasiko, filmsko 
glasbo ... Najraje 
imam, da moja 
glasba nastaja v 
nekem svojem, 
neumestljivem 
žanru.«

Kristijan Krajnčan, visoko izobražen glasbenik, violončelist, bobnar, skladatelj in filmar, ima glasbene korenine. Z glasbo je 
prepojena tudi njegova krošnja, katere letošnji sad je četrti album projekta Drumming Cellist z naslovom Zabučale gore.

Ko zabučita violončelo in boben
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»Tam, onkraj, trohnijo 
živa telesa najnedolžnej-
ših žrtev tujih vojn za vodo, 
dobro zemljo in minera-
le vrh najteže dostopnih, 
z vseh strani obkoljenih 
in obleganih gora, na meji 
med največjimi močvirji in 
največjo puščavo na plane-
tu. Tukaj, na tej strani Sre-
dozemskega morja in Sa-
hare, v coni udobja in na-
videzne varnosti v Evropi, 
pa istočasno trohnijo vred-
note nas, ki imamo zdravi-

la za zdravljenje gobavosti, 
a jih ne spravimo h gobav-
cem v vojnih conah v Su-
danu zaradi ovir, ki v resni-
ci sploh niso stvarne in niti 
samo politične,« opozarja-
ta humanitarca Bojana Pivk 
Križnar in Tomo Križnar, ki 
pogosto, kot sta dejala, do-
bivata kritike, prav vpraša-
nje, zakaj pomagati tem lju-
dem, saj sveta ne moreš re-
šiti, ne moreš rešiti politike. 
»Gobavci so ljudje, ki živijo 
v tem trenutku, taki, kot jih 
vidite. Namesto da bi iztre-
bili gobavost po vsem plane-
tu, ko so zdravila na voljo, in 
to celo brezplačna, vidiš člo-
veka, kako trpi.« Človeka, ki 
živi visoko v gorah, kjer ni 
ne vode, elektrike in niti av-
tomobilov, ljudi, ki so odre-
zani od sveta. »Roja El-Rah-
min je z gobavostjo okuži-
la več deset ljudi, vključ-
no s svojima otrokoma, in 
ne moreš je pustiti, da kuži 

še naprej. Prav zato se mi 
zdi pomembno, da rešu-
ješ, če ne drugače, pa posa-
meznika. Dovolj je, da re-
šiš eno mamo,« pripovedu-
je Bojana. Prav mama Roja 
je ena glavnih akterjev v fil-
mu Trohnenje 2022. »Pra-
vijo, da je film grozen, ker 
prikaže toliko gobavcev. Ne, 
film je lep, ker prikaže lepo-
to teh ljudi. V vsakem od 
teh gobavcev lahko najdeš 
lepoto, ki jo po vaseh v Nub-
skih gorah tudi začutiš. To 
je bil naš namen, da začuti-
mo sočloveka skupaj.« Pre-

den se še ti v našem civili-
ziranem svetu, polnem teh-
nologije, počasi ne izgubijo.

Dobrodelni koncert. 
Pomagajmo!

Bojana Pivk Križnar in 
Tomo Križnar snemata do-
kumentarne filme in ob vsa-
ki priložnosti kličeta na po-
moč prav iz Sudana, Nub-
skih gora in Modrega Nila. 
Slovenska premiera nove-
ga dokumentarnega filma 
Trohnenje 2022 bo v torek, 
8. novembra, ob 18. uri v lju-
bljanskem Kinu Šiška. Pre-
mieri bo ob 20. uri sledil 
dobrodelni koncert, na ka-
terem bodo nastopili Pero 
Lovšin, Vlado Kreslin, Batis-
ta Cadillac, afriški bobnarji, 
afriški pevski zbor in števil-
ni drugi. Že ob 16. uri pa bo 
projekcija filma z naslovom 
Nuba, čisti ljudje (2000).

Njuno človeškost, huma-
nitarno udejstvovanje brez 

meja je prepoznal že nek-
danji predsednik Janez Dr-
novšek, prav tako tudi aktu-
alni predsednik Borut Pa-
hor, ki je prevzel častno po-
kroviteljstvo skorajšnje-
ga dobrodelnega koncer-
ta. »Vsa zbrana sredstva od 
vstopnic in prostovoljnih do-
nacij, ki se bodo zbirale na 
kraju obeh dogodkov, bodo 
nakazana Ustanovi Toma 
Križnarja in bodo namenje-
na nakupu terenskega vozi-
la za prevoz gobavcev v bol-
nišnico Mother of Mercy v 
Nubskih gorah, ki jo vodi dr. 
Tom Catena,« sta zagotovila 
Bojana in Tomo. »Ker želi-
mo podatke o gobavosti raz-
širiti, da se ta ustavi.« Kajti, 
kot pojasnita, nobena agen-
cija OZN in nevladna huma-
nitarna organizacija uradno 
ne sme na področja, kjer se 

zaradi vojn, nenehnega stre-
sa in vsesplošnega pomanj-
kanja ponovno širi gobavost. 
»Gobavost, ki je sicer pov-

sod drugje po planetu že pod 
kontrolo.« Zdravila namreč 
poznamo že od leta 1977.

Glasbenik in umetniški 
vodja dobrodelnega koncer-
ta Trohnenje 2022 Igor Leo-
nardi iz Fake Orchestra je slo-
venske in afriške glasbenike, 
ki ustvarjajo v Sloveniji, prvič 
povabil k sodelovanju na do-
brodelni koncert Za Nube že 

leta 1999. Tokrat se angaži-
ra že četrtič. Nikoli do sedaj 
ni bilo »brez haska«. »Prvič 
smo vplivali na politične raz-

mere, drugič smo spravili na 
vojna področja v Sudanu vi-
deo nadzor, tretjič je Klemen 
Mihelič iz H.O.P.E. poslal v 
Darfur vrtalno napravo za is-
kanje vode.«

Kaj se lahko naučimo
»Nube imajo strahotno so-

lidarnost, spoštovanje vsega. 
So nekaj resničnega še danes 

in so preživeli najhujše sov-
ražnike. Res je, eden od dru-
gega se učimo, ampak mi se 
danes lahko učimo izgublje-
nih vrednot,« opozarja Tomo 
Križnar. Kot je še pojasnil, 
sudansko ljudstvo Nube si-
cer še vedno tradicionalno 
verjame, da je gobavost ka-
zen prednikov, celo bolj izo-
braženi verjamejo v to, in da 
jim ne smejo pomagati, pač 
pa jih pustiti trpeti. Precej te-
žav so imeli s tem, da so ome-
njeno mamo Rojo in vaščane 
prepričali, da so jo prepeljali 
v bolnišnico. »Mislili so, da jo 
peljemo nekam, kjer bo umr-
la.« Bojana in Tomo sta jo 
obiskala v bolnišnici in spre-
mljala nazaj v vas. Navduše-
nje vaščanov pa je bilo nepo-
pisno, ko se je po zdravljenju 
vrnila domov; njuna »zvezda 
z gora«.

Suzana P. Kovačič

Bojana Pivk Križnar in Tomo Križnar na nedavni novinarski konferenci, kjer sta povedala nekaj o filmu Trohnjenje 2022  
in povabila na dobrodelni dogodek. / Foto: Tina Dokl

Koliko – obkroženi z lastnimi problemi – še razumemo ali želimo razumeti svet okrog sebe? Dokumentarni film Trohnenje 2022 Bojane Pivk Križnar, Toma 
Križnarja in njunih 'sopotnikov' ni samo film o trohnenju gobavcev v Nubskih gorah in Modrem Nilu, ampak tudi film o trohnenju etike, src, razuma in duha 
v privilegiranih delih sveta.

Rešimo Nube, rešimo sebe

Na razstavljenih otroških risbah lahko zdaj čutite to, kar čutijo nedolžni. / Foto: Tina Dokl Od leve Tomo Križnar, Bojana Pivk Križnar, Klemen Mihelič in Igor Leonardi / Foto: Tina Dokl

Slovenska premiera dokumentarnega filma Trohnenje 
2022 bo v torek, 8. novembra, ob 18. uri v Kinu Šiška 
v Ljubljani. Ne bo rdečih preprog, namesto šmink 
se bo po filmu ob 20. uri začel dobrodelni koncert 
Trohnenje 2022.

»Vsa zbrana sredstva od vstopnic in prostovoljnih 
donacij, ki se bodo zbirale na kraju obeh dogodkov, 
bodo nakazana Ustanovi Toma Križnarja in 
namenjena nakupu terenskega vozila za prevoz 
gobavcev v bolnišnico Mother of Mercy v Nubskih 
gorah, ki jo vodi dr. Tom Catena.«
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Matjaž Šporar si že več 
let prizadeva za ohranjanje 
spomina na Petra Nagliča, 
svojega deda, ki ga pred-
vsem po Šporarjevi zaslu-
gi danes marsikdo pozna 
kot fotografa, ki je vestno 
dokumentiral dogajanje v 
prvi polovici dvajsetega sto-
letja. Fotografija je bila nje-
gova velika strast, fotoapa-
rat pa ga je spremljal tako 

med pohajkovanjem po hri-
bih kot tudi na romanju v 
Sveto deželo. Nagličeva bo-
gata fotografska zapuščina 
pa obsega denimo tudi pri-
zore iz življenja vojakov in 

ujetnikov v obdobju prve 
svetovne vojne, izkopava-
nje mamutovega okostja v 
Nevljah pri Kamniku in po-
snetke prenove Ljubljane v 
tridesetih letih prejšnjega 
stoletja, med drugim grad-
njo Nebotičnika, Narodne 
in univerzitetne knjižnice, 
prenove struge Ljubljanice 
in številnih drugih objek-
tov, ki so danes nepogreš-
ljiv del ljubljanske arhitek-
turne podobe.

