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Danes in jutri bo večino-
ma sončno. V noči na ne-
deljo se bo pooblačilo, ra-
hlo bo deževalo. V nedeljo 
se bo delno zjasnilo.

jutri: večinoma sončno
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75 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900
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Kranjska Gora, Krvavec, Vo-
gel – »Če gledamo samo ceno 
elektrike, je letos petkrat  viš
ja,« je poudarila Irena Golc, 
potem ko so se v RTC Žični
ce Kranjska Gora odločili, da 
podražijo smučarske vozov
nice za novo zimsko sezo
no. V primerjavi z lansko so 
cene višje za okoli osem od
stotkov. »Dnevna vozovni
ca za odrasle stane 40 evrov, 
medtem ko je lani 37,« je po
nazorila in dodala, da staro 
ceno ohranjajo v predproda
ji, ki so jo že začeli in bo po
tekala predvidoma do kon
ca novembra. Po nižjih ce
nah nudijo sezonske ter 

dnevne in nočne depo vo
zovnice. Te dni tudi zaklju
čujejo poletno sezono, v ka
teri je bil obisk podoben lan
skemu. »Smo kar presene
čeni,« pravi Golčeva, saj, 
kot je še spomnila v pogovo
ru, so naprave zaradi nujnih 

vzdrževalnih del, predvsem 
pa velike zamude pri doba
vi materiala za sedežnico Vi
tranc 1, pognali šele 13. juli
ja. »V prejšnjih dveh letih je 
bil covid, zdaj so pa drugi iz
zivi,« je zaključila.

 

Ana Jagodic Dolžan

Zaradi del bo na gorenjski avtocesti v prihodnjih tednih postavljenih več 
zapor, in sicer na odseku med Lescami in Brezjami, med priključkoma Lipce 
in Hrušica ter pred predorom Karavanke.

Lesce, Jesenice – Družba za 
avtoceste RS (Dars) se lote
va več investicij na gorenjski 
avtocesti, ki s seboj prinašajo 
tudi cestne zapore. Začenja
jo preplastitev odseka med 
Lescami in Brezjami v sme
ri Ljubljane in dela v sklopu 
sanacije viaduktov Podme
žakla 3 in 4, ki jo bodo sicer 
izvedli prihodnje leto, pred 
dnevi pa so se že lotili del na 
mostu čez Savo med predo
rom Karavanke in Hrušico.

Pripravljalna dela za pre
plastitev odseka Lesce–Brez
je se bodo z vzpostavitvijo 
zapore začela predvidoma 
v noči na jutri – soboto, so 

napovedali na Darsu. Nato 
bo predvidoma v četrtek, 13. 
oktobra, sledila zapora av
toceste proti Ljubljani, ves 
promet pa bodo preusmeri
li na sosednje smerno vozi
šče proti Karavankam. »Pro
met bo potekal dvosmerno 
po dveh pasovih v smeri Ka
ravank in po enem pasu v 
smeri Ljubljane do priključ
ka Lesce ter po enem pasu 
v vsako smer od priključka 
Lesce proti Lipcam. V času 
del se bodo zaporedno za
pirali priključki Lesce, Ra
dovljica in Brezje, ves čas pa 
bo zaprt izvoz Brezje iz sme
ri Karavank,« so razložili na 
Darsu in dodali, da bo zapo
ra trajala dva meseca.

S tem bodo končali prvo 
fazo del, ki obsega preplas
titev voziščne konstrukcije 
na avtocesti v smeri Ljublja
ne na odsekih Lipce–Lesce, 
Lesce–Brezje in Brezje–
Podtabor ter v primeru ugo
dnih vremenskih razmer 
tudi na priključkih Lesce, 
Brezje in Radovljica. V dru
gi fazi, ki bo sledila prihod
nje leto, načrtujejo še pre
plastitev voziščne konstruk
cije na istih odsekih v sme
ri Karavank, vključno s sa
nacijo plazu pod viaduktom 
Ljubno. Ocenjena pogodbe
na vrednost obeh faz zna
ša blizu 12,6 milijona evrov 
(brez DDV).

Zaradi preplastitve odseka Lesce–Brezje bodo predvidoma v četrtek, 13. oktobra, zaprli 
avtocesto proti Ljubljani in promet preusmerili na vozišče proti Karavankam. Zapora bo 
trajala dva meseca. Izvoz Brezje iz smeri Karavank bo ves čas zaprt. / Foto: Gorazd Kavčič

Ana Šubic

Začenjajo se dela na avtocesti

 �4. stran

 �9. stran

V RTC Žičnice Kranjska Gora so v začetku oktobra objavili nov cenik, na 
Krvavcu in Voglu pa so si za končno odločitev vzeli več časa.
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Tematske strani: od 13. do 18. strani

Kmetijstvo in gozdarstvo
Priloga:

Karavanke

GORENJSKA

Pogodba že podpisana
Župan Ciril Globočnik je z izbra-
nim izvajalcem podpisal dva mili-
jona in pol evrov vredno pogodbo 
za gradnjo prizidka k vrtcu v Ra-
dovljici.

4

GORENJSKA

Gradnja šole  
se nadaljuje
Potem ko je izvajalec del pred ča-
som ustavil gradnjo Osnovne šole 
Frana Albrehta v Kamniku, so z 
občinsko upravo vendarle sklenili 
dogovor in se gradnja nadaljuje.

9

ŠPORT

Pred smučarji  
je pestra zima
Smučarske reprezentance so se 
predstavile v Planici, najbolj pa je 
presenetil smučarski skakalec Tri-
glava Cene Prevc, ki se poslavlja 
od tekmovalne kariere.

10

GG+

Po duši najprej  
pedagog
Zadnje obdobje več kot dvestole-
tne zgodovine Gimnazije Kranj je 
močno zaznamoval nekdanji rav-
natelj Franc Rozman, ki zdaj odha-
ja v zasluženi pokoj.
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Ljubljana – Mariborčan Gre-
gor Bezenšek ml. je bil 13. 
septembra prvi, ki je od-
dal kandidaturo za letoš-
nje predsedniške volitve. 
Kot neodvisni kandidat je 
zbral 5673 podpisov voliv-
cev. Državna volilna komisi-
ja (DVK) je kandidaturo tudi 
že potrdila, v ponedeljek pa 
je presenetil z odločitvijo, da 
se z volitev umika.

»Zadnje čase se zara-
di moje kandidature name 
zgrinjajo izjemni pritiski, 
sovražna sporočila in grož-
nje. In to se močno doti-
ka tudi moje družine. Pred-
vsem v zadnjem tednu sem 
bil deležen zelo agresivnih 
posrednih in neposrednih 
groženj. Na tem mestu pa je 
zame meja jasno in glasno 
prekoračena. Doma imam 
ženo, hčerko in trimeseč-
nega sina in nikakor ne mo-
rem dovoliti, da se sovraštvo 
na kakršenkoli način vme-
ša v pore našega družinske-
ga življenja. Zato sem spre-
jel odločitev, da odstopam 
od kandidature za predse-
dnika Republike Sloveni-
je,« je Bezenšek dejal v po-
nedeljek, ko je DVK predlo-
žil pisno izjavo o umiku so-
glasja h kandidaturi. To je po 
pojasnilih DVK prvi primer 
umika soglasja h kandidatu-
ri, ki je bila že potrjena.

Za kakšne grožnje je šlo, 
v njegovem volilnem štabu 
niso razkrili, so pa te po be-
sedah vodje volilnega štaba 
Nejca Jelena šle tudi »v sme-
ri fizičnega nasilja, elimina-
cije«. Grožnje jemljejo zelo 
resno, po potrebi pa bodo 
tudi ustrezno ukrepali pri za 
to pristojnih uradnih insti-
tucijah, je še povedal.

Ob tem je Bezenšek še de-
jal, da mora kot zagovornik 
strpnosti priznati, da ga sta-
nje v naši družbi zelo skrbi. 
»Razumem kritiko in vedno 
sem jo v življenju pripravljen 
tudi slišati. Razumem raz-
lične poglede in spoštujem 

vsakega človeka in vsako 
mnenje. Vsakemu sem prip-
ravljen ponuditi roko in se z 
njim pogovarjati in tvoriti di-
alog, saj je to bistvo naše de-
mokracije in pluralizma. 
Močno pa obsojam in odloč-
no nasprotujem kakršnemu-
koli sovražnemu govoru in 
kakršnikoli agresiji.« Ob kon-
cu se je zahvalil vsem, ki so 
mu dali podpis podpore. »Čas 
zbiranja podpisov je bil eden 
najlepših v mojem življenju. 
Še vedno bom zastopal svojo 
vizijo in vse naredil za sočlo-
veka. Kandidatom in kandi-
datkam pa želim vse dobro 
na njihovi poti,« je dejal.

DVK je v torek izžrebala 
vrstni red preostalih kandi-
datk in kandidatov za pred-
sednika republike na gla-
sovnici. Ta je naslednji: 1. 
dr. Milan Brglez (Socialni 
demokrati in Gibanje Svo-
boda), 2. dr. Anže Logar 
(dr. Romana Jordan in sku-
pina volivcev), 3. Janez Ci-
gler Kralj (Nova Sloveni-
ja – krščanski demokrati), 
4. Miha Kordiš (Levica), 5. 
Nataša Pirc Musar (Biser-
ka Marolt Meden in sku-
pina volivcev), 6. dr. Vladi-
mir Prebilič (VESNA – ze-
lena stranka) in 7. Sabina 
Senčar (Resni.ca).

Simon Šubic

Gregor Bezenšek ml. je zaradi prejetih groženj izstopil iz predsedniške bitke.  
/ Foto: arhiv GG/Volilni štab Gregor Bezenšek

Bohinjska Bistrica – Bojan 
Traven, ki se v tekmo za žu-
pana Bohinja podaja tretjič, 
je svoj program strnil v šest 
točk, pri čemer kot ključ-
no poudarja uvedbo t. i. Bo-
hinjske rente. Na ta način 
bi se, pravi, zbrana turistič-
na taksa pravično porazde-
lila med vse Bohinjce, in si-
cer tako, da vsak, tudi otro-
ci, dobi letno rento v višini 
dvesto evrov.

Zavzema se tudi za uved-
bo Bohinjskega stanovanj-
skega sklada, s čimer bi re-
ševal težavo (ne)dostop-
nosti nepremičnin za do-
mačine, in za uveljavljanje 

predkupne pravice občine 
na parcelah in nepremični-
nah, kjer je to smiselno.

Poudarja pomen ener-
getske samooskrbe obči-
ne Bohinj in napoveduje 

pospešeno gradnjo malih hi-
droelektrarn. Ključno se mu 
zdi tudi, da se v občini za vse 
dni v letu zagotovi nujna re-
ševalna služba, v zvezi s tem 
pa poudarja tudi potrebo po 
takojšnji izboljšavi cestne 
povezave z Jesenicami.

Bojan Traven napoveduje 
povezovanje skupnosti v ob-
čini Bohinj, povečanje vlo-
ge Bohinjske Bistrice kot 
upravnega središča, začetek 
pogovorov o ustanovitvi sre-
dnje šole v Bohinjski Bistrici 
ter ob spoštovanju tradicije, 
običajev ter kulturne in na-
ravne dediščine tudi ohra-
njanje kmetijstva – poleg tu-
rizma kot primarne gospo-
darske panoge v občini.

Bojan Traven, nekdanji novinar in urednik ter aktualni predsednik Krajevne skupnosti Stara Fužina, 
je napovedal kandidaturo za župana Občne Bohinj. Na volitve se podaja kot neodvisni kandidat s 
podporo volivcev.

Marjana Ahačič

                  

Darilo

w
w

w
.g

or
en

js
ki

gl
as

.s
i

Knjigo prejme IVAN GRAŠIČ z Golnika.

Glasbenik Gregor Bezenšek ml. je v ponedeljek zaradi groženj umaknil soglasje h kandidaturi za 
predsednika republike. Na volitvah 23. oktobra bodo tako volivci izbirali med sedmimi kandidati.

Traven tretjič za župana Bohinja

Bezenšek zaradi groženj 
umaknil kandidaturo

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 epošti malioglasi@gglas.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                        oktober 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:

Popestrite si noč čarovnic z obiskom koncerta Deejaytime 
Back in Time v areni Stožice v petek, 28. oktobra, ob 21. uri. 
Pričakujete lahko žur s plesno glasbo, ki vas bo vrnila v devet
deseta leta in na prelom tisočletja. V živo bodo nastopili: Coro
na – Eiffel 65, Marvin in Andrea Prezioso, Dean on the mike vs. 
Dr. Silvano DJ, California, Sendi, Victory, Vili Resnik in gostje 
presenečenja. Glasba, ki vas je z radijskih valov spremljala 
pred dvajsetimi in več leti, vas bo popeljala nazaj v tiste čase.
Dva naročnika Gorenjskega glasa si bosta koncert lahko ogle
dala brezplačno. V žrebanju za vstopnico boste sodelovali, če 
boste odgovorili na vprašanje: Kdaj praznujemo noč čarovnic? 

Odgovore s svojimi podatki pošljite do srede, 12. oktobra, 
na koticek@gglas.si ali na Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 
Kranj. Nagrajenca bosta o nagradi obveščena v četrtek, v Go
renjskem glasu bosta objavljena v petek, 14. oktobra. Dodatne 
vstopnice za koncert bo možno dokupiti.

Deejaytime Back in Time

Bojan Traven
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Ljubljana – Na spletni strani 
Naša super hrana je bil prej-
šnji teden objavljen drugi 
popis cen osnovnih prehran-
skih proizvodov. Kot je zna-
no, je prvi popis prejel pre-
cej kritik predvsem med tr-
govci, zato so na ministrstvu 
k pripravi tokratnega popisa 
vključili tudi predstavnike 
trgovin, trgovci pa so poda-
li tudi soglasja k izvedbi po-
pisa. »Poleg tega so bile še 
podrobneje opredeljene ka-
tegorije skupin izdelkov. Pri 
popisu so upoštevane redne 
cene in akcije, ki so dostopne 
vsem potrošnikom ne glede 
na kartične popuste oziro-
ma druge popuste, vezane 
na članstvo,« so še sporočili 
z ministrstva za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano.