Podrobnosti iz življe-
nja svojega deda je danes v 
pester mozaik sestavil Ma-
tjaž Šporar. »Čeprav mis-
liš, da je zgodba že tako sta-
ra, da se ne bo našlo nič več, 

pa me vseeno marsikdaj pre-
seneti, koliko gradiva se še 
skriva naokoli,« pravi ves-
ten zbiratelj gradiva svojega 
deda, ki sem ter tja naleti še 
na kakšno zanimivo odkritje. 
»Pred časom sem izvedel za 
publikacijo, v katero sta oglas 
dala tudi Nagliča. Takoj sem 
se lotil iskanja na spletu in 
ugotovil, da imajo en izvod 
še v nekem ljubljanskem an-
tikvariatu. Knjigo sem kupil, 
ko pa sem jo odprl, sem vi-
del, da je med stranmi zata-
knjen listek – račun, naslov-
ljen na Nagliča, kar pomeni, 
da je bila knjiga nekoč v nju-
ni lasti, nato pa je po dolgih 
letih pristala v mojih rokah,« 
pripoveduje Šporar.

Izhajala iz družine 
ščetarjev

Čeprav je danes Naglič 
morda celo bolj znan po svo-
jih fotografijah, pa je bila to 
le njegova prostočasna de-
javnost, kruh pa si je služil 
s ščetkarsko obrtjo. Z bra-
tom Karolom sta izhajala iz 
družine ščetarjev. Njun ded 
Egidij Naglič je bil v register 
mojstrov kamniške zadruge 
obrti vpisan leta 1874, ker pa 

je bil takrat Egidij star že 64 
let, je najverjetneje, da so se 
pri Nagličevih s to dejavno-
stjo ukvarjali že pred tem.

Podjetni Jožef Naglič, ki 
je nadaljeval Egidijevo obrt, 
si je okoli leta 1890 zgradil 
novo, za tisti čas zelo sodob-
no stanovanjsko hišo z delav-
nico za ščetarske izdelke v 
pritličju, kjer je počasi razvi-
jal in posodabljal svojo proi-
zvodnjo in postal pomemben 
proizvajalec ščetarskih izdel-
kov v širšem okolju. »Ker so 
ga zanimale novosti v ščetar-
ski tehnologiji, je spremljal 
tudi tujo tehnično literaturo, 
ki je med drugim prinašala 
novice o najnovejših ščetar-
skih strojih in napravah, ter 
si prizadeval, da bi te novosti 
vpeljal tudi v lastno proizvo-
dnjo,« pravi Šporar.

V obrt je že zgodaj uvedel 
sina Petra, ki se je po končani 
ljudski šoli v Homcu najprej 
izučil krtačarske obrti, nato 
pa se med letoma 1911 in 
1914 izpopolnjeval v ščetar-
stvu pri mojstru W. A. Sch-
midtu v avstrijskem Gradcu. 
Takoj po koncu prve svetov-
ne vojne se je zaposlil v oče-
tovi domači delavnici.

Dobro organizirano delav-
nico pa je leta 1922 prizade-
la smrt očeta Jožefa, ki je že 
mesec pred tem z izročilno 
pogodbo obrt prepustil sino-
voma Petru in Karolu, ki je 
sicer študiral v Brnu elektro-
tehniko in strojništvo, a se 
je po očetovi smrti pridružil 
bratu pri vodenju podjetja.

Brata sta modernizirala 
dejavnost

»Brata Naglič sta moderni-
zirala lastni proizvodni stroj-
ni park, v njuni ščetarski de-
lavnici so svoje mesto dobi-
li različni obdelovalni stroji, 
nabavljeni v tujini. S svojim 
znanjem sta Nagliča vplivala 

na razvoj ščetarstva v kam-
niški regiji, saj so mnogi šče-
tarji pri njiju iskali strokovno 
in drugo pomoč. Kupovali so 
lesne polizdelke in na Nagli-
čevih strojih za svoje izdelke 
opravljali tudi določene teh-
nološke postopke. V Nagliče-
vem podjetju so se izučili šče-
tarskega poklica tudi nekate-
ri ščetarji, ki so kasneje odpr-
li lastne ščetarske delavnice,« 
pravi Matjaž Šporar.

V tridesetih letih prejšnje-
ga stoletja je njuna tovarna 
dosegla vrh, ko je zaposlova-
la med 35 in 40 delavcev, od 

tega kar dve tretjini žensk. 
Proizvajali so širok nabor iz-
delkov, od ribaric, blataric, 
mazalic in likaric ter ščetk za 
parket, obleko, roke do ko-

palniških masažnih ščetk in 
ščetk za konje. V programu 
za specializirano rabo pa so 
ponujali ščetke in omela za 
obrt in industrijo, torej za 

dimnikarje, mlinsko in pa-
pirniško industrijo, usnjarje, 
pleskarje, celo ščetke za urar-
stvo, mlekarstvo, za maza-
nje orožja … Prodajna uspe-
šnica pa je bila menda met-
la Record, ki so jo oglaševa-
li kot »najboljšo in najtrpež-
nejšo metlo sedanjosti«.

Zaton po drugi svetovni 
vojni

Zaton podjetja je sledil 
po drugi svetovni vojni, saj 
nova družbenopolitična ure-
ditev ni bila naklonjena za-
sebnemu sektorju. Število 

delavcev se je začelo zmanj-
ševati, leta 1950 jih je bilo le 
še sedem. Težave so nasto-
pile tudi v proizvodnji, saj je 
bil omejen ali ukinjen uvoz 
ščetarskih surovin iz tujine.

Dokončno pa je obrt usah-
nila s smrtjo Petra Nagliča 
leta 1959. Tudi o nekdanjih 
poslopjih danes v Šmarci ni 
več sledu. Tovarna pa je vsaj 
v pomanjšani obliki zaživela 
v maketi, ki jo je po ohranje-
nih fotografijah dal izdelati 
Matjaž Šporar in jo hrani na 
svojem domu. Prav Nagliče-
ve fotografije pa pričajo tudi 
o razvoju in vsakdanu v to-
varni. Nekaj jih jih objavlja-
mo tudi ob tem prispevku.

Aleš Senožetnik

Matjaž Šporar ob maketi tovarne in portretu Petra Nagliča / Foto: Aleš Senožetnik

Mineva sto let, odkar je Peter Naglič skupaj z bratom Karolom ustanovil ščetarsko tovarno v Šmarci pri Kamniku. Čeprav o nekdanji tovarni danes ni 
sledu, pa se je po zaslugi fotografij Petra Nagliča in prizadevnosti Matjaža Šporarja, ki vestno zbira gradivo svojega deda, spomin na ščetarsko dejavnost 
Nagličevih ohranil do danes.

V tridesetih letih prejšnjega stoletja je njuna tovarna 
dosegla vrh, ko je zaposlovala med 35 in 40 delavcev, 
od tega kar dve tretjini žensk. S svojim znanjem 
sta Nagliča vplivala na razvoj ščetarstva v kamniški 
regiji, saj so mnogi ščetarji pri njiju iskali strokovno 
in drugo pomoč. Kupovali so lesne polizdelke in 
na Nagličevih strojih za svoje izdelke opravljali tudi 
določene tehnološke postopke. V Nagličevem podjetju 
so se poklica izučili tudi nekateri ščetarji, ki so kasneje 
odprli lastne ščetarske delavnice.

Brata Naglič z zaposlenimi leta 1935 / Foto: Peter Naglič/arhiv Matjaža Šporarja

Tovarna bratov Naglič / Foto: Peter Naglič/arhiv Matjaža Šporarja

Letak, ki oglašuje prodajno uspešnico, metlo Record 
/ Foto: Peter Naglič/arhiv Matjaža Šporarja

Spomin na Nagličevo tovarno

Prodajna uspešnica 
pa je bila menda 
metla Record, ki so jo 
oglaševali kot »najboljšo 
in najtrpežnejšo metlo 
sedanjosti«.
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Jaz, midva in mi
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Mavrični bojevniki (2)
Sindrom ADHD je po-

manjkanje pozornosti in 
motnja hiperaktivnosti. Na-
jizrazitejši postane v času 
šolanja. Gre za skupino ve-
denjskih in čustvenih mo-
tenj, ki se navadno pojavijo 
že v otroštvu (najočitneje v 
obdobju med 3. in 7. letom 
starosti) in zaradi katerih se 
otroci v šoli srečujejo s šte-
vilnimi težavami. Nezmo-
žnost nadzorovanja vedenja 
in pozornosti, impulzivnost 
in hiperaktivnost vplivajo na 
učenje, vedenje in družbeno 
prilagajanje okolju. Otrok 
zelo težko naveže stik z vr-
stniki, v težavah pa se znaj-
de tudi pri učiteljih, saj veli-
kokrat zaostaja z nalogami, 
je površen in moteč za oko-
lico. Tako pogosto kljub vi-
sokim potencialom ne zmo-
re dosegati dobrega učnega 
uspeha.

Na vse to opozarjajo v Za-
vodu Mavrični bojevniki. 
Podrobneje nam je ADHD 
predstavil predstavnik za-
voda Dejan Sotirov, ki so 
mu diagnozo ADHD posta-
vili šele pri 38 letih. »Vedel 

sem, da imam to motnjo, ni-
sem pa imel potrebe po dia-
gnozi, da bi bil nekje samo 
zabeležen. To se je zgodilo 
v času moje izgorelosti, ko 
sem obiskoval specialistko 
psihiatrije. Ko sem prišel 
prvič, mi je omenila, da je že 
po tem, ko me je spremlja-
la po televiziji, pričakovala, 
da bom potreboval tovrstno 
pomoč. Ekstremno sem iz-
goreval, zraven imel anksio-
znost in znake depresije, di-
agnoza, ki je stala za tem, pa 
je ADHD. V moji glavi so se 
dogajale črne misli  ... Lah-
ko bi se zgodilo najslabše,« 
opisuje Sotirov in dodaja, da 
se nanje obrača tudi vse več 
odraslih, ki ugotavljajo, da 
imajo simptome, značilne 
za ADHD. »Anksioznost jih 
začne opozarjati na to. Ni-
majo več prave energije, pri-
sotni so strahovi, ne prepoz-
najo več sami sebe ... ADHD 
so seveda imeli že celo življe-
nje. Človek se s tem rodi, iz-
raža pa se potem na različne 
načine. V odraslosti se v več 
kot polovici primerov pojavi 
prav anksioznost.«

Kot pojasnjuje, poznamo 
tri tipe ADHD, ki se glede 
na vedenjske značilnosti po-
kažejo pri otroku. »Prvi je 
hiperaktivno impulzivni tip, 
ker se impulzivnost in hipe-
raktivnost pogosto pojavlja-
ta skupaj. Drugi je nepozor-
ni tip otroka. Ta otrok po na-
vadi ne kaže hiperaktivno-
-impulzivnih vedenj. Vča-
sih se imenuje le ADD – pri-
manjkljaj pozornosti. V tret-
ji tip pa sodijo otroci, ki ima-
jo prisotne vse tri simpto-
me. So hiperaktivni, impul-
zivni ter imajo tudi motnjo 

pozornosti. Ta tip se zaradi 
tega imenuje kombinirani 
tip,« je povedal.