Potrošnikom je na voljo 
tudi dodaten primerjalnik 
gibanja cen. Uporabniki si 
tako lahko ogledajo, kako se 
je skozi čas gibala cena po-
sameznega živilskega izdel-
ka pri različnih trgovcih. Ob-
javljena pa je tudi košarica 
cen živil. V izračun košari-
ce je vključenih 15 osnovnih 
izdelkov, kjer pa se upošte-
va redna in ne akcijska cena 
na kilogram oz. na liter iz-
delka. Izjema so le sir, mas-
lo in jajca.

Najnižja cena košari-
ce 15 osnovnih živil tako 

znaša 40,43 evra, kolikor bi 
zanjo na dan popisa (27. sep-
tembra) odšteli v Hoferju, 
sledijo Lidl (41,15 evra), Spar 
(43,41 evra), Eurospin (43,59 
evra), Tuš (43,66 evra) in 
Mercator (46,37 evra). Pov-
prečna cena košarice med 
vsemi trgovci v Slovenije pa 
znaša 43,16 evra.

Kot je povedala ministri-
ca Irena Šinko, so povpreč-
ne cene osnovnih živil koša-
rice prvega in drugega popi-
sa vseh trgovcev v primerja-
vi s prvim popisom nižje za 
6,74 evra oz. za 13,5 odstot-
ka. »Glavni razlog za razliko 

so pocenitve 11 skupin živil 
med obema popisoma. Pri 
analizi rednih cen skupin iz-
delkov opažamo, da so se re-
dne cene teh 11 skupin živil v 
povprečju znižale za 7,05 od-
stotka. Najbolj se je znižala 
cena svinjskega mesa (14,89 
odstotka), sira (12,63 odstot-
ka) in krompirja (11,82 od-
stotka). Cena jogurta je os-
tala enaka, maslo, jajca in 
sladkor pa so se podražili. V 
povprečju je povprečna cena 
vseh skupin živil v dveh te-
dnih padla za 2,25 odstot-
ka. Ugotavljamo tudi pri-
mere, kjer so akcijske cene 

iz prvega popisa pravzaprav 
pri drugem popisu posta-
le redne cene,« je poveda-
la ministrica in dodala, da 
ima ukrep, s katerim želi vla-
da zamejiti krepitev cen, že 
učinke na potrošnika.

Tudi vsi naslednji popisi 
bodo izvedeni v prisotnosti 
trgovcev, ne bodo pa vnap-
rej najavljeni. Kot pravijo 
na ministrstvu, bo znan le 
teden, v katerem se bo po-
pis izvajal, ne pa tudi dan in 
lokacija. Na trgovce oz. za-
poslene pa se bodo popiso-
valci obrnili, ko bodo prišli v 
izbrano trgovino.

Aleš Senožetnik

Znani so rezultati drugega popisa cen osnovnih živil. Fotografija je simbolična. / Foto: Tina Dokl

M esec oktober je v 
Kranju že enajsto 
leto rezerviran za 

Mednarodni festival likovne 
umetnosti. To je tisti čas v letu, 
ko mestno jedro s svojimi, le-
tos 14 razstavišči postane naj-
večja galerija v državi. Kako 
bogata je ta »likovna njiva«, 
pove podatek, da je na podro-
čju, velikem kakšna dva hekta-
ra, na ogled nekaj več kot tristo 
izbranih likovnih del 98 ume-
tnic in umetnikov iz dvajsetih 
držav. Tema letošnjega festiva-
la Ecce Homo – Figura v novi 
realnosti v prvi plan postavlja 
človeško figuro, z njo človeka – 
naj ga opazujemo od zunaj ali 
vstopamo v njegovo notranjost 
– in človeštvo nasploh. Kdo 
smo, od kod prihajamo, kaj se 
dogaja z nami in kam gremo? 
Veličini teme primerno je na 
ogled tudi širok izbor likovnih 
nagovorov, umetniki svoja raz-
mišljanja predstavljajo skozi 
različne medije, ki imajo svojo 
osnovo v likovnem: slikarstvu, 
kiparstvu, arhitekturi, videu, 
stripu, ilustraciji, inštalaciji, 
tudi unikatnem oblikovanju.

Kaj taka manifestacija pri-
naša mestu? Festival ne oži-
vlja le mestnega jedra in vanj 
pripelje obiskovalce, jim ponu-
ja obilico vizualnih užitkov 
in mnoge morda celo izobra-
žuje v umetnosti, festival tudi 
povezuje kreativne sile v mes-
tu, daje umetnikom možnost 
za predstavljanje ter hkrati 
kranjskim, gorenjskim in slo-
venskim ustvarjalcem odpira 
vrata do povezav v mednaro-

dnem prostoru. Po desetih le-
tih je gorenjski Primorec slikar 
Klavdij Tutta, idejni pobudnik 
in vsa leta tudi tisti, ki je festi-
val znal ohraniti v dobri kon-
diciji, krmilo festivala predal 
mlajši kolegici iz Likovnega 
društva Kranj, kiparki Marti-
ni Marenčič. V tem smislu je 
morda letošnji festival prelo-
men, a nič manj kot je bil pred 
desetimi leti, ko ga je ta neu-
morni bard slovenske likovne 
umetnosti s svojo vztrajnostjo, 
povezovalnostjo in neizmer-
no organizacijsko močjo us-
tanovil. Festival ni nastal od 
zgoraj – nasprotno, ustvari-
li so ga umetniki sami. Ali kot 
je pred dnevi v uvodu v festi-
val dejal kipar Zoran Poznič, 
predsednik ZDSLU in nekda-
nji minister za kulturo: kranj-
ski festival je vrhunski vsakole-
tni praznik vizualne kulture, 
ki se zgodi lahko le, če ljudje, ki 
imajo interes, znajo stopiti sku-
paj in če njihove ideje podpira 
tudi lokalna skupnost. V Kra-
nju lahko potrdimo interes ob-
čine, a festival v tako velikem 
obsegu v okviru razpoložljive-
ga proračuna zagotovo ne bi 
uspeval brez ekipe nekaj entu-
ziastov domačega društva, ki s 
svojim prostovoljnim delom so-
deluje v vsakoletni akciji.

Zato: ne le Beneški bienale, 
Documenta v Kasslu in mno-
gi svetovno znani veliki festiva-
li, likovna umetnost v oktobru 
vabi v Kranj. Festival je mnogo 
manjši kot tisti velikih bratov, a 
je bržkone srce tistih, ki ga de-
lajo, toliko večje.

Kranj, likovno mestoPri drugem popisu cen osnovnih živil so sodelovali tudi trgovci, cene pa so se v primerjavi s prvim 
popisom nekoliko znižale.

Cene v drugem popisu nižje

Kranj – Ob nedavnem med-
narodnem dnevu ozavešča-
nja o izgubah hrane in od-
padni hrani so pri Zvezi po-
trošnikov Slovenije (ZPS) 
opozorili, da se na svetu le-
tno zavrže kar tretjina vse 
pridelane hrane. Zgolj v 
Sloveniji smo lani zavrgli 
143.254 ton hrane oziroma 
v povprečju 68 kilogramov 
hrane na prebivalca, od tega 
je bilo kar 38 odstotkov hra-
ne še užitne, kažejo podat-
ki Statističnega urada Re-
publike Slovenije. Največ 
odpadkov še vedno nastane 
v domačem gospodinjstvu, 
zato so tako pri obeh ome-
njenih ministrstvih kot ZPS 
poudarili, da je zdaj čas, da 
(do)končno spremenimo 
svoj odnos do hrane in na-
kupovanja, za kar nam bos-
ta hvaležna tako okolje kot 
denarnica.

Na ministrstvu za kmetij-
stvo, gozdarstvo in prehra-
no ter ministrstvu za oko-
lje in prostor so zato sku-
paj z Biotehniško fakulte-
to Univerze v Ljubljani za-
čeli kampanjo Poglej, po-
vohaj, poskusi, obenem pa 
pripravili predloge jedil-
nikov in nakupovalnih se-
znamov živil, potrebnih za 
smotrno pripravo uravno-
teženih obrokov brez zavr-
žene hrane. »Izgube hrane 
in odpadna hrana po podat-
kih Združenih narodov pov-
zročijo kar od osem do deset 
odstotkov vseh emisij toplo-
grednih plinov, ti pa povzro-
čajo podnebne spremembe, 
ki jih občutimo kot nesta-
bilno vreme in ekstremne 
vremenske pojave.« Minis-
ter za okolje in prostor Uroš 
Brežan je ob tem še opozo-
ril, da s tem, ko zavržemo 
hrano, nesmotrno ravnamo 
tudi z vsemi naravnimi viri, 

kot so voda, kmetijske po-
vršine in energija, ki so bili 
porabljeni za pridelavo hra-
ne. »Ne pozabimo tudi na 
delo in čas, ki sta bila vlože-
na v pripravo hrane. Zmanj-
šanje izgub hrane in koli-
čin odpadne hrane ponuja 
priložnost za takojšnje ko-
risti za podnebje, obenem 
pa izboljšuje in omogoča 
trajnost prehranskih siste-
mov.« Na ministrstvu so še 
navedli, da se po raziskavah 
Evropske komisije kar de-
set odstotkov vse hrane za-
vrže zato, ker potrošniki ne 
poznajo ali ne razumejo, 
kaj pomenijo datumi upora-
be na živilih. »Porabiti do« 
označuje datum, do katere-
ga so živila varna za upora-
bo, omenjeni rok pa je na-
veden na hitro pokvarljivih 
živilih, ki morajo biti nujno 
shranjena v skladu z navodi-
li na embalaži, po odprtju pa 
jih je treba čim prej vrniti v 

hladilnik. »Uporabno (naj-
manj) do« pa označuje da-
tum, do katerega živila ohra-
nijo pričakovano kakovost. 
»Živila so tudi po tem da-
tumu varna za uporabo, če 
so upoštevana navodila za 
shranjevanje in embalaža 
ni poškodovana, vendar lah-
ko začnejo izgubljati okus in 
teksturo. Tak rok je običajno 
naveden na številnih ohla-
jenih, zamrznjenih, posu-
šenih in konzerviranih živi-
lih. Po navedenem datumu 
moramo živilo pred upora-
bo dobro pregledati, povo-
hati ali poskusiti,« svetujejo 
na ministrstvu. Na ZPS pa 
še pozivajo, da nakupujemo 
preudarno oziroma le toli-
ko, kot potrebujemo, vzemi-
mo si čas za pripravo obro-
kov doma ter izbirajmo, ko 
je to le mogoče, sezonsko 
in lokalno pridelano hrano. 
»Predvsem pa to, kar kupi-
mo, tudi porabimo.«

Letos smo tretjič zaznamovali mednarodni dan ozaveščanja o izgubah hrane in odpadni hrani. Tudi na 
okoljskem in kmetijskem ministrstvu so pozvali k smotrnemu ravnanju s hrano.

Mateja Rant

Tretjino hrane zavržemo
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Župan Ciril Globočnik je z izbranim izvajalcem podpisal dva milijona in pol evrov vredno pogodbo 
za gradnjo prizidka k vrtcu v Radovljici. Dela se bodo začela prihodnje leto.

Radovljica – Potem ko je ra-
dovljiški občinski svet sredi 
prejšnjega tedna v načrtu ra-
zvojnih programov občine 
zagotovil dodatna sredstva 
za projekti gradnje prizidka 
vrtca z igralnicami in razvoj-
no ambulanto, je občina lah-
ko z že izbranim izvajalcem, 
podjetjem Kovinar – grad-
nje ST sklenila pogodbo za 
izvedbo projekta. Pogodbe-
na cena znaša približno 2,5 
milijona evrov. Gradnja se 
bo začela v letu 2023, vse po-
godbene obveznosti pa mo-
rajo biti izvedene do konca 
avgusta 2024, so pojasnili 
na občinski upravi.

Prizidek bo zgrajen na se-
verovzhodni strani obsto-
ječega vrtca v dveh etažah s 
skupno površino približno 
1250 kvadratnih metrov. V 
njem bodo športna igralni-
ca z osrednjim prostorom, 
tri igralnice, igralnica ra-
zvojnega oddelka in prostor 
za dodatne dejavnosti ter ra-
zvojna ambulanta s petimi 
terapevtskimi prostori, am-
bulanto s sestrskim prosto-
rom in spremljajočimi pro-
stori, kot so čakalnica in sa-
nitarije.

»Občina se je za naložbo 
odločila, ker se radovljiški 
vrtci srečujejo s prostorsko 

stisko – glede na trenutne 
potrebe po varstvu otrok bi 
potrebovali dva dodatna od-
delka, vrtec v Radovljici pa 
tudi nima športne igralni-
ce,« so pojasnili na občinski 
upravi.

V novem prizidku bo tudi 
prostor za razvojni oddelek. 
V radovljiških vrtcih takšne-
ga oddelka še ni – otroci s 
težjimi in težkimi motnja-
mi v razvoju so vključeni v 
redne oddelke oziroma v ra-
zvojne oddelke v Kranju ali 
na Jesenicah.

Sredstva za naložbo bodo 
prispevali Občina Radovljica, 

Osnovno zdravstvo Gorenj-
ske, Ministrstvo za izobraže-
vanje, znanost in šport in Mi-
nistrstvo za zdravje. Osnov-
no zdravstvo Gorenjske bo 
za gradnjo razvojne ambu-
lante namenilo približno 
112 tisoč evrov in financira-
lo nakup njene opreme. Za 
opremo bo 41 tisoč evrov pri-
spevalo tudi Ministrstvo za 
zdravje, ki bo poleg tega so-
financiralo gradnjo z 289 ti-
soč evri. Ministrstvo za izo-
braževanje, znanost in šport 
pa bo sofinanciralo gradnjo 
prizidka vrtca v znesku 974 
tisoč evrov, so še pojasnili na 

radovljiški občinski upravi, 
kjer dodajajo, da je župan Ci-
ril Globočnik z direktorjem 
Osnovnega zdravstva Go-
renjske Matjažem Žuro do-
govor o sofinanciranju dozi-
dave vrtca z razvojno ambu-
lanto že podpisal, sklenila pa 
sta tudi dogovor o sofinanci-
ranju izgradnje terapevtske-
ga bazena na kopališču v Ra-
dovljici, kjer bo program fi-
zioterapije – hidroterapi-
je izvajal Zdravstveni dom 
Radovljica. Osnovno zdra-
vstvo Gorenjske bo za grad-
njo bazena prispevalo 210 ti-
soč evrov.

Marjana Ahačič

Dvoetažni prizidek, ki ga bodo zgradili na severovzhodni strani stavbe, bo po načrtih 
končan do jeseni 2024.

Radovljica – Z objavo javne-
ga poziva v občinskem gla-
silu se je v Radovljici ko-
nec prejšnjega tedna zače-
la priprava participativnega 
proračuna za prihodnji dve 
leti. Občani lahko od danes 
pa do 11. novembra s sple-
tno aplikacijo, po pošti, ele-
ktronski pošti ali osebno 
oddajo svoje predloge, ki 
bodo, če bodo ustrezali po-
gojem, februarja dani na 
glasovanje.

Tokrat višina participa-
tivnega proračuna občine 
znaša za vsako leto dvesto 
tisoč evrov, kar je petdeset 
tisoč na leto več kot lani in 
predlani.

V radovljiški občini se tudi 
letos nadejajo dobrega odzi-
va. Pred dvema letoma, ko so 
projekt, poimenovan Za moj 
kraj, izvedli prvič, so bili z 
več kot 30-odstotno udelež-
bo občanov pri glasovanju 

na samem vrhu med sloven-
skimi občinami.

Predloge bo presojala 
posebna komisija

Kot so pojasnili na občin-
ski upravi, bodo projektni 
predlogi sprejeti kot primer-
ni, če bodo ustrezali določe-
nim pogojem, med drugim: 

če prispevajo k uresničeva-
nju javnega interesa na ob-
močju občine, so skladni z 
razvojnimi usmeritvami ob-
čine in izvedeni na območju 
občine. Ne sme se predlagati 
izvedba in financiranje že ob-
stoječe in ali redne dejavno-
sti, prav tako niso primerni 

predlogi izvedbe in financi-
ranja novih tematskih poti in 
usmerjevalnih tabel, lahko 
pa občani predlagajo nadgra-
dnjo ali obnovo obstoječih.

Predlagani projekti v ob-
dobju zadnjih petih let ne 
smejo biti sofinancirani iz 
občinskega proračuna, fi-
nančno pa morajo biti ovred-

noteni med dva in petnajst 
tisoč evrov.

Tudi tokrat bodo strokov-
ne službe najprej preveri-
le skladnost in izvedljivost 
projektnih predlogov. Po-
sebna pozornost bo posve-
čena preverjanju časovnega, 
ekonomskega, finančnega, 

zakonodajnega in lastniške-
ga vidika izvedljivosti, so še 
poudarili na občinski upravi.

Glasujejo vsi, ki bodo 
stari vsaj petnajst let

Za potrebe izvedbe par-
ticipativnega proračuna je 
območje občine razdeljeno 
na pet območij. Prvo zaje-
ma krajevno skupnost (KS) 
Radovljica, drugo KS Lesce, 
tretje krajevne skupnosti 
Kamna Gorica, Kropa, Lan-
covo in Srednja Dobrava, če-
trto krajevne skupnosti Pod-
nart, Ljubno in Brezje ter če-
trto krajevne skupnosti Be-
gunje, Mošnje in Otok.

Vsi predlogi, ki bodo 
ustrezali pogojem in bodo 
ocenjeni kot izvedljivi, bodo 
uvrščeni na glasovanje, ki bo 
predvidoma v drugi polovi-
ci februarja. Glasovali bodo 
lahko vsi občani s stalnim 
prebivališčem v občini Ra-
dovljica, ki bodo na prvi dan 
glasovanja stari vsaj 15 let.

Marjana Ahačič

Žirovnica – Žirovniški ob-
činski svetniki so na zadnji 
seji potrdili prejemnike le-
tošnjih občinskih priznanj. 
V roku so prejeli le tri pre-
dloge, vse za podelitev pla-
kete Občine Žirovnica, Ko-
misija za mandatna vpraša-
nja, volitve in imenovanja pa 
je v skladu s pravili predla-
gala dva.

Plaketi Občine Žirovnica 
za leto 2022 bosta tako pre-
jela nekdanji uspešni smu-
čarski skakalec Toni Justin 
z Brega in Brigita Mrak iz 
Zabreznice, aktivna člani-
ca Društva prijateljev mla-
dine Žirovnica. Nagrade 
Občine Žirovnica za leto 
2022 in najvišjega občin-
skega priznanja, to je na-
ziva častni občan, letos ne 
bodo podelili.

Društvo prijateljev mla-
dine Žirovnica je Mrako-
vo predlagalo, ker se s pro-
stovoljnim delom v okviru 
društva ukvarja že 45 let. Po-
leg rednega sodelovanja na 
drugih dogodkih za mladi-
no je članica z najdaljšo zgo-
dovino udejstvovanja pri 

največjem projektu društva 
– Letovanju žirovniških ot-
rok v otroškem letovišču Pi-
nea pri Novigradu. »Njena 
vloga je ključna, saj vsako 
leto za organizacijo in izpe-
ljavo projektov nameni več 
kot tristo ur,« so med dru-
gim zapisali v obrazložitvi.

Toni Justin bo plaketo pre-
jel na predlog Smučarskega 
skakalnega društva Stol Ži-
rovnica in občinskih svetni-
kov Neodvisne liste za Žirov-
nico. Kot so zapisali v obra-
zložitvi, je Justina skakalna 
pot vodila skozi različna tek-
movanja slovenskega poka-
la, kjer je dosegel več vidnih 
rezultatov. Po zaključeni 
skakalni karieri je nadaljeval 
kot trener, bil je tudi prosto-
voljec pri gradnji skakalnega 
centra v Glenci in sodnik v 
smučarskih skokih. Trenu-
tno je član upravnega odbo-
ra kluba in vodja vsakoletne-
ga mednarodnega tekmova-
nja Alpe-Adria za skakalce 
od 7. do 11. leta starosti.

Občinska priznanja bodo 
podelili ob občinskem pra-
zniku, ki ga v Žirovnici pra-
znujejo 3. decembra, na roj-
stni dan Franceta Prešerna.

Plaketi Občine Žirovnica bosta prejela nekdanji 
smučarski skakalec Toni Justin in Brigita Mrak.

Letos dve plaketi

Maša Likosar

Začenjajo se dela 
na avtocesti

Zaradi sanacije viaduktov 
Podmežakla 3 in 4 bo pred-
vidoma do 15. novembra na 
odseku avtoceste med prik-
ljučkoma Jesenice vzhod 
(Lipce) in Jesenice zahod 
(Hrušica) proti Karavankam 
in proti Ljubljani delna za-
pora vozišča zaradi izvedbe 
dostopnih poti pod viaduk-
ti in odvodnje po pobočju. 
V prvi fazi del so predvideli 
delno zaporo vozišča v smeri 
Karavank, v drugi fazi, pred-
vidoma naslednji teden, pa 
bodo postavili delno zapo-
ro v smeri Ljubljane, so po-
jasnili na Darsu. Sanacijo 
viaduktov Podmežakla 3 in 
4, sanacijo vozišča na odse-
ku Hrušica–Lipce in zaščito 
odseka pred padajočim ka-
menjem s pobočja Mežakle 

bosta izvajalca Gorenjska 
gradbena družba in Garnol 
izvedla v prihodnjem letu. 
Pogodbena vrednost del 
znaša dobrih 14 milijonov 
evrov (brez DDV).

Poleg tega od minulega 
torka na avtocesti med pre-
dorom Karavanke in Hru-
šico poteka zamenjava di-
latacij na mostu čez Savo. 
»Predvidoma do konca tega 
tedna bo promet čez most v 
vsako smer potekal po dveh 
zoženih pasovih, v naslednji 
fazi del pa je predvideno, da 
bo promet čez most in sko-
zi predor Karavanke pote-
kal izmenično enosmerno 
s 30-minutnim čakanjem 
pred predorom,« so razlo-
žili na Darsu. Dela bodo po-
tekala do 15. novembra, sta-
la pa bodo predvidoma 28 ti-
soč evrov (brez DDV).

Pogodba že podpisana

V Radovljici se danes začenja zbiranje predlogov projektov, ki bodo vključeni v participativni proračun 
za prihodnji dve leti. Za projekte je tokrat na voljo dvakrat po dvesto tisoč evrov, glasovanje bodo 
izvedli februarja prihodnje leto.

V Radovljici zbirajo predloge

V participativni proračun tokrat ne bodo mogli biti 
vključeni projekti izvedbe in financiranja novih 
tematskih poti in usmerjevalnih tabel, lahko pa 
občani predlagajo nadgradnjo ali obnovo obstoječih. 
Predlagani projekti morajo biti finančno ovrednoteni 
med dva in petnajst tisoč evrov..

1. stran

Dela bodo potekala tudi na avtocesti mimo Jesenic.  
/ Foto: Gorazd Kavčič



5Gorenjski glas
petek, 7. oktobra 2022 info@g-glas.si

Dela v gorjanski občini 
potekajo neprekinjeno
V gorjanski občini so zaključili obnovo ceste na Zgornjih Lazah, še vedno pa poteka zahtevna gradnja 
mostu čez reko Radovno, ki jo je zadnje deževje nekoliko oviralo.

Zgornje Laze – Pretekli ko-
nec tedna so z grobim in fi-
nim asfaltiranjem sklenili 
obnovo cestne infrastruktu-
re na Zgornjih Lazah v dol-
žini 420 metrov. Izbrani iz-
vajalec Gorenjska gradbe-
na družba je gradbena dela 
začel izvajati konec avgu-
sta, pogodbena cena je zna-
ša slabih 82.000 evrov brez 
DDV. Investicija je bila fi-
nancirana tudi s sredstvi iz 
10. in 11. člena Zakona o Tri-
glavskem narodnem parku, 
ki so namenjena razvojnim 
naložbam v parkovnih obči-
nah. Poleg izdelave novega 
asfalta so obnovili meteor-
ni propust in dodatno izde-
lali ponikovalnico za odva-
janje meteornih voda. Soča-
sno z obnovo voznih površin 
je potekala vgradnja cevi za 
izgradnjo optičnega omrež-
ja investitorja Rune Enia.

Dela niso bila prekinjena
Trenutno v Krnici pote-

ka še gradnja novega mostu 
čez reko Radovno, ki je bila 
ob zadnjem močnem dežev-
ju le nekoliko ovirana. Pred 
kratkim so zgradili še zad-
njo podporno nogo, v dese-
tih dneh pa bi lahko začeli 

že nadgradnjo. »Gre za zelo 
zahtevno gradnjo, ki poteka 
čez reko, zato so dela ob vi-
soki vodi otežena, a niso bila 
prekinjena, ob tem si priza-
devamo, da bodo izvedena 
kvalitetno. Sicer pa smo na-
mestili nadomestni most, 
promet je nekoliko oviran, a 
prevoznost je zagotovljena,« 
je pojasnil gorjanski župan 
Peter Torkar.

Vrednost novega mostu, 
katerega gradnjo financi-
ra Direkcija Republike Slo-
venije za infrastrukturo, 
je ocenjena na 1,4 milijo-
na evrov. Hkrati je Občina 

Gorje zagotovila sredstva v 
višini 160 tisoč evrov za iz-
gradnjo infrastrukturnih 
elementov, kot so elektrika, 
vodovod in kanalizacija, ki 
bodo umeščeni v novi most.

Letos še trije odseki
Župan je povedal tudi, da 

jih do konca leta čaka še do-
končanje gradbenih del na 
treh odsekih, in sicer dveh v 
Spodnjih Gorjah – na obmo-
čju, ki se po domače imenu-
je Poljane, in še enem v Spo-
dnjih Gorjah, na območju, 
imenovanem Graben. V vasi 
Podhom pa bodo gradnjo 

začeli predvidoma nasled-
nje leto. »Potem bomo ime-
li v občini le še dva kraka, ki 
ju bodo morali obnoviti. En 
krak je na območju nove-
ga naselja v Spodnjih Gor-
jah, drugi pa v Zgornjih 
Gorjah za trgovino Merca-
tor. Za oba pričakujemo, 
da bomo gradbeno dovolje-
nje pridobili sredi leta 2023, 
dela pa bi predvidoma zače-
li leta 2024. Poleg tega mo-
ramo zagotoviti še komple-
tno infrastrukturno ureditev 
na območju Poljšice, tudi to 
načrtujemo v letu 2024,« je 
še dodal Torkar.

Pretekli konec tedna so z grobim in finim asfaltiranjem sklenili obnovo cestne 
infrastrukture na Zgornjih Lazah. / Foto: arhiv Občine Gorje

Zapustil nas je izjemen človek in sodelavec Gorenj-
skega muzeja, kipar, konservator in restavrator mag. 
Boris Sajovic. V muzejskih in restavratorskih krogih je 
bil izjemno spoštovana osebnost predvsem zaradi svo-
jega teoretičnega in praktičnega znanja. Spada med 
prve likovne ustvarjalce iz Akademije za upodabljajočo 
umetnost. Bil je tudi član Društva slovenskih likovnih 
umetnikov. Kot kipar se je izražal skozi ženske akte in 
živalske figure. Večino svojega življenja je posvečal re-
stavratorski stroki.

V začetnih petdesetih letih je bil vključen v dejav-
nosti najprej Okrajne spomeniške komisije in pozne-
je Zavoda za spomeniško varstvo, kjer je sodeloval pri 
odkrivanju in restavriranju srednjeveškega stenskega 
slikarstva na Gorenjskem. Poleg konserviranja-resta-
vriranja nepremične kulturne dediščine je skrbel tudi 
za vzdrževanje in konserviranje-restavriranje premič-
ne kulturne dediščine.