Kako do diagnoze? »Naj-
pomembnejša je motivacija 
staršev ali šole, ki dajo pred-
log za diagnostiko. To podro-
čje je še vedno neurejeno. Ni 
enotnega sistema, odvisno je 
od regije, v kateri živiš, kdo te 
obravnava. Nekateri tudi po 
več let čakajo, da pridejo do 
diagnoze. Veliko otrok, ki so 
zelo hiperaktivni in so hkra-
ti dobro vodeni s strani dru-
žine kot osnovne celice, dia-
gnoze sploh nima. Po drugi 

strani pa je diagnoza ADHD 
hitro lahko tudi izgovor, je 
kriva za vse, kar se dogaja, 
kar pa ne drži. Problematika 
je široka in zahteva celostni 
pristop obravnave tako dru-
žine kot šolskega okolja. Z 
diagnozo pa lahko razume-
mo, zakaj je neka oseba ime-
la vse te težave, ki so mu ote-
ževale življenje, in da obstaja 
veliko možnosti, ki jim lahko 
pomagajo pri spoprijema-
nju z ADHD,« še pove Soti-
rov, ki o ADHD predava tudi 
študentom na Pedagoški fa-
kulteti. (Se nadaljuje)

Maja Bertoncelj

Črna prst

Poleti smo se odpravil na 
Rodico. Za prečenje celega 
grebena do Črne prsti je bilo 
tedaj premalo časa, pa še dež 
nas je ujel. Torej smo Črno 
prst obiskali ločeno. Pristo-
pili smo zagotovo preko naj-
lažjega izhodišča, od smu-
čišča Kobla do Orožnove 
koče, od tam pa do vrha. Ža-
lostno je gledati propadajo-
če, stare, zarjavele smučar-
ske naprave na Kobli, ki ča-
kajo, da jih bo nekdo odstra-
nil. Pot do Orožnove koče je 
lahka. V tem času je posuta 
z odpadlim listjem, ki šelesti 
pod nogami. Ta zvok, zven 

Mojca Logar

raznolikost  
in vključevanje

V zavodu Mavrični bojevniki organizirajo tudi tabore. Mesta so hitro polna.  
/ Foto: arhiv zavoda Mavrični bojevniki

in odsev šumečega listja, ki 
se med vejami golih dreves 
sveti v soncu, mi je zelo všeč. 
Nisem vedela, da je to prva 
koča Slovenskega planin-
skega društva, ki so jo pos-
tavili že daljnega leta 1894. 
Večkrat je bila prenovlje-
na, požgana, popravljena, 
še vedno pa služi svojemu 
prvotnemu namenu – oskr-
bi in počitku planincev. Ob-
čudujem stare ljudi, kako 
dobro so izbrali lokacije svo-
jih objektov. Navidezno pot 
sonca so opazovali čez celo 
leto, potem pa izbrali mesto, 
kjer bo v celem dnevu naj-
več sonca. V nekakšni kota-
nji pod Črno prstjo je koča 
praktično cel dan obsijana s 
soncem. Pobočje Črne prsti 
je eno od vročih točk biotske 
raznolikosti v alpskem sve-
tu. To pomeni, da je na raz-
meroma ozkem pasu mo-
goče najti zelo veliko različ-
nih in redkih ali celo ende-

mičnih rastlin. Tu se stika-
jo submediteranski in alpski 
vplivi, ki dajejo posebno kli-
mo, ki nudi ugodne pogoje 
za rast cvetja. Rastline raste-
jo iz zemlje, bogata zemlja 
pa nastane iz raznolikih ka-
mnin. To pomeni, da tukaj 
ni le apnenec, ampak tudi 
stare kamnine, ki dajejo ne 

le karbonatno, temveč tudi 
silikatno prst. Potem lahko 
uspevajo posebne rože. Po-
leg Črne prsti je takšna vro-
ča točka v naši okolici Jezer-
sko, kjer se prav tako stika-
jo stare kamnine in apne-
nec. S Črne prsti občudu-
jemo Baško grapo in Pore-
zen, Cerkljanske hribe, dolg 
venec Karavank. Storžič in 
Grintavec sta čisto majhna, 
na drugi strani pa se boho-
ti Triglav, ki je s svojo bliži-
no in veličino največji med 
vsemi. Spodaj je Bohinjsko 
jezero in obe dolini, spodnja 
in zgornja, ki ju z višine eno-
stavno ločiš in je vse jasno. 
Pokrajino je tako zelo eno-
stavno razumeti, če jo le dob-
ro opazuješ in poznaš nekaj 
procesov v njej. Kaj ko da-
nes mladi gledajo pretežno 
v telefon in cel svet dojemajo 
preko ekranov, ki jih oropajo 
čudenja in dolgega opazova-
nja. Torej Črna prst je hrib, 
ki je lahko dostopen in ga je 
vredno obiskati večkrat. Naj-
lepše je zagotovo junija, juli-
ja in avgusta, ko na pobočjih 
Lisca in vzdolž Spodnjih bo-
hinjskih gora najdemo Zo-
izovo zvončico, lepi čeveljc, 
alpsko možino, murko. Ta 
hip sem opazila le odpadlo 
listje dreves in kakšen cvet 
dlakavega sleča. Ostalo čudo 
lepega cvetja bomo mora-
li opazovati pozno spomla-
di in poleti. Ali pa bomo tudi 
tukaj rekli: nič več ni tako, 
kot je bilo.

profesorica geografije 
in zgodovine

zakonski in  
družinski terapevt

Nazaj – smrt – naprej
Janez Logar

V preteklem tednu smo 
se spet intenzivneje posveti-
li smrti, prednikom, grobo-
vom. V današnjem času da-
jemo precej manjši pomen 
prazniku vseh svetih oziro-
ma dnevu mrtvih kot v pre-
teklosti. V vsej človeški zgo-
dovini so se modreci ukvar-
jali z vprašanji o smrti in 
življenju. Dokončnih in go-
tovih odgovorov pa nihče ni 
dal. Prepuščeni smo, da se 
sami odločimo, kaj in komu 
bomo verjeli oziroma vero-
vali. Sam zelo pozorno pos-
lušam besedila pesmi (pred-
vsem cerkvenih), ki se na-
našajo na smrt in življenje. 

Včasih se o tem pogovarja-
mo doma. Za 1. novembra 
skupaj obiščemo grobove 
in zdi se mi, da se vsi vedno, 
vsaj malo in za kratek čas, za-
vemo, da je življenje na zem-
lji minljivo.

Vsaj na tak način poka-
žemo zanimanje za predni-
ke. Vem, da veliko ljudi na-
menja več časa svojim pred-
nikom, kot je videti na prvi 
pogled. Hitrost družbe in 
usmerjenost v reševanje 
dnevnih problemov in hite-
nje za užitki tega sveta nas 
kar odtujujejo od nam lju-
bih, ki so že umrli. Dejstvo 
pa je, da smo potomci svo-
jega rodu. Naj je dober ali 
slab, na neki način mu pri-
padamo. Zakaj se ne bi od 
njih česa naučili? Kako so ži-
veli? V čem so bili boljši kot 
mi, živeči? Pogosto nimamo 
informacij. Morda je še bolj 
pomembno, kaj smo od njih 
podedovali? Kaj še po mno-
gih letih hodimo objokovat 
na njihove (svoje) grobove? 
Kaj je med mano in moji-
mi predniki neizgovorjeno? 
Kaj se vali kot »hudič« v ne-
kem rodu? Kje sem s predni-
ki tako zvezan, da ne morem 
svobodno zaživeti? Ali je res, 
da sem del njihovega veselja 
in trpljenja?

Danes vemo, da trpljenje, 
ki je bilo ustvarjeno v voj-
nah, skrajni revščini, v posil-
stvih, v fizičnem pretepanju 
otrok, v izkoriščanju žensk 
in otrok, v zanemarjanju, 

v odraščanju brez starša ali 
staršev …, ne izgine in se 
vali na naslednje rodove. Če 
to vemo, zakaj ne bi prosi-
li svojih prednikov, da nam 
pomagajo osvoboditi se teh 
čudnih in bolečih bremen. 
Smo del njih, lahko pa se 
začnemo osvobajati od njih 
(diferencirati se).

Mnoge pesmi opevajo po-
smrtno življenje. Če dob-
ro prisluhnemo besedi-
lu, je to posmrtno življenje 
predvsem združitev z bra-
ti in sestrami, kjer ne bo več 
trpljenja, žalosti in bridkosti 
in kjer nam bo veselja raj od-
prt. Kaj če bi si mi na tej zem-
lji ustvarili vsaj delček tega? 
Saj ni treba čakati, da umre-
mo. Kdo nam preprečuje, da 
bi si zmanjšali žalost in brid-
kost, ki se pojavi ob hudih 
dogodkih? Danes znamo iz-
žalovati groze, ki se pojavijo 
ob težkih dogodkih. Danes 
vemo, da ima človek razum 
in znanje, da se lahko odlo-
či za lepše življenje, za živ-
ljenje z manj trpljenja. Tega 
nas niso sicer učili, danes pa 
je že dovolj znanja na trgu. 
Pogled naprej ni treba, da je 
črn. Nikjer ne piše, da mora 
biti do smrti tako, kot je bilo 
do sedaj. Toliko Dobrega in 
Lepega je okoli nas – le še v 
sebi to odkrijmo.

Ojoj, toliko lepega okoli 
mene – kje je to v meni!

Črna prst je hrib, ki je 
lahko dostopen in ga je 
vredno obiskati večkrat.
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Razgledi
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Cekini v Vrtačah
Stari tunjiški možje so 

poznali in vedeli povedati 
veliko zgodb iz prejšnjih ča-
sov. Pripovedovali so jih na 
kmetijah ob večerih in po-
zno v noč, po kakšnem več-
jem delu, kot je mlačev ali 
ličkanje koruze, seveda ob 
pomoči tistega, ki pride na 
svet »po špagi«. Sam sem si 
nekaj teh zgodb zapomnil, 
nekaj pa sem jih zapisal. Pa 
si oglejmo eno od zapisanih.