Sodeloval je tudi pri pripravi dokumentacije umetnos-
tnozgodovinskega gradiva, pri pripravi razstav in stal-
nih zbirk, kot je ureditev Prešernovega spominskega 
muzeja, sodeloval je pri oskrbi celotnega gradiva za 
razstavo Ljudska umetnost na Gorenjskem, pri uredi-
tvi zbirke gotske plastike, Layerjeve zbirke in drugega. 
Opravljal je strokovni nadzor nad razstavljenim in de-
poniranim umetnostnozgodovinskim gradivom. Vodil 
je evidenco stanja umetnostnozgodovinskih predmetov, 
tako razstavljenih kot shranjenih v depoju. Te je kasne-
je proučeval, fotografiral in dokumentiral. Sodeloval je 
pri transportu, izbiri eksponatov za razstave ter poskr-
bel za predhodno strokovno obdelavo izbranega gradi-
va. Za potrebe razstav in za muzejsko zbirko je kopi-
ral umetnostnozgodovinske spomenike na terenu, vodil 
in opravljal je strokovna dela pri odkrivanju, restavri-
ranju in konserviranju zgodovinskih in umetnostnozgo-
dovinskih predmetov in objektov na terenu, spremljal 
razvoj konservatorske stroke doma in v tujini ter nove 
načine dela vnašal v svojo prakso.

V letih od 1973 do 1981 se je ukvarjal s kopiranjem 
najlepših srednjeveških fresk in odlitkov arhitektur-
ne srednjeveške plastike na Gorenjskem, ki je doživela 
predstavitev v začetku aprila 1986 kot dopolnitev stalne 
zbirke v Stebriščni dvorani Mestne hiše v Kranju, zasno-
vane že leta 1967.

S svojim delom, ki ga je zapustil Gorenjskemu muze-
ju, nam bo ostal v najlepšem spominu.

Mag. Irena Jeras Dimovska

Boris Sajovic
(1928–2022)

Ob dnevu geopestrosti

Tržič – Šesti oktober je v letu 
2022 postal mednarodni 
dan geopestrosti. Zavod za 
varstvo narave RS je za nje-
govo prvo počastitev izbral 
Naravni spomenik Dovžano-
va soteska, uradni dogodek je 
bil včeraj. Jutri, 8. oktobra, pa 
se boste lahko na vodenem 
ogledu in predavanju posve-
tili tako geo kot tudi biotski 
raznovrstnosti v Dovžanovi 

soteski. Zbor bo ob 16. uri 
na parkirišču v Čadovljah pri 
Tržiču, sledilo bo vodenje po 
Dovžanovi soteski pod vod-
stvom prof. Asje Štucin in 
dr. Irene Mrak. Ob 18.30 bo 
v Razstavno-izobraževalnem 
središču Dolina predavanje 
Irene Mrak z naslovom Ge-
opestrost na območju Trži-
ča, kjer bo poudarek tudi na 
tem, kako razumeti in spre-
jemati okolje, v katerem živi-
mo, ter se mu prilagajati.

Suzana P. Kovačič

Maša Likosar

Smo uspešen mednarodni proizvajalec kemičnih izdel-
kov. Sedež podjetja je v Celovcu (avstrijska Koroška), 
poslovalnice pa imamo tudi po številnih drugih evropskih 
državah in tudi v Sloveniji. Za trženje naših izdelkov na 
območju GORENJSKE iščemo novega sodelavca. V naši 
slovenski PE takoj zaposlimo

TRGOVSKEGA
POTNIKA (m/ž)

za prodajo naših vrhunskih profesionalnih 
čistilnih sredstev za industrijo, obrt in kmetijstvo  

Prednost je, če stanujete na GORENJSKEM in imate 
tehnično ali trgovsko izobrazbo (poklicna ali srednja 
šola). Od vas pričakujemo, da ste komunikativni in pri-
pravljeni izvajati prezentacije neposredno pri naših od-
jemalcih. Ponujamo vam zaposlitev za nedoločen čas, 
strokovno uvajanje v delo, visoko plačo in stimulativen 
zaslužek brez omejitve navzgor.      

Veselimo se vaše vloge v slovenščini ali nemščini po 
e-pošti na:  jt@tarmann.at   

Informacije v slovenščini:  0043 664 160 1398

TARMANN CHEMIE Ges.m.b.H.
A-9021 Celovec/Klagenfurt, Lastenstr. 27-29
Proizvodni obrat na avstrijskem Koroškem/Kärnten: 
A-9184 Šentjakob v Rožu/St. Jakob i. Ros., Tale/Tallach 68

www.tarmann.com

Wir sind ein erfolgreiches internationales Unternehmen 
in der Chemiesparte mit der Zentrale in Klagenfurt und 
Standorten in mehreren europäischen Ländern, wie auch 
in Slowenien. Für den Verkauf unserer Produkte in der 
Region GORENJSKA suchen wir einen neuen Mitarbei-
ter. Aufgenommen wird ein

AUSSENDIENST-
VERKÄUFER (m/w)
für den Verkauf unserer Profireinigungsmittel 

an Industrie, Gewerbe und Landwirtschaft  

Sie wohnen in der Region GORENJSKA und verfügen 
über eine technische oder kaufmännische Ausbildung 
(Berufsschule oder Mittelschule). Wir erwarten von Ih-
nen, dass Sie kontaktfreudig sind und bereit vor Ort den 
Kunden unsere Produkte zu präsentieren. Wir bieten 
Ihnen eine langfristige Zusammenarbeit, professionelle 
Einschulung, hohes Einkommen und Umsatzbeteiligung 
ohne Begrenzung nach oben.     

Ihre Bewerbung in Slowenisch oder Deutsch richten 
Sie bitte an:  jt@tarmann.at   

Infos in Slowenisch:  0043 664 160 1398

TARMANN CHEMIE Ges.m.b.H.
A-9021 Klagenfurt, Lastenstr. 27-29
Werk Kärnten: A-9184 St. Jakob i. Ros., Tallach 68

www.tarmann.com
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V spomin

Škofja Loka – Zdravstvenovzgojni center Zdravstvenega doma 
Škofja Loka v četrtek, 13. oktobra, z začetkom ob 17. uri vabi na 
brezplačen preizkus hoje na dva kilometra. Z njim bodo poleg 
zdravstvenega stanja ocenili tudi vašo telesno zmogljivost. 
Na podlagi tega boste prejeli vam prilagojeno priporočilo za 
gibanje, s katerim boste lahko učinkovito okrepili in izboljšali 
svoje zdravje. Preizkusa se lahko udeležijo osebe, stare 20 
let in več. S seboj je treba imeti športno opremo, plastenko 
vode in očala (po potrebi). Predhodne prijave niso potrebne.

Vabijo na preizkus hoje
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Blejski lokalni izbor z 
novimi certifikati
Blejski lokalni izbor je iz projekta prerasel v proces, je povedala predsednica strokovne komisije in avtorica 
modela Izvorno slovensko dr. Tanja Lešnik Štuhec.

In res je javnemu zavodu Turizem Bled uspe-
lo, da je iz enega samega izdelka, s katerim 
se je leta 2018 projekt začel, Blejskega sira, s 
pomočjo ponudnikov na destinaciji projekt 
zrasel v proces, v katerem je danes 43 ponu-
dnikov in 190 izdelkov v različnih kategori-
jah.
Projekt, v katerem poteka ocenjevanje pri-
javljenih prehranskih izdelkov, jedi, postre-
ženih na gostinski način, in rokodelskih iz-
delkov, stopa na pot ocenjevanja doživetij in 
nastanitev. Čakamo na prvo delavnico odpr-
tih vrat.
Blejski lokalni izbor je zasnovan kot ena iz-
med petnajstih kolektivnih blagovnih 
znamk, ki živijo po Sloveniji. Cilj projekta 
je predvsem ta, da kmetom in obrtnikom 

ponudi predvsem dodatno možnost zasluž-
ka in s tem pomaga, da so polja obdelana, 
da imajo obrtniki delo, prebivalci pa ostane-
jo doma. Znanja se prenašajo iz roda v rod, 
poklici izumirajo bolj počasi, uporabniki, 

tako domačini kot turisti, pa so lahko prepri-
čani, da kupijo kakovosten izdelek, ki je plod 
dela in znanja, ki sta doma na Bledu.
Ob podelitvi smo pripravili tudi prvo bor-
zo ponudnikov, saj želimo, da se ponudniki 

med seboj povežejo in se stkejo dobavi-
teljske verige, ki so predvsem kratke in iz-
razito lokalne.
Ponosni smo, da smo tokrat lahko podeli-
li certifikate doživetjem, in sicer Potičnici 
na Blejskem otoku za delavnico samostoj-
ne priprave in peke potice, združene z vo-
denim ogledom otoka, Čebelarstvu Am-
brožič za doživetje s čebelarjem, kmeti-
ji Tr'glav za doživetje Od najlepše tepke 
do Tr'glavovega žganja, Niku in Petri Ra-
kovec za Blejski kuharski tečaj ter Marje-
ti Vodnjov za vodeno pustolovščino Zača-
ran gozd.
Certifikate pa so prejele tudi nastanitve, in 
sicer Vila Mila ter hoteli Triglav, Park in Rik-
li Balance.

Ob podelitvi smo pripravili tudi prvo borzo ponudnikov.

Nova oskrbovana 
stanovanja na Bledu

Oskrbovana najemna stanovanja so na 
Bledu v dveh objektih, ki obsegata klet, 
pritličje in tri nadstropja. Skupaj je 60 sta-
novanj, od tega sedem stanovanj površi-
ne 39–41 kvadratnih metrov, 49 stanovanj 
površine 47–58 kvadratnih metrov in šti-
ri stanovanja površine 69 kvadratnih me-
trov. Najemnina za stanovanje znaša od 
294 do 560 evrov mesečno, poleg najemni-
ne se plačujejo obratovalni in drugi stroški.
Stanovanja so zgrajena tako, da omogoča-
jo bivanje tudi gibalno oviranim osebam, 
saj so opremljena z dvigalom, imajo šir-
še prehode in prilagojeno opremo. Vsako 
stanovanje ima kopalnico, ložo, shrambo 
in zeliščno gredo v parku. Opremljeni sta 
kuhinja z lesenim delom in električno ku-
halno ploščo ter kopalnica, ki je arhitektur-
no prilagojena, s prho in držali. V vsakem 
objektu so opremljen skupni prostor za 
druženje stanovalcev, kolesarnica in pral-
nica.
Za parkiranje je na voljo skupaj 50 par-
kirnih mest, pri čemer jih je 35 v garaži 
pod objektoma, preostalih 15 pa je pred 

objektoma. Deset parkirnih mest je name-
njenih invalidom. Objekta spadata v ener-
gijski razred A1. Najemniki imajo mož-
nost naročila E-oskrbe ter storitev osnovne 
in socialne oskrbe. Razpis za prijavo je bil 

zaključen v juliju, prvi najemniki se bodo 
vselili v prihodnjem mesecu. Dvajset sta-
novanj je namenjenih za občane Bleda. 
Vrednost investicije znaša 8.578.239 evrov 
z DDV.

Letos mineva 25 let od ustanovitve Nepremičninskega sklada pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki 
ima v lasti 3232 najemnih stanovanj za upokojence in druge starejše v 116 krajih po vsej Sloveniji, med katerimi 
je 469 oskrbovanih najemnih stanovanj v 19 krajih.

Ob odprtju novih oskrbovanih stanovanj na Bledu

Inštitut Zlata pentljica, otroci z rakom, je 16. septembra v Festival-
ni dvorani Bled v sodelovanju z Zavodom za kulturo Bled, Občino 
Bled in agencijo RAGOR, organiziral prvo javno tribuno otrok z ra-
kom z naslovom Naše zgodbe, vaša vprašanja. Dogodek je uspel 
nad pričakovanji, otroci so svoje zgodbe predstavili z velikim zano-
som. Kljub stigmi, da je rak pri otrocih še vedno tabu tema, so po-
gumno predstavili svoje zgodbe, ki so bile vse po vrsti zelo osebne, 
polne čustev, bolečin. Hkrati pa so njihove zgodbe izžarevale vese-
lje, da so zmogli premagati bolezen in da zmorejo sedaj v imenu 
vseh otrok z rakom podirati tabuje na temo otroškega raka. Uspe-
lo jim je ustvariti s pozitivno energijo nabit dogodek. Mladi so z ob-
činstvom delili svoja občutja in izkušnje, da je poleg družine tudi 
šolsko okolje tisto, ki najbolj vpliva na počutje otrok v času poteka 
zdravljenja in po njem.
Dogodek je imel tudi dobrodelno noto. Povabilu k sodelovanju in 
finančni pomoči so se odzvali uspešni in srčni podjetniki in ZPMS 
in tako je uspelo veliko presenečenje. Aktivnemu udeležencu do-
godka, 23-letnemu Tomiju (kot ravno polnoleten je sam podpi-
sal odločitev za amputacijo noge zaradi osteogenega sarkoma) so 
predali športno stopalo z dodatki, ki mu bo omogočalo ukvarjanje 
z različnimi športi, ki ga bogatijo in mu dajejo energijo.

Skupaj z veleposlaništvom Združenega kraljestva so na Bledu 19. 
septembra, na dan pogreba britanske monarhinje, osvetlili Blejski 
grad s kraljičinim emblemom, obrisom glave na začetku in na kon-
cu njene vladavine in letnico rojstva in smrti. Po jezeru je ob mraku 
zaplavalo tudi 500 lučk, ki jih je izdelal Andrej Vidic. Kraljičinemu 
spominu se je poleg veleposlanice in njenih sedmih kolegov vele-
poslanikov iz Ljubljane poklonilo precej občanov, gostov in turi-
stov. Bled sta v preteklosti že obiskala sedanji kralj Karel III. in nje-
gov mlajši brat, princ Edvard. Od leta 2013 je Bled pobraten z an-
gleškim mestom Henley-on-Thames, zibelko veslanja na Otoku.

Na Bledu prva javna 
tribuna otrok z 
rakom

Slovo od kraljice Elizabete II.
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Inštitut Zlata pentljica, otroci z rakom, je organiziral prvo javno 
tribuno otrok z rakom.

Blejski grad je bil na dan pogreba britanske monarhinje 
osvetljen s kraljičinim emblemom.

petek, 7. oktobra 2022
Gorenjski glas

Blejski lokalni izbor je iz projekta 
prerasel v proces, v katerem 
je danes 43 ponudnikov in 190 
izdelkov v različnih kategorijah.
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Minuli konec tedna je Slovenijo obiskala delegacija županov iz Bavarske. Obisk so začeli na Gorenjskem.

Preddvor – Najprej se je ba-
varska delegacija name-
stila v Elegans hotelu na 
Brdu, nato pa pot takoj na-
daljevala v Preddvor, kjer sta 
jih na gradu Dvor v družbi 
»grajske gospode« spreje-
la župan Rok Roblek in di-
rektorica Zavoda za turi-
zem Preddvor Ernesta Kop-
rivc. Župan je gostom na-
menil nekaj pozdravnih be-
sed, tokrat oblečen v tipičen 
folklorni kostum Preddvora 
iz preteklosti, pozdravu pa 
se je pridružila tudi Kopriv-
čeva. Potem so si župani in 
županji ter drugi predstavni-
ki delegacije v njuni družbi 
ter družbi »grofa in grofice« 
z »dvornimi damami« ogle-
dali grad in tako mimogrede 
spoznali tudi marsikaj zani-
mivega o Preddvoru. Večer 
se je za delegacijo iz Bavar-
ske nadaljeval v spremstvu 
glasbenikov Bineta Hribar-
ja in Danila Lukana.

V naslednjih dneh je sledil 
obisk še nekaterih sloven-
skih mest, kjer so bavarske 
obiskovalce toplo sprejeli in 
pozdravili župani Maribo-
ra, Ljubljane, Kranja in Ble-
da. V vlogi prevajalca in slo-
venskega dela organizacije 
poti po Sloveniji se je dobro 

znašel harmonikar in vodja 
ansambla Gašperji Tomaž 
Hribar. In ravno od tu izhaja 
tudi slovensko-bavarska po-
vezava. Iz kulture namreč, 
predvsem pa glasbe, saj so 
v tem delu Nemčije izjemno 
naklonjeni slovenski naro-
dno-zabavni glasbi in dobro 
poznajo glasbo Gašperjev, 
ansambla, ki ima korenine 
ravno v preddvorski občini 
– Die Jungen Original Ober-
krainer, kot se imenujejo v 

nemškem jeziku. Slednji so 
nastopili tudi v času priredi-
tve Dan kranjske klobase in 
piva v Kranju, pod odrom pa 
se je zavrtela preddvorska 
folklora, kar je le še nadgra-
dilo že tako pester program 
obiska Bavarcev.

Hribar nam je razložil, da 
je Preddvor prvi obisk doži-
vel pred enim letom, ko so 
gostje (Ulrich Städele in žu-
pan Bavarske ter predsednik 
občinske upravne skupnosti 

Schrobenhausen Alfred 
Lengler) obenem donirali še 
za breško cerkev sv. Lenar-
ta, na kateri so obnovili zvo-
nik. »Navežejo se stiki, dele-
gacija na ta način spoznava 
našo kulturo, turizem, kuli-
nariko in tradicijo Sloveni-
je,« je še povedal harmoni-
kar, ki za tovrstno povezova-
nje dveh dežel skrbi že prib-
ližno deset let – in se vsakič 
veseli tudi že njihovega nas-
lednjega obiska.

Alenka Brun

Bavarski župani in županji ter Tomaž Hribar na gradu Dvor v družbi preddvorskega župana 
Roka Robleka in direktorice Zavoda za turizem Preddvor Erneste Koprivc / Foto: Alenka Brun

Kranj – Po požaru, ki je 
v noči na 27. september 
uničil Majdičev mlin, so 
se pojavila vprašanja, za-
kaj zgradbe ni nikdar ku-
pila Mestna občina Kranj 
(MOK), ki bi ob vseh me-
njavah lastnikov v zadnjih 
treh desetletjih lahko uve-
ljavila predkupno pravico. 
Tudi na MOK so potrdili, da 
so samo od leta 2006 naprej 
lastniki petkrat podali vlogo 
za uveljavljanje predkupne 
pravice, a je občina po pred-
hodnih mnenjih tudi Kra-
jevne skupnosti Center ni 
uveljavljala, »ker smo dali 
prioriteto mestnemu jedru 
z nakupom nekdanje po-
slovalnice Pošte Sloveni-
je, urejanju nove Glasbene 
in baletne šole ter nakupu 
mestne tržnice«. Poleg tega 
so v tem mandatu kupili še 

dodatna zemljišča za nov 
dom upokojencev na Zla-
tem polju, so dodali.

»Treba je vedeti, da zara-
di javnofinančne zakono-
daje občina ne more kupo-
vati zemljišč in nepremič-
nin na zalogo. Tudi nesmi-
selno bi bilo, da kupi neki 
objekt in potem ne pristopi 
takoj k urejanju in obnovi 

ter nato propada še vrsto 
let,« so na naše vprašanje 
še odgovorili. »Poleg tega 
občina brez evropskega in 
nacionalnega sofinancira-
nja nima toliko sredstev, da 
bi šla v tako velike projek-
te. Samo za lažjo predstavo: 
letni potencial za čisto vse 
investicije v posameznem 
proračunu MOK je vsega 

skupaj nekje 10 milijonov 
evrov, vse ostalo so sofi-
nancerska sredstva, ki jih 
trenutno v novi perspektivi 
še ni na voljo,« so pojasnili.

Sebastijan Zupanc, eden 
od zdajšnjih lastnikov Maj-
dičevega mlina, je v zad-
njih dneh večkrat poudaril, 
da bi radi zgradbo revitali-
zirali po principu ljubljan-
ske Cukrarne in da pri tem 
računajo tudi na podporo 
MOK. Tam odgovarjajo, da 
novi lastnik v preteklosti na 
Mestno občino Kranj ni pos-
lal nobene vloge za izdajo 
mnenja oziroma lokacijsko 
informacijo. »Pri obnovi 
oziroma revitalizaciji Maj-
dičevega mlina MOK lah-
ko v tem trenutku pomaga 
s svetovanjem in iskanjem 
najboljših rešitev za vnap-
rej. Finančno pa v objekte, 
ki niso v lasti MOK, ne mo-
remo investirati. Glede na 
stanje objekta je seveda na 
mestu tudi vprašanje, ali zi-
dovi sploh lahko še ostane-
jo,« so še pojasnili v kabine-
tu župana Matjaža Rakov-
ca. Kot je znano, po mne-
nju gradbene strokovnjaki-
nje rekonstrukcija oz. izgra-
dnja objekta z ohranjanjem 
zidov ekonomsko ni smisel-
na, predlaga pa, da se smi-
selnost sanacije preveri pri 
Gradbenem inštitutu.

Poiskali smo odgovor, zakaj Mestna občina Kranj kljub več menjavam 
lastnikov v zadnjih desetletjih ni nikdar uveljavila predkupne pravice in kupila 
Majdičevega mlina, ki ga je pred desetimi dnevi uničil požar.

Simon Šubic

Kranj – Medtem ko Mestna 
občina Kranj končuje projek-
te v okviru letošnjega, prve-
ga participativnega proraču-
na v Kranju, je do nedelje še 
čas, da Kranjčani, stari naj-
manj šestnajst let, glasuje-
jo za participativni proračun 
za leto 2023, za katerega zno-
va namenja po 24 tisoč evrov 
na krajevno skupnost oziro-
ma skupno 624 tisoč evrov. 
Občinska komisija je od 180 
prejetih predlogov za 86 pro-
jektov ugotovila, da izpolnju-
jejo vse predpisane pogoje. O 
njih je do nedelje mogoče gla-
sovati na spletni strani www.

predlagaj.kranj.si, na kateri 
je objavljen tudi seznam vseh 
projektnih predlogov (in v 
septembrskih Kranjskih no-
vicah), glas pa je mogoče od-

dati za en projekt v krajev-
ni skupnosti stalnega prebi-
vališča. Rezultate glasovanja 
bodo objavili na spletni strani 
projekta po 10. oktobru 2022, 
predvidoma pa tudi v prihod-
njih Kranjskih novicah.

V Kranju se izteka glasovanje za participativni 
proračun za leto 2023.

Glasovanje do nedelje

Simon Šubic

Občinska komisija je od 
180 prejetih predlogov za 
86 projektov ugotovila, 
da izpolnjujejo vse 
predpisane pogoje.

Zakaj občina nikdar ni 
kupila Majdičevega mlina

Svet zavoda Centra za usposabljanje, delo in varstvo Matevža 
Langusa, Radovljica, na podlagi 34. in 35. člena Zakona o za-
vodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 
– ZJZP), 56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni 
list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 
41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 
52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 
31/18 – ZOA-A, 28/19, 189/20 – ZFRO in 196/21 – ZDOsk),  
dvanajste alineje 21. člena Statuta Centra za usposabljanje, 
delo in v varstvo Radovljica ter sklepa 9. redne seja Sveta 
CUDV Radovljica z dne 27. 9. 2022   

razpisuje prosto delovno mesto 

DIREKTORJA
zavoda CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO 

MATEVŽA LANGUSA, RADOVLJICA (m/ž). 

Za direktorja zavoda (m/ž) je lahko imenovana oseba, ki izpol-
njuje splošne zakonske pogoje in pogoje, določene v 56. in 57. 
členu Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – ura-
dno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 
– ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 
15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg in 31/18 – ZOA-A). 

Od kandidata/ke se pričakuje, da ima organizacijske in druge 
sposobnosti za uspešno vodenje zavoda in smisel za poslov-
nost ter delo z ljudmi. 

K pisni prijavi morajo kandidati/ke priložiti:
.  življenjepis,
.  dokazila o izpolnjevanju zakonsko predpisanih pogojev (po-

trdilo o stopnji in vrsti izobrazbe, potrdilo o delovnih izkuš-
njah in potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu za delo na 
področju socialnega varstva, opravljen program za vodenje 
socialnovarstvenega zavoda),

.  potrdilo iz kazenske evidence, potrdilo iz evidence izbrisa-
nih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost 
(oboje kandidat/ka pridobi na enotnem obrazcu pri Mini-
strstvu za pravosodje), potrdilo, da oseba ni v kazenskem 
postopku (kandidat/ka potrdilo pridobi na sodišču), ki niso 
starejša od 30 dni,

. ter program in vizijo dela zavoda. 

Mandat direktorja/ice traja pet let. Z izbranim kandidatom/ko 
bo sklenjena pogodba za določen čas, in sicer za čas trajanja 
mandata. 

Kandidat/ka, ki nima opravljenega programa za vodenje soci-
alnovarstvenega zavoda, ga mora opraviti najkasneje v enem 
letu od začetka opravljanja nalog direktorja. Če tega progra-
ma ne opravi v roku, mu mandat na podlagi zakona preneha.

Kandidat/ke se morajo prijaviti na razpis v roku 15 dni po nje-
govi objavi. Svet zavoda prepozno prispelih vlog ne bo obrav-
naval. 

Pisne prijave z vsemi dokazili naj kandidati pošljejo priporoče-
no ali osebno na naslov: Svet zavoda CUDV Radovljica, Cesta 
na Jezerca 17, 4240 Radovljica, z oznako »Za razpis direktorja/
ice«, s pripisom »Ne odpiraj«. 

O izbiri bodo kandidati pisno obveščeni v roku, določenem z 
zakonom. 

Svet zavoda CUDV Radovljica
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Obisk županov iz Bavarske

Pri revitalizaciji Majdičevega mlina lahko občina trenutno 
pomaga le s svetovanjem. / Foto: Gorazd Kavčič
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Raznolik jubilejni Teden 
podeželja na Loškem
Z namenom promocije podeželja in dejavnosti na podeželju ter tudi skrbi za izobraževanje je Razvojna 
agencija Sora ta teden pripravila že dvajseti Teden podeželja na Loškem.

Škofja Loka – Minulo sobo-
to, ko je bilo vreme še pre-
cej kislo, sta tako v središču 
Škofje Loke kot v Žireh po-
tekali tržnici kmetijskih pri-
delkov in izdelkov s predsta-
vitvijo različnih ponudnikov 
in društev. Takšna tržnica 
bo jutri tudi v Gorenji vasi, 
vmes pa so pripravili še vrsto 
dejavnosti, saj letos priredi-
tev, ki nosi naslov Teden po-
deželja na Loškem, poteka v 
jubilejni, dvajseti izvedbi.

»Prvič smo prireditev 
pripravili zgolj kot tržni-
co s predstavitvami, saj so 
na njej sodelovala različna 
društva in institucije, prišli 
so različni ponudniki in Me-
stni trg je bil res poln. Kas-
neje je tržnica prerasla v ce-
lotedensko dogajanje. Naš 

namen je namreč, da na raz-
lične načine predstavimo 
dejavnosti na podeželju in 
da se še naprej razvija naša 
blagovna znamka Babica in 
Dedek. Hkrati s Tednom 
podeželja na Loškem želi-
mo dati priznanje dopolnil-
nim dejavnostim na našem 
koncu,« je povedala Kristina 
Miklavčič, ki je na Razvojni 
agenciji Sora svetovalka za 
regionalni razvoj in razvoj 
podeželja, ter dodala, da se 
ji zdi še kako pomembno, 
da se vsaj enkrat letno pove-
žejo vsi, ki na Škofjeloškem 
skrbijo za razvoj podeželja, 
in skupaj pripravijo različne 
dogodke. Letos so dogodki 
zelo raznoliki, saj so pripra-
vili delavnico o prvi pomoči 
pri manjših nesrečah in tele-
snih poškodbah, na sredini 

delavnici pa je bilo moč iz-
vedeti, kako izkoristiti Face-
book za promocijo izdelkov. 
Prav tako so včeraj pripravi-
li delavnico z naslovom Po-
tenciali za izvedbo aktivno-
sti ter investicij društev in 
nevladnih organizacij preko 
projektov LAS loškega po-
gorja, na bazenu v Železni-
kih pa je potekala zeliščna 
delavnica z izdelavo ognji-
čevega mazila. Danes je na 
sporedu še strokovna eks-
kurzija s predstavitvijo pri-
merov dobrih praks dopol-
nilnih dejavnosti na Škofje-
loškem in ogledom cerkve v 
Crngrobu, jutri pa bodo tra-
dicionalno svoja vrata odprli 
še v Domu čebelarjev v Bro-
deh.