V Vrtačah je na veliki frati 
(jasi) sredi gozda ena sama 
velika kmetija. Daleč nao-
koli ni nobenega soseda. 
Pod hišo je tekel in še ved-
no teče potok, ki tudi nosi 
ime po vrtačah. Če so za op-
ravilo, ki ga sami niso zmog-
li, kot na primer težak porod 
telička, in so nujno potrebo-
vali pomoč, je gospodar tro-
bil v kapo kotla za žganjeku-
ho. Oddaljeni sosedje so ve-
deli, da Vrtačnikovi potrebu-
jejo pomoč. Takoj so odhiteli 
v Vrtače pomagat.

Vrtačnikova kmetija je 
bila velika. Včasih so veli-
kost kmetije merili oziroma 
določali tudi po tem, da so 
imeli vedno dva para konj in 
še kakšna žrebeta za povrhu. 
Pred mojo zgodbo in tudi po 
njej je bila Vrtačnikova dru-
žina vedno velika, z veliko ot-
roki.

Pred več leti, ne vem točno, 
kdaj, je bil na kmetiji gospo-
dar Tone, gospodinja pa nje-
gova žena Johana. Dobro sta 
vodila mogočno domačijo. 
Edina težava je bila v tem, da 
nista mogla imeti svojih ot-
rok. Za delo so imeli hlapca 

Matevža in deklo Mico, po-
leg njiju pa še pastirja Miho. 
Neko zimo je sneg tudi v nji-
hovem gozdu polomil veli-
ko drevja. Gospodar in hla-
pec sta celo zimo vozila les 
iz gozda, vsak s svojim pa-
rom konj. Najbolj vitke in 
dolge smreke so vozili celo v 
Trst in jih prodajali za jam-
bore na barkah. Gospodar 
Tone je do konca sezone za 
prodani les prislužil kar ve-
liko denarja, tako kranjskih 
kot ogrskih goldinarjev. Se-
veda so bili to samo kovanci, 
zlati in srebrni. Življenje pri 
Vrtačnikovih bi bilo še nap-
rej lepo, če se ne bi zgodilo, 
da se je gospodinja Johana 
pozimi močno prehladila in 
na pomlad umrla za pljučni-
co. Toneta je to močno priza-
delo in je bil vedno bolj otož-
en. Razmišljati je začel celo 
o tem, da bi nekomu prepus-
til svojo kmetijo, saj svojih 
potomcev ni imel. Tudi de-
nar bi bilo treba nekam skri-
ti, saj rokovnjači radi pridejo 
terjat svoj delež. Neko noč, 
ko ni mogel spati, se je odlo-
čil, da svoje posestvo prepus-
ti pridnemu hlapcu Matevžu 
in dekli Mici, ki sta na skrivaj 
menda ljubimkala. Za svojo 
lažjo pot v nebesa pa si bo ob 
poti, ki pride iz gozda proti 
hiši, postavil lep križ s križa-
nim, tako da bodo ljudje ve-
deli, da je bil Vrtačnikov gos-
podar pobožen mož.

Vse to je kmalu zares nare-
dil. Posekal je hrast za hišo, 
tesar iz Dobrave ga je obtesal 
in iz njega izdelal lepo nabo-
žno znamenje. Ko je bil križ 
postavljen, si ga je Tone po-
nosno ogledoval, videl je, da 

meče svojo dolgo senco rav-
no proti hiši. To se je zgodilo 
prav na dan, ko goduje sveta 
Ana, to je 26. julija. Ta dan je v 
Tunjicah velik farni praznik, 
kajti sveta Ana je zavetnica in 
farna patrona tunjiške fare. 
Na ta dan pride v Tunjice od 
blizu in daleč veliko romar-
jev. Večerilo se je že in prav 
tedaj je na hribu v cerkvi za-
zvonilo avemarijo. Vreme je 
bilo lepo, bilo je jasno. Sen-
ca križa je padala proti veliki 
tepki na Vrtačnikovem vrtu. 
Tone se je postavil h križu 
in v korakih izmeril dolžino 
sence, ki se je končala dob-
rih šestnajst korakov naprej. 
Kraj, kjer se je senca konča-
la, je dobro označil in še isti 
večer tam izkopal jamo. Va-
njo je položil z žico ojačan 
lončen lonec, poln zlatih in 
srebrnih goldinarjev, ki jih 
je dolga leta zbiral od prodaje 
lesa in živine. Na vrh lonca je 
položil dve opeki s strehe, vse 
skupaj je zasul z zemljo in iz-
ravnal, da se ni nič poznalo. 
Naslednji dan je na vrh križa 
pribil tablico, na kateri je pi-
salo: »Vsako leto na god sve-
te Ane ob Ave Mariji se vrh 
tega križa pozlati«. Tone si je 
mislil: tu bo moj denar varno 
shranjen tudi pred rokovnja-
či, meni pa bo na stara leta še 
kako prav prišel.

Tone je dal v Kamniku pri 
notarju narediti pisma, s ka-
terimi je svoje premoženje 
in zemljo prenesel na hlap-
ca Matevža in deklo Mico. 
Nista pa minili niti dve leti, 
ko je Tone nenadoma umrl, 
zadet od božjega žvaka, kot 
so tedaj rekli kapi. 

(Se nadaljuje)

 Ivan Nograšek

Florjančičev je na Gorenj-
skem in v Ljubljanski kotlini 
267, v vsej Sloveniji pa 596. 
Število rahlo upada, pred 16 
leti jih je bilo 643. Florijanči-
čev pa je 71, 20 manj kot leta 
2006. Priimek je sloven-
ski, po svetu ga je zelo malo, 

manj kot 10. Lahko pa jim 
prištejemo 35 Florjančićev 
na Hrvaškem, bržkone po-
tomcev kranjskih priseljen-
cev v Zagreb. To seveda ne 
pomeni, da se Florjančiči v 
času revščine niso izseljevali 
na Zahod. Le priimek so mo-
rali spremeniti zaradi stre-
šic, ki jih zahodne abecede 

ne poznajo. V Severni Ame-
riki živi več kot 80 Florjanci-
cev, v Avstriji jih je 16, v Švici 
12 in v Avstraliji osem.

Ker je v srednjem veku, ko 
so nastajali priimki, na Slo-
venskem živelo veliko Cvet-
kov, si današnji Ferjančiči 
seveda niso vsi v sorodu. So 
si pa na Primorskem v so-
rodu nekateri Ferjančiči in 
Florjančiči, saj imata priim-
ka ponekod isti izvor.

Slovenska biografija ome-
nja dve znani osebnosti s 
priimkom Florjančič. Janez 
Dizma Florjančič pl. Grien-
feld (1691–1757) iz Ljublja-
ne je bil jezuitski duhovnik, 
kartograf, geograf, astronom 
in matematik. Več kot de-
set let je ustvarjal in risal ve-
liki zemljevid dežele Kranj-
ske. Tako je leta 1744 nastal 

Ducatus Carnioliae Tabula 
Chorographica (Krajepisni 
zemljevid Kranjske) na dva-
najstih listih v približnem 
merilu 1 : 100.000. Tu je 
prva omemba Triglava v slo-
venščini: TERGLOU. Izje-
mni kartografski dosežek je 
hkrati tudi vrhunska grafič-
na umetnina z alegoričnimi 
upodobitvami deželnih zna-
čilnosti.

Pomembna osebnost je 
bil tudi njegov oče Janez 
Štefan Florjančič iz Ljublja-
ne, ki je bil pravnik, odve-
tnik in numizmatik. Je avtor 
prvega spisa akademije ope-
rozov (1695) in soustanovi-
telj filozofske fakultete v Lju-
bljani (1703).

Danes najdemo v svetu 
znanosti in umetnosti še 
precej znanih Florjančičev, 

zato naj omenimo le naj-
bolj zanimivega. Peter Flor-
jančič (1919–2020) z Ble-
da je bil izumitelj. Izumil 
je okvirčke za diapozitive, 
plastično zadrgo, pršilec na 

steklenički za parfum, roč-
ne statve, vžigalnik s priži-
ganjem ob strani. Leta 1957 
je izumil – ne pa tudi izpo-
polnil – avtomobilsko zrač-
nico.

Florjančič ali Blondič, 2. del

Vrhunski dosežek kartografije in grafične umetnosti, 
zemljevid Kranjske (1744)

V Stari Loki najdemo prve zapise priimka tudi v obliki 
Ferjančič (Michaelis Ferianzhizh). Tu je bil krščen Mihael, 
sin Tomaža in Jere. Knjiga je iz Nadškofijskega arhiva 
Ljubljana (K 1651–1671 Stara Loka, zv. 4, str. 131)

Vaš razgled

V dneh, ko so se v naših mislih najmočneje slikale podobe tistih, ki smo jih imeli radi in 
jih ni več med nami, smo se znova zavedeli tudi svoje minljivosti. Zavemo se tudi, kako 
pomembno je, da za časa življenja med seboj ohranjamo dobre odnose in se obdarujemo 
s cvetjem. Kdo je bil praded in kakšen je bil, vpraša pravnučka. Da bomo znali odgovoriti 
potomcem, pa je prav tudi, da vedno znova ob različnih priložnostih ohranjamo spomin na 
naše ljube prednike. I. K. / Foto: Tina Dokl

Listki na jablani pred šolo v Sorici so že skoraj odpadli, jabolka pa še vztrajajo. Nekatera 
bodo preživela tudi prvo slano, vztrajala v zimi in oznanila pomlad. K. M. / Foto: Gorazd Kavčič

Razgledi

Tino Mamić

Gorenjski priimki

Tunjiške zgodbe (13)
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HUMOR, HOROSKOP

PETEK, 4. NOVEMBRA 2022

Oven (21. 3.–21. 4.)
Na vrsti so razgovori znotraj bližnjih odnosov, lahko gre za 
partnerski ali starševski odnos ali pa tudi za odnose z dob-
rimi prijatelji. Imate občutek, da vas ne cenijo dovolj, da ste 
vedno »grdi raček«, ki ga ne opazijo? Zdaj je čas, da nasto-
pite.