»Dogodki so raznoliki, saj 
pri njihovem oblikovanju 

sodelujemo različni ljudje. 
Tako so na primer pri dru-
štvu Resje na pobudo svojih 
članov pripravili praktično 
delavnico o prvi pomoči pri 
manjših nesrečah. Prav tako 
so naši ponudniki blagovne 
znamke Babica in Dedek po-
udarili, da so premalo vešči 
pri uporabi Facebooka, zato 
smo pripravili takšno delav-
nico. Že od začetka sodelu-
jemo s čebelarji, na strokov-
ni ekskurziji pa bomo na te-
renu spoznali konkretne iz-
kušnje ponudnikov dobrih 
praks dopolnilnih dejavno-
sti,« je tudi povedala Kristi-
na Miklavčič in pojasnila, da 
je na Škofjeloškem registri-
ranih veliko dopolnilnih de-
javnosti, saj so glede na ve-
likost območja med vodilni-
mi v državi.

Na sobotni tržnici na Mestnem trgu so zapela tudi Polanska dekleta. / Foto: Vilma Stanovnik

Še vedno mobilni, a tudi varni

Škofja Loka – Na sloven-
skih cestah je vse več starej-
ših voznic in voznikov, ki bi 
radi ostali čim dlje mobilni. 
Pri projektu Sožitje, ki ga iz-
vaja Agencija RS za varnost 
prometa, v sodelovanju z 
občinami in drugimi insti-
tucijami ter društvi ugota-
vljajo, da največ težav sta-
rejšim voznikom povzro-
čajo pravilna nastavitev se-
dežnega položaja, dosledna 
uporaba smernikov in raz-
vrščanje v krožišču.

»Starejši so ranljiva sku-
pina udeležencev v ce-
stnem prometu, zato na 

policiji tem voznikom sve-
tujemo, da se dobro prip-
ravijo na vožnjo, da gredo 
za volan trezni, da so psi-
hofizično pripravljeni in da 

upoštevajo cestnoprome-
tne predpise. Vsi ostali ude-
leženci pa bodimo pozor-
ni na starejše udeležence v 
prometu,« je na torkovem 

dogodku projekta Sožitje, 
ki sta ga pripravila škofjelo-
ška občina in društvo upo-
kojencev ter Agencija za 
varnost prometa, povedala 
Jana Cankar, vodja policij-
skega okoliša na Policijski 
postaji Škofja Loka.

Poleg predavanj o varni 
vožnji na avtocestah, o tem, 
kako še lahko krepimo svoje 
veščine in znanje tudi v tret-
jem življenjskem obdobju, 
pa so tisti, ki so prišli z av-
tom, svoje znanje lahko pre-
izkusili z inštruktorjem vo-
žnje, se z njim zapeljali po 
loških ulicah in tako izvede-
li, kaj še lahko izboljšajo pri 
svoji vožnji.

Kako se razvrstiti v krožišču in dosledno uporabljati smernike? Seniorkam in seniorjem so znanje o tem 
osvežili na dogodku projekta Sožitje v Škofji Loki.

Klara Mrak

Škofja Loka – V zadnjem 
času se je na nas obrnilo kar 
nekaj bralk, ki so opozori-
le na pomanjkanje otroških 
zdravnikov v Zdravstvenem 
domu (ZD) Škofja Loka. 
»Otroka sem morala vpisa-
ti v zdravstveni dom v Go-
renjo vas, kar je 20 kilome-
trov stran od našega doma,« 
je zapisala ena od njih.

»S septembrom smo v ZD 
Škofja Loka ostali brez ene 
pediatrinje, dr. Marije Krstić, 
nepričakovano sta odšli tudi 
dve specializantki pediatri-
je, pri katerih smo računa-
li na redno zaposlitev. Skrb 
za male paciente, ki so trenu-
tno ostali brez osebne zdrav-
nice, so takoj prevzele pre-
ostale tri pediatrinje v Škofji 
Loki,« je pojasnil Tomaž Bra-
tož, predstavnik za odnose z 
javnostmi, in dodal, da so o 
novih razmerah obveščali 
na spletni strani, s telefon-
skim odzivnikom in na tele-
fonskih informacijah, med-
tem ko je postopek obvešča-
nja ZZZS, ki formalno odpi-
ra in zapira ambulante, dalj-
ši, zato so starši uradno infor-
macijo prejeli kasneje, konec 
septembra.

Sicer v škofjeloškem zdra-
vstvenem domu zagotavljajo 
zdravstveno oskrbo za 6400 

otrok in mladostnikov, tre-
nutno pa velja dogovor, da 
se starši otrok, ki potrebuje-
jo zdravstveno oskrbo, obr-
nejo na ambulanto zdravnic, 
ki delujejo po urniku.

Začasen način dela velja 
do nadaljnjega, nove redne 
zaposlitve, pravi Bratož, pa 
žal še ni na vidiku, dobili pa 

bodo nekaj pomoči z zdrav-
niki po pogodbi. Novih ot-
rok tako zaradi kadrovske 
stiske začasno ne vpisujejo. 
»Sicer se aktivno trudimo 
za zaposlitev vsaj ene zdrav-
nice v najkrajšem možnem 
času. Občina Škofja Loka je 
obljubila pomoč pri rešitvi 
morebitnega stanovanjske-
ga problema, sami pa ponu-
jamo stimulativno finančno 
nagrajevanje v okviru mož-
nosti,« je še napovedal Bra-
tož. Oboje so zapisali tudi v 
dopisu Zdravniški zbornici, 
kjer nagovarjajo strokovno 
javnost in morebitne kan-
didate – pediatre in speciali-
zante pediatrije.

Trenutno le tri 
pediatrinje

Klara Mrak

Škoda le na pešpoti

Poljane – Zadnje obilno de-
ževje je znova povzročilo ne-
kaj težav tudi v Poljanski do-
lini, saj je Poljanska Sora na 
določenih mestih prestopila 
bregove, a do večjih poplav 
tokrat ni prišlo. Visoke vode 
so bile po besedah župana 
Milana Čadeža primerlji-
ve z decembrom 2017, ko je 
bila cerkev sv. Martina v Po-
ljanah dvajset centimetrov 
pod vodo, zdaj pa je bil vodo-
staj na tem območju več kot 
pol metra nižji. Ukrepi, ki so 
jih izvedli za večjo poplavno 

varnost Poljan, so se torej 
izkazali za učinkovite. Ško-
da je nastala le na pešpoti do 
cerkve, kjer je voda odnes-
la večji del brežine, je pojas-
nil župan in dodal, da bodo 
po ogledih in analizah poz-
vali projektanta, nadzornike 
in izvajalca k odgovornosti 
glede kakovosti opravljene-
ga dela. »Brežino smo zaš-
čitili, pešpot bo za prehodno 
obdobje urejena v tem ted-
nu, nato pa bo sledila utrdi-
tev brežine na način, da bo v 
prihodnje vzdržala tako silo-
vite udare poplavne vode,« je 
še dodal župan.

Mateja Rant

Vilma Stanovnik

Osveževanje znanja o varni vožnji / Foto: Klara Mrak

Kristina Miklavčič že vse 
od začetka skrbi za Teden 
podeželja na Loškem. 
/ Foto: Vilma Stanovnik

Deroča voda je odnesla del pešpoti v Poljanah.  
/ Foto: Gorazd Kavčič

Pediatri v Zdravstvenem domu Škofja Loka 
začasno novih otrok ne vpisujejo.

V Zdravstvenem domu 
Škofja Loka so ostali brez 
pediatrinje dr. Marije 
Krstić, nepričakovano 
sta odšli tudi dve 
specializantki pediatrije. 
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Kamnik – Kot smo že poroča-
li, je družba Kolektor Koling, 
ki v Kamniku gradi novo 
Osnovno šolo Frana Albreh-
ta, pred nedavnim prekinila 
dela. Z Občino Kamnik ji na-
mreč ni uspelo uskladiti ane-
ksa k pogodbi, ki so ga zahte-
vali zaradi povišanja cen ma-
terialov, zato so se odločili za 
skrajni ukrep in je gradbišče 
nekaj dni samevalo. 656. 
člen obligacijskega zakoni-
ka sicer navaja, da izvajalec 
kljub pogodbenemu določi-
lu o nespremenljivosti cen 
lahko zahteva spremembo, 
če se cene za elemente toli-
ko zvišajo, da bi morala biti 
cena za dela za več kot deset 
odstotkov višja.

Po pogajanjih, ki so inten-
zivno potekala v prejšnjem 
tednu, pa sta strani pred dne-
vi vendarle sklenili dogovor o 
metodi obračunavanja cen in 
tako se v tem tednu dela na-
daljujejo. Za koliko bo inve-
sticija dražja, je sicer težko 
konkretno oceniti, pravijo 
na kamniški občinski upra-
vi. »Glede povišanj ne more-
mo govoriti konkretno, ker 
ne vemo, kam se bodo cene 
gibale, odvisne so tudi od vsa-
kokratnih mesečnih situacij, 
argumentov in dokazil izva-
jalca glede posameznih po-
stavk v zahtevkih, ki jih bodo 
pregledali gradbeni nadzor, 
super nadzor in naročnik 

– Občina Kamnik, za zdaj pa 
Občina Kamnik ni potrdila 
še nobenega zahtevka za po-
višanje cen,« so sporočili.

Kot dodajajo, se na občini 
zavedajo, da so se cene grad-
benih materialov podražile, 
a poudarjajo, da so zaveza-
ni gospodarno ravnati s pro-
računskim denarjem, poleg 
tega pa delovati v skladu z za-
konom.

Z vprašanjem, kako ravna-
ti v tem primeru, so se obrni-
li tudi na ministrstvo za izo-
braževanje, znanost in šport, 
ki projekt tudi sofinancira, a 
jasnih odgovorov niso dobili. 
»Razlog je, da so zadeve pre-
cej nedorečene, država pa vse 

do danes še ni sprejela dopol-
nitev zakonodaje, s katerimi 
bi razjasnila tovrstne prime-
re (predvsem imamo v mis-
lih povezavo med Zakonom 
o javnem naročanju in že 
omenjenim določilom Obli-
gacijskega zakonika) in jav-
nim naročnikom olajšala po-
stopke,« pojasnjujejo na ob-
činski upravi.

Čeprav je izvajalec upravi-
čen do pogajanj o novih ce-
nah, pa gradnje ne bi smel za-
ustaviti, menijo na kamniški 
občinski upravi, kjer pričaku-
jejo, da bo morebitne zamu-
de tudi nadoknadil. Šola naj 
bi bila namreč dokončana do 
naslednjega šolskega leta.

Del svetnikov je zaradi za-
pleta podal tudi predlog za 
sklic izredne seje, a kot pra-
vijo na Občini Kamnik, je 
župan Matej Slapar že pred 
tem to temo uvrstil na dnev-
ni red redne seje, ki je skli-
cana v sredo, 19. oktobra.

Tudi s strani izvajalca so 
nam potrdili, da so doseg-
li dogovor in se uskladili o 
metodi obračunavanja po-
višanj in roku izvedbe, po-
dobne dogovore pa da so 
že sklenili tudi z nekateri-
mi drugimi javnimi inve-
stitorji. Tako kot na občin-
ski upravi, pa dodajajo, da 
o višini povišanj ni mogo-
če govoriti.

Osnovna šola Frana Albrehta je te dni samevala, gradnja pa se sedaj nadaljuje. / Foto: Aleš Senožetnik

Na Krvavcu čakajo na 
poteze države

»Veliko pogovorov poteka 
tako na ministrstvu za go-
spodarstvo kot ministrstvu 
za infrastrukturo. Mi si že-
limo, da ne bi prevalili bre-
mena na potrošnike,« je gle-
de visokih cen energentov 
povedal direktor RTC-ja Ja-
nez Janša. »Ko bodo pogo-
vori sklenjeni, bomo lahko 
odločili, kaj in kako, vendar 
pa predvidevam, da kakšnih 
hudih podražitev ne bi dela-
li,« je pojasnil za Gorenjski 
glas. Za zdaj tako tudi še ni 
znano, kdaj bodo začeli pro-
dajo oziroma predprodajo 
smučarskih vozovnic, »ker 
pač ne vemo, pod kakšni-
mi pogoji bomo lahko dela-
li«. Do konca letošnjega leta 
imajo sicer zakupljeno elek-
triko, kljub temu pa je v pri-
merjavi z letom 2021 trik-
rat dražja, je poudaril Janša. 

»Poznam pa kolege,« je do-
dal, »ki plačujejo tudi de-
setkratnik in celo dvanajst-
kratnik lanske cene. Raču-
nam, da bomo vendarle do-
segli neke dogovore z drža-
vo. Pravne podlage so za po-
moč, zdaj je potrebna le po-
litična volja.«

Vogel: Višji so vsi stroški
Tudi Žičnice Vogel imajo 

do konca leta sklenjeno dvo-
letno pogodbo za električno 
energijo. Podražitve tako za 
zdaj po besedah direktorice 
splošnega sektorja mag. Ale-
ksandre Fiorelli še ne občuti-
jo tako močno, se bo pa vpliv 

višjih cen poznal tudi pri ce-
nah smučarskih vozovnic, 
saj je prisoten povsod: »Poz-
na se pri hrani, pijači … višji 
so stroški dela, vzdrževanja, 
rezervnih delov …« Za ko-
liko bodo dvignili cene vo-
zovnic, ni želela obelodani-
ti pred objavo cenika. To na-
črtujejo v kratkem, nam je 
povedala pred zaključkom 
redakcije, s predprodajo pa 
naj bi začeli v drugi polovi-
ci oktobra. Ob tem je spom-
nila, da še vedno obratujejo. 
Gostijo predvsem vnaprej 
dogovorjene skupine iz tuji-
ne, tako da bodo poletno se-
zono, s katero so zelo zado-
voljni, zaključili po krompir-
jevih počitnicah. »Potem pa 
držimo pesti za sneg, glede 
na to, da nimamo umetne-
ga zasneževanja, kar po dru-
gi strani sicer tudi pomeni, 
da nam je ta strošek prihra-
njen,« je še poudarila Fio-
rellijeva.

Preddvor – Ko so se na gradu Dvor v Preddvoru lotili sanacije 
fasade, so nepričakovano odkrili fresko. Ko so začeli še sana-
cijo strehe gradu, jih je tudi tu čakalo presenečenje. Ugotovili 
so namreč, da samo manjša sanacija ostrešja, na katero je bil 
pripet nelegalno zgrajen prizidek, ki je bil rušen, ne bo dovolj, 
saj je bilo ostrešje preveč poškodovano. Zato je na tem delu 
potrebna menjava tako rekoč celotne strehe. »V teku je le še 
obnova oken. Ker jih je treba v čim večji meri ohraniti, je teh 
obnovitvenih del več in trajajo dlje. So pa dela pri koncu,« so 
še pojasnili na Občini Preddvor. 

Nepredvideno, a nujno popravilo

Škofja Loka – V državnem 
zboru so ta teden znova go-
vorili o predlogu, da Škofja 
Loka postane mestna obči-
na. Kot je znano, je bil tak 
predlog marca letos zavr-
njen, da še vedno ni prime-
ren za nadaljnjo obravna-
vo, pa so odločili tudi tok-
rat. Kot so utemeljevali pre-
dlagatelji, Škofja Loka pred-
stavlja stičišče med gorenj-
sko in osrednjeslovensko 

statistično regijo ter tako 
predstavlja povezavo Go-
renjske z glavnim mestom. 
Vlada se s predlogom ni stri-
njala, saj da za to ni prav-
ne podlage. Občina Škofja 
Loka ne izpolnjuje pogojev 
za mestno občino, saj zakon 
o lokalni samoupravi dolo-
ča, da se status mestne ob-
čine podeli občini, če je na 
njenem območju mesto, ki 
ima najmanj 20 tisoč prebi-
valcev in vsaj 15 tisoč delov-
nih mest.

Vilma Stanovnik

Aleš Senožetnik

Gorenjski žičničarji računajo, da jim bo država zagotovila 
pomoč. / Foto: Gorazd Kavčič

Potem ko je izvajalec del pred časom ustavil gradnjo Osnovne šole Frana Albrehta v Kamniku, so 
z občinsko upravo vendarle sklenili dogovor in se gradnja nadaljuje.

Gradnja šole se nadaljuje

Škofja Loka ne bo  
mestna občina

Smučanje bo dražje
 � 1. stran

Ko so odkrili streho, so ugotovili, da je ostrešje preveč 
poškodovano, da bi bila dovolj le manjša sanacija.  
/ Foto: Alenka Brun

Kranj – Kot smo izvedeli, je 
razlog za delno ohranitev pre-
povedi zalivanja zelenic in 
pranja avtomobilov na domu 
v tem, da si nekateri vodni 
viri še niso opomogli po dol-
gotrajni suši. »Obilne pada-
vine, ki napolnijo struge vo-
dotokov in povzročijo popla-
ve, še ne pomenijo, da so se 
napolnili podzemni rezervo-
arji vode,« so pojasnili v Ko-
munali in spomnili, da je bil 
septembrski dež zelo neena-
komerno porazdeljen – po-
javljal se je predvsem v obliki 
krajevnih ploh in nalivov. »Iz 
uradnih meteoroloških vre-
menskih postaj je jasno razvi-
dno, da je na širšem območju 
Kranja padlo za polovico manj 
dežja kot v osrednji Sloveniji.«

Odločitev glede prek-
lica prepovedi je bila po 

navedbah Komunale spre-
jeta na podlagi meritev ni-
voja podtalnice in izdatnos-
ti vodnih virov. Glede na 
zadnje podatke, ki kažejo, 
da izdatnost virov zelo poča-
si narašča tudi na območju 
vodovodnih sistemov Am-
brož pod Krvavcem, Šentu-
rška Gora, Možjanca, Gol-
nik, Trstenik, Besnica in Ja-
vornik, predvidevajo, da bo 
omejitev pri uporabi pitne 
vode do konca tedna prene-
hala veljati še tu.

»Z Občino Cerklje na Go-
renjskem in Mestno občino 
Kranj se že dogovarjamo gle-
de pridobitve rezervnih vod-
nih virov za kritične sisteme, 
v občini Preddvor pa je v iz-
vedbi povezovalni vodovod 
Tupaliče–Možjanca, ki bo 
rešil težave z oskrbo na ob-
močju Možjance,« so odgo-
vorili v Komunali Kranj.

Komunala Kranj je preklicala prepoved zalivanja in 
pranja avtomobilov. A zakaj ne povsod?

Nekateri vodni viri 
so še vedno skromni

Ana Jagodic Dolžan
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Planica – Smučarska zveza 
Slovenije je minuli torek na 
srečanju v Planici predstavi-
la reprezentance, ki bodo na-
stopale v novi sezoni.

Alpske smučarke in smu-
čarji že nestrpno pričakujejo 
začetek zimske sezone, ki se 
bo čez dobra dva tedna začela 
z nastopi na ledeniku v Söld-
nu. Tam naj bi nastopili olim-
pijski podprvak Žan Kranjec, 
Štefan Hadalin, Andreja Slo-
kar, Ana Bucik in Neja Dvor-
nik. Zaradi poškodbe bo na-
stop izpustila Tina Robnik, 
pod vprašajem pa je tudi na-
stop Mete Hrovat, ki ima te-
žave z desnim kolenom.

Smučarska zveza Sloveni-
je je v novi sezoni pridobi-
la dve tekmi svetovnega po-
kala v alpskem smučanju 
za ženske. Potem ko je Ma-
ribor zaradi težav s snegom 
izpadel, se bodo najboljše 

veleslalomistke na dveh tek-
mah 7. in 8. januarja pome-
rile v Kranjski Gori. Prav 
tako bo v Kranjski Gori tek-
movanje moških za Pokal 
Vitranc, ki bo potekalo 11. in 
12. marca.

Vrhunec tekmovanj za no-
rdijske smučarke in smučar-
je bo domače svetovno prven-
stvo, ki ga bo od 21. februar-
ja do 5. marca prihodnje leto 
gostila Planica. Sicer pa bodo 
domačo sezono tekem sve-
tovnega pokala začele smu-
čarske skakalke, ki bodo na 
Ljubnem ob Savinji na novo-
letni turneji nastopale 31. de-
cembra in 1. januarja.

Tekme svetovnega pokala 
v biatlonu na Pokljuki bodo 
med 4. in 8. januarjem, sve-
tovni pokal v deskanju na 
snegu pa na Rogli 15. marca.

Finale svetovnega pokala v 
smučarskih skokih bo v Pla-
nici od 30. marca do 2. apri-
la. Kot je napovedal, naj bi se 

prav na tej tekmi od tekmo-
valne kariere poslovil Cene 
Prevc, ki pa pozimi ne bo 
več nastopal. Srednji od treh 
bratov skakalcev že poleti ni 
treniral. »Zveza mi je predla-
gala oziroma pustila odpr-
ta vrata, če si kadarkoli pre-
mislim,« je povedal 26-letni 
Cene Prevc in pojasnil, da se 

bo sedaj posvetil predvsem 
študiju, zanimajo pa ga tudi 
gostinstvo, menedžment in 
še kaj.

»Poti je ogromno, puščam 
si odprto vse,« je tudi pojas-
nil Cene Prevc in dodal, da je 
osebne izzive v športu izpol-
nil in da ga v življenju zani-
ma še veliko stvari.

Večina športnikov, ki tekmuje v okviru Smučarske zveze Slovenije, se je pred novo sezono, ko bodo skupaj nastopali na več 
kot dvesto tekmah svetovnega pokala in svetovnih prvenstvih, minuli torek zbrala v Planici. / Foto: Gorazd Kavčič

Kranj, Kamnik – V športni 
dvorani na Planini je bila v 
sredo prva tekma Sportklub 
prve odbojkarske lige. Na 
njej so se pomerili domači-
ni, Hiša na kolesih Triglav, 
in Salonit Anhovo. Po nape-
ti in izenačeni igri so doma-
čini slavili z rezultatom 3 : 0.

V kranjski odbojkarski 
ekipi je letos kar nekaj spre-
memb v postavi. Ekipi se 
je pridružilo pet mladih in 
perspektivnih igralcev. Iz 
Šoštanja je prišel mladi Bor 
Jese Rotar, prav tako je no-
vinec Adi Adžović, ki je v 
lanski sezoni igral za Mer-
kur Maribor. Korektorja sta 

črnogorski reprezentant 
Đorđe Jovović in domačin 
Jure Glamočanin, ki se je 
vrnil z Brezovice. Prav tako 
domačin med okrepitvami 
in edini libero ekipe je Matic 
Fajfar. Po odbojkarski upo-
kojitvi Janka Breganta je ka-
petanski trak prvič prevzel 
Miha Mali.

Enak rezultat je bil v sredo 
tudi na prvi tekmi v Kamni-
ku, ko je ekipa odbojkarjev 
Calcita Volleyja s 3 : 0 (20, 
20, 17) premagala Fužinar 
SIJ Metal Ravne.

Tudi v prihodnjem kro-
gu bodo Kamničani igrali 
doma, ko bodo jutri ob 20. 
uri gostili ekipo Hiša na ko-
lesih Triglav. Zmagovito so 

novo sezono začele tudi od-
bojkarice Calcita Volleyja. V 
prvem krogu so doma s 3 : 0 

premagale ATK Grosuplje. 
Že danes se bodo v Kopru 
pomerile z Ankaranom.

Minulo sredo se je odbojkarska ekipa Hiša na kolesih Triglav veselila prve letošnje zmage, med 
prvoligaši pa sta zanesljivo zmagali tudi kamniški ekipi odbojkaric in odbojkarjev.

Vilma Stanovnik

Ljubljana – Celje in Ljublja-
na bosta poleg Skopja in 
Podgorice med 4. in 20. no-
vembrom gostila največ-
ji ženski športni dogodek v 
zgodovini samostojne Slo-
venije – evropsko rokome-
tno prvenstvo za ženske. Na 
Rokometni zvezi Slovenije 
so v soboto, 1. oktobra, obe 
slovenski mesti povezali v 
promocijski akciji, ki so jo 
poimenovali Žoga tisočerih 

dotikov. Veriga s skoraj tisoč 
slovenskimi rokometašica-
mi različnih starosti, njiho-
vimi družinskimi člani ter 
drugimi člani, delujočimi v 
27 slovenskih ženskih roko-
metnih klubih, se je vila od 
celjskega Zlatoroga do lju-
bljanskih Stožic, torej skozi 
Žalec, Vransko, Tuhinjsko 
dolino, Kamnik in Domža-
le. Uradna žoga je po 11 urah 
in 80 premaganih kilome-
trih dosegla slovensko pre-
stolnico.

Maja Bertoncelj

Škofja Loka – Organizatorji Teka štirih mostov in Vzpona na 
Lubnik so se skupaj s Planinskim društvom Škofja Loka in 
Športno zvezo Škofja Loka odločili obuditi Tek na Lubnik. 
Nova preizkušnja bo jutri, v soboto, na Trgu pod Gradom pa 
se bo začela ob 10. uri. Tek bo dolg skoraj 14 kilometrov, pre-
magati pa bo treba skupno 859 višinskih metrov. Med vsemi, 
ki se bodo prijavili na krožno preizkušnjo, bodo iskali tudi 
udeleženca in udeleženko, ki bosta najhitreje dosegla najvišjo 
točko trase, kočo na Lubniku, in ju tudi posebej nagradili. Vsi, 
ki se bolj navdušujete nad sprinterskimi preizkušnjami, se lah-
ko prijavite le za juriš do koče, ki meri v dolžino pet kilometrov 
in premaga sedemsto višinskih metrov. Tek na Lubnik je letos 
tudi del pokala Gorenjska, moj planet.

Tekači jutri proti Lubniku

Domžale, Kranj – Nogome-
tni prvoligaši bodo odigrali 
tekme 12. kroga. Jutri bo eki-
pa CherryBox 24 Tabor Se-
žana gostila Domžale. Zad-
nja tekma bo v ponedeljek, 
ko se bodo ob 17.30 v Dom-
žalah pomerili nogometa-
ši Kalcerja Radomlje in Go-
rice.

V 2. SNL so na sporedu 
tekme 11. kroga. Že danes 
bodo ob 18. uri tekmo na no-
gometnem igrišču Športne-
ga centra Kranj začeli nogo-
metaši Triglava Kranj in Fu-
žinarja Vzajemcev, jutri ob 
15.30 pa Roltek Dob gostu-
je pri Rogaški. V sredo sta 
Roltek Dob in vodilna Krka 
odigrala zaostalo tekmo 8. 
kroga. Po vodstvu Krke v 9. 
minuti z 0 : 1 so v nadalje-
vanju domačini igrali bolje 

in izenačil v 16. minuti, ko 
je zadel Luka Gajič. Premoč 
so kronali v 70. minuti, ko je 
najstrožjo kazen izkoristil 
Kristijan Šipek.

Ob koncu tedna bodo v 3. 
SNL – zahod odigrali tekme 
9. kroga. Tako jutri kot v ne-
deljo bodo tekme začeli ob 
15.30, Gorenjce v ligi pa ča-
kajo naslednje tekme: Šobec 
Lesce – Brda, Visoko – Adria 
in Eksist Žiri – Tinex Šenčur 
(sobota) ter Fama Vipava – 
Škofja Loka (nedelja).

V gorenjski članski nogo-
metni ligi bodo jutri odigra-
li tekme 7. kroga. Vse bodo 
začeli ob 15.30, srečali pa se 
bodo: Zarica Kranj – Polet, 
Tržič 2012 – Preddvor, Bi-
tnje – Britof, Niko Železniki 
– Naklo, Bled-Bohinj Hirter 
– Kondor Godešič in Ve-
lesovo Cerklje – Kranjska 
Gora.