Bik (22. 4.–20. 5.)
Na poslovnem področju vam bo nekdo razmršil perje, kar 
pomeni, da se lahko znajdete v sporu s sodelavci. Svoje 
vrednote in videnje prihodnosti boste mogoče morali posta-
viti v ospredje, da vam jih ne povozijo. Vztrajnost!

Dvojčka (21. 5.–21. 6.)
Vsak človek ima svoje strahove. Samo nekateri pa se upajo 
z njimi spopasti oziroma si jih priznati. In s priznanjem teh 
strahov je polovica dela že opravljena. Investirajte vase in v 
svojo rast! Predolgo ste samo čakali na druge.

Rak (22. 6.–22. 7.)
Določene težave in tudi druge tegobe, ki ste jih vneto po-
rivali v skrite kotičke, bodo z velikim pokom popadale iz 
omar. Pričakujte zahtevne pogovore ob domačem ognjišču 
in ne pozabite, da je odkritost skoraj vedno najboljša rešitev.

Lev (23. 7.–23. 8.)
Poti, ki ste si jih začrtali, se lahko spremenijo. To ne pome-
ni, da se jih lotite s krampom in lopato, temveč da bodo pot-
rebni manjši popravki, cilj in smer pa ostaneta ista. Pazite, 
kaj iz svoje notranjosti delite – in predvsem s kom!

Devica (24. 8.–23. 9.)
Malce vas bodo stisnile denarne težave, ki pa bodo bolj v 
vaši glavi, v realnosti pa zadeva ne bo tako huda. Premislite 
in predvsem poglejte, kje ste zadnje časa preveč zapravljali, 
ali pa samo premislite, katere stroške zmanjšati.

Tehtnica (24. 9.–23. 10.)
Počutili se boste zasuti z vsemi obveznostmi, ki ste si jih ali 
pa so vam jih naložili. Občutek niti ne bo tako neutemeljen, 
zato se malo ustavite, zadihajte in razmislite, ali je res vse to 
potrebno. Če ugotovite, da je, potem se dobro organizirajte.

Škorpijon (24. 10.–22. 11.)
Ne dovolite, da bi vam prevladale temne misli. Ozavestite 
jih in odpravite ter nikakor ne dovolite, da bi vas potegnile v 
temni vrtinec. Razmislite tudi, od kod so prišle in ali vas mo-
goče ni že potegnilo v ponavljajoči se vzorec.

Strelec (23. 11.–21. 12.)
Znašli se boste med dvema ognjema in tokrat se razčišče-
vanju ne boste mogli izogniti. Saj ste se že dolgo izogibali 
in čas je, da pospravite področje. In po vsakem dežju posi-
je sonce, zato le pogumno v besedno razpravljanje. Prese-
nečenje.

Kozorog (22. 12.–20. 1.)
Pravijo, da vesolje poskrbi za vse, zatorej le ostanite odprti 
za vse spremembe, ki vam prihajajo naproti. Odprite oči za 
ljudi, ki vas obkrožajo, in poglejte, kaj vam lahko dajo. Seve-
da ne govorimo o materialnih stvareh, kajti bistvo je očem 
nevidno.

Vodnar (21. 1.–19. 2.)
Ne dovolite, da bi vas osebno mnenje v prihajajočih dneh 
povozilo. Dobro razmislite o svojem stališču in ga po potre-
bi tudi zagovarjajte, saj se drugače na koncu ne boste dob-
ro počutili. Hitite počasi, se ne mudi.

Ribi (20. 2.–20. 3.)
Prihaja obdobje sprememb, ki vas bo zavrtelo. Ne boste ušli 
temu občutku, zatorej razmislite, katere stvari lahko iz živ-
ljenja izpustite in kaj je tisto, kar je vredno obdržati in če-
mur se je vredno v prihodnosti posvečati. Pogumno naprej.

HOROSKOP
TANJA

Navodilo za reševanje: v kvadrate vpišite števila od 1 do 9 tako, da 
se ne bo nobeno število ponovilo ne v vrstici ne v koloni ne v enem 
izmed odebeljenih devetih kvadratov. Pripravil B. F.                        
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TA JE DOBRA

Rešitev:

Rešitev:

Samokolnica
Poslovodja gradbišča je delavcu naročil, naj nekje poišče 
samokolnico in mu jo pripelje. Po dolgem času poslovodja 
zagleda delavca, ki pelje samokolnico, naloženo v drugi 
samokolnici.
»Zakaj si pa pripeljal dve, saj sem ti naročil samo eno?!«
»Pa menda niste mislili, da jo bom prinesel na rami?«

Sredstvo proti komarjem
Gorenjec vstopi v kmetijsko trgovino, da bi kupil pršilo 
proti komarjem.
Prodajalec mu predstavi dva različna razpršilca: »Prvi sta-
ne 4 evre in lahko pobije okoli 500 komarjev, drugi stane 
3 evre in pobije okoli 250 komarjev.«
Takrat se Gorenjec obrne in odide.
»Kam greste?« ga vpraša prodajalec.
»Domov grem preštet komarje!«

Kazen
»Ali je pošteno, da je nekdo kaznovan za nekaj, česar ni 
storil?« vpraša Janezek učiteljico.
»Ne, to nikakor ni pošteno!« odgovori učiteljica.
»Dobro, domače naloge nisem napisal,« reče Janezek 
olajšano.

Riž
Kdaj bo na Kitajskem zmanjkalo riža?
Ko se bodo Kitajci naučili jesti z žlico.

Račun za komunalo
Ko gledam položnico za komunalo, sklepam, da iz moje 
pipe teče malvazija, smeti odvažajo s ferrarijem in travo 
okrog moje hiše kosijo Messi, Ronaldo, Ibrahimović …
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NAGRADNA KRIŽANKA

PETEK, 4. NOVEMBRA 2022

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

Rešitve križanke (geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih 
polj in vpisano v kupon iz križanke) pošljite do petka, 18. 
novembra 2022 na Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 
Kranj. Rešitve lahko oddate tudi v nabiralnik Gorenjskega 
glasa pred poslovno stavbo na Nazorjevi ulici 1.

Buče vsebujejo 
veliko hranil, 
zato jih je treba 
čim bolj okusno 
izkoristiti. 
S pomočjo 
knjige, kjer je 
60 receptov,  
se naučimo 
pripravljati 9 
vrst buč: cukete, 
patišonko, 
čajoto, hokaido, 
sweet dumpling, 
maslenko, 
blukuri, sweet 
mamo in 
muškatno bučo. 
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

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

                        + poštnina

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

EUR

www.gorenjskiglas.si
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V Združenju zgodovinskih mest Slovenije državi predlagajo, da ustanovi poseben nepremičninski sklad 
za razvoj in kakovostno upravljanje starih mestnih središč.

Kranj – V Združenju zgodo-
vinskih mest Slovenije so za-
skrbljeni zaradi propadanja 
starih mestnih središč, zato 
so vladi in pristojnim mini-
strstvom posredovali pobu-
do za ustanovitev nacional-
nega Razvojnega nepremič-
ninskega sklada za razvoj in 
kakovostno upravljanje zgo-
dovinskih mestnih središč, v 
katerega bi povezali sredstva 
Stanovanjskega sklada, Eko 
sklada, ministrstva za kul-
turo ter sredstva z naslova 
upravljanja naložb državnih 
družb v turizmu. Ob tem že-
lijo k ustanovitvi podobnih 
skladov spodbuditi tudi lo-
kalne skupnosti. Pobudo 
so sicer oblastem predstavi-
li že večkrat, pred dnevi pa 
so jo na skupščini v Kranju 
predstavili še novim držav-
nim poslancem.

Mestna središča se 
praznijo

»Glede na razpravo na 
skupščini verjamem, da 
smo na dobri poti, da bo 
naša pobuda, naš apel k 
ukrepanju, da bodo naša 
mesta živela in se razvijala, 
slišana,« pravi generalna se-
kretarka združenja Mateja 

Hafner Dolenc. Kot je opo-
zorila, se mestna središča v 
zadnjih 30 letih zapuščajo, 
vitalne mestne funkcije pa 
se selijo na obrobje. Tako je 
po podatkih združenja več 
kot 65 odstotkov prebival-
cev mestnih jeder starih nad 

65 let, od 35 do 40 odstotkov 
objektov v mestnih središčih 
pa je v celoti ali deloma pra-
znih. Stanovanjske stavbe so 
v slabem stanju in potreb-
ne celovite prenove, zato se 
prodajajo po relativno ugo-
dnih cenah in tako postane-
jo lahek plen na divjem ne-
premičninskem trgu. A tudi 
novi lastniki nimajo intere-

sa, da bi jih obnovili, zato 
objekti le še naprej propada-
jo, stanje kulturne dedišči-
ne se slabša, posledično pa 
je mestno središče vse manj 
privlačno za stanovalce, pod-
jetnike, ponudnike, vlagate-
lje, obiskovalce in turiste.

»Predsednik vlade je na-
javil, da bo v tem mandatu 
30 tisoč mladih dobilo sta-
novanja z možnostjo od-
kupa. Samo na Ptuju ima-
mo na podstrešjih v sta-
rem mestnem jedru na vo-
ljo več kot šeststo praznih 
stanovanj. Treba je zdru-
žiti vso stroko in definira-
ti pogoje, kako naj se ta sta-
novanja preuredijo, ter jih 
mladim družinam ponudi-
ti v odkup,« je dejal nekda-
nji ptujski župan Štefan Če-
lan. Kot meni, bi za celostne 
teritorialne naložbe v kultur-
no dediščino starih mest za-
doščalo okoli tristo milijo-
nov evrov državnih sredstev 
letno, še toliko naj bi se za-
gotovilo zasebnega kapitala.

Občine finančno prešibke
Kranjski podžupan Janez 

Černe je opozoril, da so ob-
čine finančno prešibke, da 
bi omenjeno problematiko 
reševale same. »Občani tudi 

večinoma ne razumejo, da 
občine nimajo na zalogi de-
narja za uveljavljanje predku-
pnih pravic, za vsakim naku-
pom nepremičnine pa mora 
stati pripravljen projekt, da se 
ve, kaj s stavbo sploh naredi-
ti,« je poudaril. Mestna obči-
na Kranj je vlado in ministr-
stvo za kulturo že pred časom 
tudi opomnila, da naj preu-
redijo kulturnovarstvene re-
žime, ki sedaj lastnikom po-
gosto predstavljajo previsoko 
oviro pri obnovi objekta.

Vodja poslanske skupine 
Gibanja Svoboda Borut Sa-
jovic, tudi nekdanji župan 
zgodovinskega mesta Tržič, 
ocenjuje, da je predlog zdru-
ženja zgodovinskih mest 
vreden občinske, državne 
in vseslovenske podpore. 
»V Sloveniji imamo več kot 
sto tisoč praznih nepremič-
nin, mi pa bi v vseh 212 ob-
činah zidali na novo, na nji-
vah in travnikih,« je ob tem 
opozoril.

ZANIMIVOSTI, KAŽIPOT kazipot@g-glas.si

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

IZLETI

Martinovo na Krasu
Šenčur – Društvo upokojencev Šenčur organizira v sredo, 9. 
novembra, Martinovo na Krasu. Najprej bo krajši pohod skozi 
Pipanove vinograde do cerkve sv. Križa. Skupne zmerne lahke 
hoje bo za eno uro. Zaključek bo v Pipanovi kleti v Križu ob 
pršutu in teranu. Informacije daje in prijave zbira do ponede-
ljka, 7. novembra, Franci Erzin, tel. 041 875 812.

Na kopanje v Portorož
Kranj – Društvo bolnikov z osteoporozo Kranj vabi v torek, 8. 
novembra, na kopanje v Bernardin v Portorož. Možen bo tudi 
nakup kakijev. Prijave in informacije na telefon 041 424 768.

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. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
                        PETKOVA PRIREDITEV 

                              Izvaja: Alja Kump Ankerst                                        
                        ALJA IN PAVLIHEC 

                                 Petek, 4. november 2022, ob 17.30  
                                 OKC Krice Krace, Tomšičeva 14                                                                                    

                               
                        SOBOTNA MATINEJA 

                              Izvaja: Hiša otrok in umetnosti   
                       MAMIN ZMAJ                

                                 Sobota, 5. november 2022, ob 10.00 
          www.pgk.si                              Prešernovo gledališče Kranj 

  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
                                                                                                                                                                                                                                  

ROZMAN BUS, T: 04 531 52 49, 041 855 630

TRST: 9. 11., 29. 11., STRUNJAN: 25.–30. 11., 30. 11.–5. 
12., BERNARDIN: 13.–17. 11., MADŽARSKE TOPLICE: 
13.–17. 11.,  BANJA VRUĆICA S TERAPIJAMI: 18.–25. 
11., 21.–28. 11., 9.–16. 12.,  VESELI DECEMBER: KO-
PER: 17. 12., ČAZMA Z ZAGREBOM: 3. 12., BOŽIČNI 
RADENCI: 26.–29. 12. www.rozmanbus.si

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

Simon Šubic

Mladi v zadnjih 30 letih zapuščajo stara mestna središča, tudi vitalne mestne funkcije  
se selijo na obrobje, zato je ukrepanje nujno, pravijo v Združenju zgodovinskih mest 
Slovenije. / Foto: Gorazd Kavčič

S skladom do oživitve 
mestnih središč

Stanovanjske stavbe so v slabem stanju in potrebne 
celovite prenove, zato se prodajajo po relativno 
ugodnih cenah in tako postanejo lahek plen na divjem 
nepremičninskem trgu. A tudi novi lastniki nimajo 
interesa, da bi jih obnovili, zato objekti le še naprej 
propadajo, stanje kulturne dediščine se slabša.

Kamnik – V Klubu Kino dom bo v ponedeljek ob 18. uri pote-
kala okrogla miza s kandidati za župana Občine Kamnik, ki jo 
organizirata Območna obrtno-podjetniška zbornica Kamnik 
in Podjetniški klub Kamnik.

Okrogla miza s kamniškimi kandidati za župana

Kranj – Evropska kartica ugodnosti za invalide omogoča 
imetnikom uveljavljanje številnih ugodnosti v muzejih, knji-
žnicah, knjigarnah, termalnih zdraviliščih  ... Namenjena je 
vsem skupinam invalidov, slepim in slabovidnim, gluhim in 
naglušnim, gluhoslepim, gibalno oviranim osebam, osebam 
z motnjami v duševnem razvoju ter dolgotrajno bolnim ose-
bam. Kartico upravičenci brezplačno pridobijo na katerikoli 
upravni enoti v Sloveniji. Imetnikov je okoli 18 tisoč, medtem 
ko je vseh invalidov v Sloveniji 118 tisoč. V Nacionalnem svetu 
invalidskih organizacij Slovenije si zato prizadevajo, da bi za 
kartico izvedelo še več upravičencev. 

Evropska kartica ugodnosti za invalide

Ujeti pogledi 2022
Jesenice – V Kolpernu na Je-
senicah so na ogled nagraje-
ne fotografije 44. regijske fo-
tografske razstave Ujeti pog-
ledi 2022. Na razpis se je od-
zvalo 74 ljubiteljskih foto-
grafov, ki so ustvarjali na 
dve temi, Dvojina in Pros-
ta. Zlato listino za najbolj-
šo fotografijo na temo Dvo-
jina je prejel Milan Malovrh 

za fotografijo Na večer, na 
temo Prosta pa Andreja Pek-
laj za fotografijo Rojstvo ide-
je. Nagradi za mladega av-
torja sta prejela Anja Kos-
mač za fotografijo Midve in 
Lan Mohorič Bončina za fo-
tografijo Poslednji sončni 
vzhod z Ratitovca. Organi-
zatorja sta jeseniška izposta-
va Javnega sklada RS za kul-
turne dejavnosti in Fotograf-
sko društvo Jesenice.

Urška Peternel

Nagrajene fotografije so na ogled v Kolpernu na Jesenicah. 
/ Foto: Nik Bertoncelj
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RADIO SORA, D.O.O., KAPUCINSKI TRG 4, ŠKOFJA LOKA

Rezultati – žrebanje 2. 11. 2022
9, 15, 22, 28, 30, 32, 34 in 26

Loto PLUS: 2, 14, 16, 20, 30, 31, 37 in 32
Lotko: 115382

Sklad 6. 11. 2022 za Sedmico: 500.000 EUR
Sklad 6. 11. 2022 za PLUS: 1.450.000 EUR
Sklad 6. 11. 2022 za Lotka: 300.000 EUR

LOTO

MALI OGLASI
T: 201 42 47 
E: malioglasi@g-glas.si

 Male ogla se spre je ma mo:  
za ob ja vo v petek do srede  
do 14. ure in za ob ja vo  
v to rek do petka do 14. ure!  

De lo vni čas: 
ponedeljek, to rek, čet rtek, 
petek nep rekinjeno  
od 8. do 15. ure, sreda od  
8. do 16. ure, sobote, nedelje 
in prazniki zaprto.

NEPREMIČNINE
POSESTI
NAJAMEM

NAJAMEM ali kupim kmetijsko zemlji-
šče, tel.: 031/282-734 22002759

V okolici Sp. Brnika najamem njivo, 
dobro plačilo, tel.: 041/778-852 
 22002749

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
KUPIM

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

STROJI IN ORODJA
PRODAM

CIRKULAR za žaganje drv z mizo in 
koritom, tel.: 031/812-210 22002736

KURIVO
PRODAM

DRVA, metrska ali razžagana, možnost 
dostave, tel.: 041/718-019 22002716

DRVA - bukova, jesenova in hrastova, 
okolica Kranja, tel.: 041/971-508 
 22002746

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

STANOVANJSKA 
 OPREMA
POHIŠTVO
PRODAM

6 masivnih kuhinjskih stolov, lepo ohra-
njenih, cena 120 EUR, tel.: 041/753-
477 22002744

HOBI
KUPIM

STARINE: mizarski ponk, skrinje, 
razglednice, kipe in drobnarije, tel.: 
051/258-936 22002720

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

TRAKTORSKI trosilec hlevskega 
gnoja in travniško brano Mušič, tel.: 
041/364-504 22002756

KUPIM

TRAKTOR, znamka in model nista po-
membna, lahko tudi v slabšem stanju, 
tel.: 070/112-619 22002659

ŽITNO sejalnico 250 cm in ohranjen 
traktor 45–60 ks, tel.: 041/608-765 
 22002754

PRIDELKI
PRODAM

IZ Vurberških goric vrhunsko vino 
renski rizling, l. 2021, ocenjen na Vinis 
zlato priznanje, cena 2 EUR/liter, tel.: 
041/646-067 22002670

KROMPIR, beli in rdeči: sora, belarosa 
in desire, tel.: 041/971-508 22002745

NOVO - mlado vino cviček, možna do-
stava, Cena 1,5 EUR/L, tel.: 040/612-
414 22002748

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

KOKOŠI - nesnice, jarkice, rjave, črne, 
grahaste in bele barve, pred nesnostjo 
in kg bele piščance. Pripeljemo na 
dom, Matej Bulovec s.p., Mlakarjeva 
ul. 45, Šenčur, tel.: 041/710-113 
 22002719

10 dni staro lteličko LS/LIM, tel.: 
031/282-734 
 22002757

BIKCA simentalca, starega 2 tedna, 
tel.: 041/418-616 
 22002751

BIKCA simentalca, starega 4 mesece, 
tel.: 031/687-062 22002752

BIKCE in telice simentalke, od 200 kg 
dalje in pajek Deutz fahr, širina 4 m, 
tel.: 031/585-345 22002735

ČB bikca, starega 10 dni, tel.: 
041/378-904 22002747

KRAVE cike, tel.: 041/369-098 22002743

KRAVE simentalke, breje, tel.: 
031/316-609 22002753

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

ZAJKLJE, zelo lepe, stare 5 mese-
cev, in samca, star 6 mesecev, velike 
pasme, vredni nakupa, tel.: 040/979-
622 22002750

KUPIM

BIKA simentalca, težkega nad 400 kg, 
tel.: 031/467-943 22002758

BIKA mesne pasme, težkega od 300 
do 500 kg, tel.: 031/387-021 22002760

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., Parmo-
va 53, Ljubljana, tel.: 064/130-081  
 22002718

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 22002717

ADAPTACIJE - vsa gradbena dela od 
temeljev do strehe, fasade, škarpe, 
urejanje dvorišč, tlakovanje, asfalt, og-
raje, dimniki, izolacija - po zelo ugodni 
ceni. LEARD d.o.o., Pivka 11, Naklo, 
tel.: 041/583-163 
 22002721

BELJENJE in ostala slikopleskarska 
dela vam nudim Pavec Ivan, s. p., 
Podbrezje 179, Naklo, tel.: 031/392-
909  
 22002616

MENJAM ventile na vodovodu v  ko-
tlovnicah, menjave in čiščenje bojler-
jev, menjave ventilov na radijatorjih in 
v kotlovnicah, vzdrževanje kotlovnic 
in priprava na kurilno sezono. Zelo 
ugodno! Inštalacije-G.K. d.o.o., 
Stegne 35, Ljubljana, tel.: 030/339-
989  
 22002646

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

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

RAZNO
PRODAM

VIDIA klino za cirkular fi 600, 500, 
400 in manjšo motorko, tel.: 041/364-
504  
 22002755
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DREVESNICA CEGNAR 
ima kot že vrsto let obšir-
no ponudbo sadnih sadik 
jabolk, hrušk, češenj, sliv, 
breskev, marelic, ribe-
za in joste. Nudimo pa 
vam tudi jablane in hru-
ške cepljene na sejanec. 
Drevesničarstvo Cegnar, 
Dorfarje 26, Žabnica. Tel.: 
04 51 32 293, 031 638 736.

TOPLOTNE ČRPALKE

 
DOBAVA TAKOJ

IZE d.o.o 
Golniška c. 68 a, 4000 KRANJ
041 669 742

Bi radi sami izdelali 
milo? Nič lažjega s 
pomočjo knjige, v 
kateri boste dobili 
napotke o izdelavi 
mil po hladnem 
postopku, z lugom 
ali brez. Ta mila so še 
posebej primerna za 
otroke, ki se bodo 
zabavali ob izdelavi. 
60 receptov za mila 
s slikami in nasveti, 
kaj narediti, če gre 
kaj narobe. Knjiga 
vsebuje tudi video 
posnetek poteka  
izdelave mila  
po hladnem 
postopku.

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. 

168 strani, trda vezava        

                        + poštnina

24
EUR

NOVO
Zbranih je 140 
najboljših receptov 
slovenskih 
gospodinjstev, 
ki nam lahko 
popestrijo jedilnike. 
Razdeljeni so 
na skupine jedi: 
juhe, predjedi, 
enolončnice, 
mesne jedi, ribe, 
zelenjavne jedi, 
solate, krompirjeve 
jedi, močnate jedi, 
testenine in sladice.
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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.

Spiralna vezava, 14 cm x 20 cm, 170 strani

                        + poštnina

10
EUR

V knjigi je več 
kot 100 receptov 
in zanimivosti o 
čokoladi v poglavjih: 
o kakavovcu in 
kakavovem zrnu, 
od kakavovega 
zrna do čokolade, 
čokoladne torte in 
kolači, čokoladni 
deserti in strjenke, 
čokoladni fondiji, 
čokoladni okraski, 
pralineji in slane 
jedi s čokolado. 
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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

10Spiralna vezava, 14 cm x 20 cm, 160 strani

EUR

Publikacija 
Gorenjska ob 
tridesetletnici 
Republike 
Slovenije vsebuje 
49 člankov, ki so 
jih pisali različni 
avtorji. V člankih 
je predstavljeno 
dogajanje na 
Gorenjskem 
od slovenske 
osamosvojitve 
naprej. Knjiga 
se končuje s 
spomini na leto 
1991. Urednica 
knjige je Jelena 
Justin.

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

Poštnina se zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

                        + poštnina

12Mehka vezava, 112 strani
Redna cena je 15 EUR, če jo kupite ali naročite  
na Gorenjskem glasu je cena samo

EUR
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KINO SPORED

CINEPLEXX, KRANJ

Sobota, 5. 11.
13.45, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 20.30, 21.30 PR’ HOSTAR 2 ‰
18.45, 20.45 HUDIČEV PLEN
13.30, 15.40, 17.50 VESELA POŠASTNA 
DRUŽINA 2, sinhro.
21.10 NASMEH
20.00 ČRNI ADAM
19.00 POT V RAJ
14.15, 17.00 KUNG FU TAČKE, sinhro.
15.00 GAJIN SVET 2
14.40, 16.45 MINIONI: GRUJEV VZPON, 
sinhro.

KINO SORA, ŠKOFJA LOKA

Petek, 4. 11.
18.00 HRASTOVO SRCE
20.00 PR’ HOSTAR 2 ‰

Sobota, 5. 11.
18.00 VESELA POŠASTNA DRUŽINA 2, sinhro.
20.00 PR’ HOSTAR 2 ‰

Nedelja, 6. 11.
17.00 VESELA POŠASTNA DRUŽINA 2, 
sinhro.
19.00 PR’ HOSTAR 2 ‰
Organizatorji filmskih predstav si pridr-
žujejo pravico do spremembe programa.

GLEDALIŠKI SPORED

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

Sobota, 5. novembra
10.00 Piret Jaaks: MAMIN ZMAJ (v dvorani PGK)

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE
 

Nedelja, 6. novembra
10.00 Eva Černe in Klemen Torkar: RDEČA KAPICA (operna pravljica)
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ZAHVALA

V 94. letu je preminula moja draga sestra in teta 

Marija Sekne
Iskreno se zahvaljujem vsem sorodnikom, sosedom in prijate-
ljem za izrečena ustna in pisna sožalja, za darovane sveče in sve-
te maše. Posebno se zahvaljujem vsem iz kolektiva Doma upo-
kojencev Marof Idrija, ki so tako lepo skrbeli zanjo ta dolga leta. 
Zahvaljujem se gospodu župniku Lucijanu, pevcem in pogreb-
ni službi Jerič.

Vsem še enkrat iskrena Hvala.

Brat Franc

ZAHVALA

Ob boleči izgubi dragega moža, atija in ata 

Andreja Gregorca
se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom in znancem za izrečena sožalja,  

cvetje in sveče, darove za sv. maše, za belsko cerkev in sodelavcem Sloge Kranj za  
denarno pomoč. Posebna zahvala g. župniku Pavletu Okolišu za večletne obiske na domu, 

pogrebni obred in besede pri maši. Hvala pevcem, zvonarju, nosačem, praporščakom, 
cvetličarni Urška in pogrebni službi Navček.

Hvala za spremstvo na njegovi zadnji poti, vsem imenovanim in neimenovanim.

Žalujoči domači

Umrl je naš sodelavec 

Aldo Jovan
Ohranili ga bomo v trajnem spominu.

 

PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA BEGUNJE

ZAHVALA

Od nas se je poslovil naš dragi mož, oči, deda in pradeda 

Ernest Bivic
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in prijateljem, 
sodelavcem podjetij Vigred in Merkur trgovina za izrečena sožalja, 
cvetje, sveče in darove. Zahvaljujemo se tudi g. župniku, podjetju 
Pogrebnik, rogistom, lovskim družinam, še posebej Lovski druži-
ni Šenčur za lepo pripravljeno in opravljeno pogrebno slovesnost in 
poslovilne besede. Iskrena hvala vsem, ki ste ga imeli radi, ga spoš-
tovali, se od njega poslovili in ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Vsi njegovi

Srečamo se spet nekoč, nekje –
tam na drugi strani mavrice ...

ZAHVALA

V 97. letu starosti je odšel k večnemu počitku naš dragi mož, 
oče in stari ata 

Janez Bajželj
iz Britofa

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, prijate-
ljem, sosedom in znancem za izrečena sožalja in tolažilne bese-
de. Zahvaljujemo se g. župniku Janezu Jenku za lepo opravljen 
pogrebni obred in sveto mašo, pogrebni službi Komunale Kranj, 
podjetju Navček in pevcem za prelepo petje. Hvala za vso skrb, 
oskrbo in podporo domačim, Patronažni službi Kranj, še posebej 
Nataši Jerše in zdravnici dr. Mateji Lopuh. Vsem imenovanim in 
neimenovanim naj Bog povrne. Hvala za vsak spomin, ki ga oh-
ranjate na našega očeta. 

Žalujoči: žena Rezka, sin Janez, hčerki Alenka in Terezija z
družino, vnuka Uroš in Klemen
Britof, oktober 2022

Srce tvoje je zastalo,
zvon v slovo ti je zapel,
živela bo le misel nate,
saj v naših srcih 
vedno boš živel.

ZAHVALA

V 98. letu nas je zapustila draga mama 

Marica - Marija Naglič
rojena Grašič, iz Kranja

Ob njenem slovesu se iz srca zahvaljujemo vsem sorodnikom, 
sosedom, prijateljem in znancem, ki ste jo pospremili na zadnjo 
pot. Hvala za vse darove. Prav tako hvala pogrebni službi Navček, 
pevcem in gospodu župniku Eriku Šviglju za pogrebni obred. 
Vsem in vsakomur posebej še enkrat hvala.

Vsi njeni
Oktober 2022

Kogar imaš rad,
nikoli ne umre.
Le daleč, daleč je ... 
(Tone Pavček)

ZAHVALA

V 86. letu nas je tiho in mirno zapustil naš dragi mož, tata, deda 

Djuro Milić
iz Kranja

Ob njegovem slovesu se iz vsega srca zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem, 
bivšim sodelavkam in sodelavcem UJV Kranj, PU Kranj, Območnemu klubu upokojenih 
delavcev ministrstva za notranje zadeve ''Maks Perc'' Kranj za izrečeno sožalje, besede 

tolažbe, cvetje in sveče. Iskrena hvala pogrebni službi Kranj, g. Domnu Šilarju,  
ga. Marjeti Reberšek za lep poslovilni govor, praporščaku, trobentaču in pevcem.  

Hvala družini Žarkić in gospe Milki Mramor.

Zahvaljujemo se vsem imenovanim in neimenovanim, ki ste ga spoštovali in imeli radi.

Žalujoči vsi njegovi

Tiho teče našega življenja reka,
tiho teče solza lepega spomina,
umre srce, a ostane bolečina
v srcu dragega in večnega spomina.

ZAHVALA

V 90. letu nas je zapustila naša draga mama, babica, prababica 
in teta 

Frančiška Bergant
iz Hrastja

Iskrena hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti. 
Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, znan-
cem za izrečena sožalja, podarjeno cvetje, sveče in prispevke.

Hvala vsem, ki ste jo imeli radi in jo boste ohranili v lepem  
spominu.

Vsi njeni žalujoči

ZAHVALA

V 77. letu nas je zapustila naša draga 

Ivana Bitenc
rojena Bolka, s Suhe pri Predosljah

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, so-
sedom in drugim vaščanom, prijateljem in znancem za izre-
čena sožalja, molitve, darovane sveče, svete maše in druge da-
rove. Zahvaljujemo se gospodu Janezu Jenku za obiske in lepo 
opravljen pogrebni obred, pevkama za ganljivo petje ob slovesu, 
gospe Majdi Šter za molitve v vežici in pogrebni službi Navček. 
Posebna zahvala njeni osebni zdravnici dr. Mariji Ravnihar, pa-
tronažni sestri Andreji Maleš in njenim sodelavkam, negovalki 
Renati Kerič in ostalim iz DU Kranj za vso skrb in pomoč.
Še enkrat hvala vsem imenovanim in neimenovanim, ki ste našo 
Ivanko spoštovali in jo pospremili k večnemu počitku.

Žalujoči vsi njeni!
Suha pri Predosljah, oktober 2022

Tvoje telo mirno naj počiva,                                     
duša pa naj raj uživa.
Kmalu tam se vidimo,
se na desni snidemo.                                                         

www.gorenjskiglas.si
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Podbreško kulturno društvo Tabor se je s sliko in pesmijo poklonilo spominu na 150. obletnico rojstva 
arhitekta Jožeta Plečnika.

Podbrezje – Leta 2012 je 
podbreška amaterska sli-
karka Ronka Kozjek predla-
gala domačemu Kulturne-
mu društvu Tabor, da bi do-
mači slikarji, združeni v Li-
kovnem društvu Naklo, sli-
kali na teme iz slovenskih 
narodnih pesmi in izdelke 
predstavili na posebni pri-
reditvi, imenovani Narodne 

v sliki, pesmi, plesu in bese-
di. Ideja je zaživela in tako so 
likovniki iz občine Naklo, ki 
so se jim zadnja leta pridru-
žili tudi člani Društva likov-
nikov iz občine Cerklje, slika-
li na teme, ki jih opevajo na-
rodne pesmi, v naslednjih le-
tih pa so iskali navdih v proz-
nih delih Cankarja, Vodnika, 
Jurčiča in Ipavca. Vsakole-
tna predstavitev likovnih del, 
obogatena s pesmijo, je bil 

dogodek posebne vrste. Le-
tos so za likovni izziv izbrali 
dela arhitekta Jožeta Plečni-
ka, saj letos praznujemo 150. 
obletnico njegovega rojstva. 
Člani Likovnega društva 
Naklo Angelca Križaj, Barba-
ra Pogačnik, Dana Šemrov, 
Franci Markovec, Mija Kra-
marič, Metka Vouk Mauser, 
Matjaž Mauser, Ronka Koz-
jek, Zdravko in Tilka Pur-
gar in Tone Strlič ter Alojzija 

Golob, Darinka Kralj, Dragi-
ca Markun, Marinka Štern 
in Zofija Hacin iz Društva 
likovnikov Cerklje so slika-
li portrete velikega arhitek-
ta, cerkve in kapele, ki jih je 
načrtoval Plečnik, in mosto-
ve ter kranjske arkade, ki so 
bile zgrajene po Plečnikovih 
načrtih.

V petek, 28. oktobra, 
so v Kulturnem domu v 
Podbrezjah slike drugo za 
drugo prinašali pred občin-
stvo, voditelja Eva Čadež in 
Andraž Aljančič pa sta za 
vsako povedala, kaj predsta-
vlja, kdaj je Plečnikovo delo 
nastalo in kdo jo je naslikal. 
Izbrano besedilo je napisa-
la Daca Perne. Vmes so vse-
bini slik primerne pesmi za-
pele pevke Ženskega pev-
skega zbora Dupljanke iz 
Dupelj in sopranistka Mate-
ja Praprotnik Dolar iz bliž-
njega Ljubnega. Prireditev 
je bila tako predstavitev sli-
karjev kot seznanjanje ob-
činstva z bolj ali manj zna-
nimi posebnostmi iz Plečni-
kovega življenja. Podbreža-
ni so tako dostojno počasti-
li spomin na velikega Plečni-
ka, katerega zapuščina boga-
ti tudi Gorenjsko.

Jože Košnjek

V Podbrezjah so se s sliko, pesmijo in besedo spomnili 150. obletnice rojstva arhitekta 
Jožeta Plečnika. / Foto: Jože Košnjek

Padli tudi temperaturni rekordi

Kranj – Od minulega pet-
ka do torka nas je razvaja-
lo sončno in nenavadno to-
plo vreme. Povprečna tem-
peratura na Gorenjskem 
je bila po podatkih Gregor-
ja Vertačnika z Agencije RS 
za okolje od pet do deset sto-
pinj nad dolgoletnim pov-
prečjem, najbolj v višjih le-
gah. Marsikje je bilo več dni 

zapored 20 stopinj ali več, 
npr. v Bohinjski Češnjici od 
26. oktobra do 1. novembra, 
v Kranju pa še dan dlje.

Sobota je v višje lege pri-
nesla temperature, ki bi bile 
visoke celo poleti: v Davči 
je bilo 24,4 stopinje Celzi-
ja, na Voglu 20,7, Krvavcu 
18,9, Kredarici 12,4 ... V ne-
deljo so v Borštu pri Gorenji 
vasi izmerili peto najvišjo 
temperaturo v državi – 26,1 

stopinje, v Zgornji Sorici je 
bilo stopinjo manj, v Zgornji 
Radovni in Planini pod Goli-
co dobrih 24, na Krvavcu pa 
20,8 stopinje. V ponedeljek 
se je na Gorenjskem najbolj 
ogrelo v Bohinjski Češnji-
ci (25,5), v Ratečah (23,8) 
in Kranju (23,6). Po bese-
dah Vertačnika je bilo tudi 
v torek, 1. novembra, še zelo 
toplo, po nižinah in kotli-
nah rekordno. Novembrski 

rekord so presegli v Bohinj-
ski Češnjici in na brniškem 
letališču, kjer je bilo 23 sto-
pinj, kolikor se je ogrelo tudi 
v Kranju. Rekordno toplo je 
bilo še v Lescah (21,4) in Ra-
tečah (20,4).

Oktober je bil sicer skoraj 
povsod na Gorenjskem re-
kordno topel. Po nižinah in 
dolinah je bil temperaturni 
odklon okoli tri stopinje, v 
gorah pa okoli štiri.

Konec oktobra in začetek novembra sta bila tudi na Gorenjskem izjemno topla.

Ana Šubic

Tržič – Mateja Svet, ena najboljših slovenskih športnic vseh 
časov, je Tržiškemu muzeju – s tem pa slovenski javnosti 
– podarila neprecenljivo darilo: več kot petsto predmetov iz 
obdobja svoje smučarske kariere. Odprtje stalne razstave Ma-
teja je zlata! bodo pospremili s slovesnostjo in okroglo mizo, 
na kateri bodo sodelovali Mateja Svet, Veronika Šarec, Bojan 
Križaj, Tomaž Čižman, Tone Vogrinec in Slavo Mulej. Pogovor 
bo povezoval športni novinar Aleš Smrekar. Slovesnost bo v 
petek, 11. novembra, ob 16. uri v Kulturnem centru Tržič, sledil 
bo ogled nove razstave v muzeju.

Izjemno darilo Mateje Svet Tržiškemu muzeju

Kranjska Gora – Slovenski 
alpinist Luka Lindič in nem-
ška alpinistka Ines Papert 
sta konec oktobra prepleza-

la in opremila novo smer v 
Julijskih Alpah, ki sta jo po-
imenovala Invisible Trans-
formation. Lindič je smer 
konec letošnjega poletja tudi 
prosto preplezal. Smer je še 
posebno zanimiva, saj pote-
ka čez obraz znamenite aj-
dovske deklice v severni ste-
ni Prisanka, skalnega obraza 
dekleta, ki ima pomembno 
mesto v zgodovini sloven-
ske kulturne dediščine.

Lindič kot enega izmed 
glavnih razlogov za iska-
nje nove smeri, ki sta ji po-
svetila kar dve poletni sezo-
ni, navaja predvsem dejstvo, 
da čeprav je ajdovska deklica 
ena izmed glavnih turistič-
nih znamenitosti v Sloveni-
ji, je čez njen obraz obstajala 

le ena smer, ki so jo leta 
1984 preplezali znameni-
ti »trije mušketirji« – Janez 
Jeglič, Silvo Karo in Franček 
Knez – in ni bila nikoli pros-
to preplezana.

Čez obraz ajdovske 
deklice
Suzana P. Kovačič

Ines Papert in Luka Lindič/ Foto: Marko Prezelj

Kranj – Včeraj je Dars odprl prvo prenovljeno malo avtocestno 
počivališče Studenec sever na primorski avtocesti proti Kopru. 
V sklopu projekta posodobitve malih avtocestnih počivališč 
prenavljajo tudi gorenjski počivališči Lipce in Povodje. Kot so 
nam povedali na Darsu, bodo malo počivališče Povodje vzhod 
(smer Ljubljana–Karavanke) odprli predvidoma 20. novembra, 
Lipce jug (smer Karavanke–Ljubljana) pa 5. decembra. »To sta 
počivališči iz prvega sklopa skupno sedmih malih počivališč, 
katerih prenova je stekla letos spomladi. Obenem se je sredi 
oktobra začela tudi obnova preostalih petih malih počivališč, 
na gorenjski avtocesti sta to Lipce sever in Povodje zahod, 
katerih prenova bo zaključena predvidoma maja 2023,« so 
povedali na Darsu. Mala počivališča bodo odslej moderna, z 
enotno celostno podobo.

Obnova malih počivališč na avtocesti

Plečnik navdihuje slikarje

vre men ska na po ved

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

Danes bo oblačno in deževno. Jutri in v nedeljo bo delno jasno 
s kopasto oblačnostjo. Jutra bodo hladna.

Plezalna smer poteka čez 
obraz znamenite ajdovske 
deklice. / Foto: Marko Prezelj
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