Jože Marinček

Vilma Stanovnik

Domača ekipa Hiša na kolesih Triglav se je po izenačeni igri 
proti Salonitu Anhovo veselila prve zmage. / Foto: Gorazd Kavčič

V promocijski akciji je sodeloval tudi Ženski rokometni klub 
Tržič. / Foto: Gorazd Kavčič

Smučarske reprezentance so se pred začetkom sezone predstavile v Planici, najbolj pa je presenetil 
smučarski skakalec Triglava Cene Prevc, ki se je odločil, da se poslovi od tekmovalne kariere.

Pred smučarji je pestra zimaŽoga tisočerih 
dotikov

Triglav za tretjo zmago

Zmagoviti začetek nove sezone

Cene Prevc je v Planici sporočil, da končuje tekmovalno 
kariero, saj ga čakajo novi izzivi. / Foto: Gorazd Kavčič
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Kranj – V sicer še ne ura-
dno odprtih novih prosto-
rih Kovačnice na Poštni ulici 
v Kranju je v sredo potekala 
predstavitev projekta Bioni-
ka, ki je odgovor gorenjskega 
gospodarstva, Mestne občine 
Kranj in Fakultete za organi-
zacijske vede na pomanjka-
nje visoko usposobljenega 
kadra, s katerim se srečujejo 
podjetja. Pri snovanju pa so 
se povezali tudi s profesor-
jem dr. Janezom Beštrom 
s Fakultete za elektrotehni-
ko Univerze v Ljubljani in 
Inovacijsko-razvojnim inšti-
tutom Univerze v Ljubljani.

Kot je uvodoma dejal 
kranjski župan Matjaž Ra-
kovec, Bionika mladim, 
predvsem tehnično usmer-
jenim kadrom prinaša mož-
nost usmerjenega izobraže-
vanja in nato priložnost, da 
svojo poklicno pot nadalju-
jejo pri katerem od kranj-
skih oz. gorenjskih podjetij.

Združujejo univerzo in 
gospodarstvo

Bionika je enoletni štu-
dijski program, namenjen 
predvsem zadovoljevanju 
potreb podjetij po kadrih. 
Poudarki bodo na kibernet-
ski varnosti, sistemski arhi-
tekturi, produktnem dizaj-
nu, analizi podatkov in pa-
metni energetiki. Kot je po-
vedal dekan kranjske Fakul-
tete za organizacijske vede 
dr. Iztok Podbregar, projekt 
Bionika nadgrajuje izobra-
ževanje in usposabljanje ka-
drov v podjetjih in progra-
me, ki jih razvijajo na fakul-
tetah. »Gre za platformo, ki 
na eni strani omogoča po-
vezovanje in izmenjavo idej 
tistih, ki delujejo v podjetjih, 

in pridobivanje kadrov, ki se 
želijo zaposliti v teh podje-
tjih,« je strnil Podbregar.

V času priprave progama 
so izkoristili tudi dve prilož-
nosti, ki sta se pokazali na 
ravni države in EU. Slednja 
je za razvoj t. i. malih akredi-
tacij fakultetam namenila fi-
nančna sredstva, država pa je 
dala zeleno luč za akreditaci-
jo programov za izpopolnje-
vanje, torej enoletnih progra-
mov, ki jih akreditirajo fakul-
tete in so namenjeni ravno 
zadovoljevanju potreb pod-
jetij. »Novost, ki je pri nas še 
ni, pa je, da s tem želimo po-
vezati Kovačnico, laboratori-
je v podjetjih in na fakulteti v 
celoto, to akreditirati in s tem 
pridobiti še eno dodano vred-
nost vsebinskega 'coworkin-
ga' tako v inkubatorju kot v 
podjetjih in na fakultetah,« je 
še povedal dekan in dodal, da 
nameravajo v prihodnje pro-
gramu dodati še druge, ideje, 
na katera področja bi se lahko 
razvijali, pa se že kažejo.

Projekt, ki je torej name-
njen tako študentom, ki se 

želijo zaposliti v podjetjih, 
kot že zaposlenim za razvoj 
dodatnih znanj, po Podbre-
garjevih besedah daje pri-
ložnost, da se mladi razvija-
jo v svojem domačem okolju 
in da tudi zaposleni jasneje 
usmerijo svoj lasten razvoj.

Podjetja želijo sodelovati 
pri usposabljanju

K projektu so že pristo-
pile tudi nekatere vidnejše 
družbe v regiji. Trenutno ga 
podpirajo Iskraemeco, S&T 
Iskratel, 3FS, Lotrič Me-
roslovje, Genis, Alpineon in 
T-2, k sodelovanju pa so va-
bljena tudi druga podjetja.

»Kar želimo, je, da mladi 
že v času študija dobijo pot-
rebne kompetence. Na fakul-
tetah se namreč programi 
spreminjajo morda počasne-
je, kot to zahteva dinamika 
na trgu. Tudi v tujini pa se že 
uveljavljajo programi, v kate-
rih na del predmetnika vpliva 
tudi gospodarstvo, zato smo 
program Bionika pozdravi-
li z odprtimi rokami,« je po-
vedal je povedal Janez Öri, 

direktor za strateški razvoj in 
inovacije v kranjskem S&T 
Iskratelu.

»Pričakujemo in si želi-
mo, da bi s programom po-
magali k dodatnemu znanju 
tako našim sodelavcem kot 
tistim, ki bi se morda v pri-
hodnje radi zaposlili pri nas. 
Poleg tega pa računamo tudi 
na povezovanje z drugimi 
podjetji in univerzo,« pa je 
dejal Aleš Potočnik iz kranj-
skega Iskraemeca.

Katja Lotrič Kejžar iz druž-
be Lotrič Meroslovje je po-
udarila predvsem možnost 
podjetij, da tudi sama prispe-
vajo k oblikovanju programa, 
poleg privabljanja kadrov pa 
v podjetju vidi tudi dodatno 
možnost za izobraževanje 
že zaposlenih. Janko Štefan-
čič iz kranjskega Genisa pa 
je kot pomembno poudaril 
možnost, da bodoči kadri na 
delovno mesto pridejo bolj 
usposobljeni: »Verjamem, 
da bomo razvili dober pro-
gram in da bodo kadri bistve-
no bolje pripravljeni na izzi-
ve, ki so pred nami,« je dejal.

Aleš Senožetnik

Partnerji pri projektu Bionika, s katerim si gorenjsko gospodarstvo obeta več in bolj 
usposobljene kadre / Foto: Aleš Senožetnik

Ljubljana – Obrtno-podje-
tniška zbornica Slovenije 
je na ministra za gospodar-
stvo Matjaža Hana in mini-
stra za delo Luko Mesca pred 
dnevi naslovila prošnjo za ta-
kojšnjo uvedbo ukrepa čaka-
nja na delo. Kot pravijo, je na-
mreč vse več podjetij zaradi 
naraščajočih stroškov ener-
gentov in upada naročil iz 
tujine primoranih ustavljati 
proizvodne procese, kar lah-
ko vodi v odpuščanje ali celo 
zapiranje podjetij.

»Člani nas opozarjajo, 
da je stanje v gospodarstvu 
alarmantno, stiske podjetij 
pa se vsak dan poglabljajo. 
Zaradi enormnega poveča-
nja stroškov poslovanja kot 
posledice energetske dragi-
nje in začasne zaustavitve 
naročil predvsem avstrij-
skih in nemških podjetij 
tako mnoga podjetja že raz-
mišljajo o odpuščanju za-
poslenih in zapiranju pod-
jetij. Da bi ohranili delov-
na mesta in podjetja, je tre-
ba nemudoma uvesti ukrep 
čakanja na delo doma, ki se 

je izkazal za učinkovitega 
tudi v času covidne krize,« 
ob tem pojasnjuje predse-
dnik OZS Blaž Cvar.

Med drugim so navedli tri 
primere obrtnikov, ki se za-
radi krize srečujejo s stiska-
mi. Obrtnik iz Bohinjske 
Bistrice zaposluje 49 de-
lavcev in se ukvarja z izde-
lovanjem masivnega pohi-
štva. Kot pravi, bi bili po op-
timističnem scenariju pri-
morani odpustiti deset de-
lavcev, po pesimističnem 
pa celo zapreti podjetje. 
Obrtnik iz Tržiča, ki deluje 

v kovinarski dejavnosti in 
zaposluje 45 oseb, pa naj bi 
bil po navajanju OZS, zara-
di odjave naročil prisiljen 
odpustiti celo trideset de-
lavcev.

Obrtniki menijo, da bi 
jim ukrep čakanja na delo 
omogočil, da zadržijo delov-
no silo, ki jo bodo potrebo-
vali po koncu krize. Ker po-
večanja stroškov ni več mo-
goče prenesti v končno ceno 
izdelkov in storitev, je mo-
žna rešitev ta trenutek za-
časna ustavitev proizvodnje 
ali dela proizvodnje.

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije predlaga takojšnjo uvedbo ukrepa čakanja na delo, s čimer bi 
podjetja v kriznem obdobju lažje obdržala zaposlene.

Aleš Senožetnik

Evropski parlament je v to-
rek na plenarnem zasedanju 
sprejel direktivo, ki bo potro-
šnikom omogočila, da bodo 
za vse mobilne telefone in 
tablične računalnike lahko 
uporabljali enotni polnilec. 
Direktiva bo začela veljati 
dvajset dni po objavi v Ura-
dnem listu Evropske unije, 
države jo bodo morale pre-
nesti v nacionalno zakono-
dajo v enem letu, najkasne-
je v enem letu po tem pa bo 
začela veljati. Veljala bo le za 
nove izdelke, ne pa za tiste, 
ki so bili na trgu že pred uve-
ljavitvijo novih pravil.

Po novih pravilih bodo 
morali biti vsi mobilni tele-
foni, tablični računalniki in 
fotoaparati, ki se prodajajo 
v Evropski uniji, do konca 
leta 2024 opremljeni z vtič-
nico USB tipa C, ki omogo-
ča visokokakovostno polnje-
nje in prenos podatkov. Spo-
mladi 2026 bo to začelo ve-
ljati tudi za prenosne raču-
nalnike. To pomeni, da po-
trošnikom potlej ne bo tre-
ba kupovati novega polnilni-
ka ob vsakem nakupu nove 
naprave, saj bodo enotni 

polnilnik lahko uporablja-
li za celotni nabor majhnih 
in srednje velikih prenosnih 
elektronskih naprav. Proi-
zvajalci bodo z vtičnico USB 
tipa C morali opremiti mo-
bilne telefone, tablične ra-
čunalnike, digitalne fotoa-
parate, slušalke, slušalke z 
mikrofonom, ročne konzole 
za videoigre, prenosne zvoč-
nike, e-bralnike, tipkovnice, 
miške, prenosne navigacij-
ske sisteme, ušesne slušal-
ke in prenosne računalni-
ke, ki se lahko polnijo žič-
no in delujejo z električno 
energijo do sto vatov. Potro-
šniki bodo potlej vse napra-
ve, ki jih je treba polniti, lah-
ko polnili z enako hitrostjo. 
O načinu polnjenja nove na-
prave jih bodo obveščale na-
menske oznake. Na podlagi 
teh oznak se bodo lahko od-
ločili, ali bo treba ob nakupu 
nove naprave kupiti tudi nov 
polnilnik ali bodo lahko upo-
rabljali starega ...

Z uporabo enotnih polnil-
nikov naj bi v Evropski uni-
ji na leto prihranili do 250 
milijonov evrov, odvrženi 
in neuporabljeni polnilniki 
pa vsako leto povzročijo do 
enajst tisoč ton e-odpadkov.

Enotni polnilec za mobilne 
telefone
Cveto Zaplotnik

Ljubljana – Po podatkih Statističnega urada je bila ob ugodnih 
razmerah na trgu dela rast bruto razpoložljivega dohodka go-
spodinjstev v prvem polletju 11,1-odstotna oz. za 4,2 odstotne 
točke višja kot v enakem obdobju lani. To je ob sprostitvi ome-
jitvenih ukrepov ugodno vplivalo na potrošnjo gospodinjstev, 
ki se je v primerjavi z enakim obdobjem lani povečala za 27,2 
odstotka. Posledično pa se je stopnja varčevanja gospodinj-
stev znižala za 10,6 odstotne točke in je bila manjša kot pred 
izbruhom epidemije.

Gospodinjstva v prvem polletju več trošila

DOBRO JE VEDETI

Program Bionika odgovarja na izzive gospodarstva, ki se srečuje s pomanjkanjem visoko izobraženega 
kadra tehničnih strok.

Za razvoj dobrih kadrov

Begunje – Družba Intere-
nergo je že letos poleti na 
strehah begunjskega Elana 
postavila sončno elektrarno 
z nazivno močjo enega me-
gavata, podjetji pa sta konec 
septembra podpisali pogod-
bo še za postavitev dodatnih 
sončnih elektrarn z nazivno 
močjo 1,8 megavata.

Gre za skoraj še enkrat 
večji projekt. Na 15 tisoč 
kvadratnih metrih površi-
ne bo namreč nameščenih 
4.500 sončnih panelov, ki 
bodo predvidoma letno za-
gotovili 1.824 megavatnih 
ur prihranka. Nove elektrar-
ne bodo tako pokrile več kot 
dvajset odstotkov Elanovih 
potreb po električni energi-
ji, skupaj s prvotnim projek-
tom pa bodo poskrbele za 
skoraj tretjino vseh potreb 
podjetja po elektriki.

»V Elanu smo zavezani ne 
le z besedami, temveč tudi z 
dejanji prispevati k bistvene-
mu zmanjšanju svojega vpli-
va na okolje. Hkrati želimo 
pomagati voditi Slovenijo v 
bolj trajnostno prihodnost. 
Svoje zaveze okolju, družbi in 
upravljanju jemljemo resno 
in upamo, da bomo lahko na-
stopali kot zgled drugim slo-
venskim podjetjem, ki prav 
tako želijo prispevati k reševa-
nju najbolj perečih okoljskih 
in družbenih vprašanj sedan-
josti in – kar je še pomemb-
neje – prihodnosti,« je pove-
dal glavni izvršni direktor Ela-
na Jeffrey Tirman.

Kot pravijo v Elanu, je letoš-
nje leto zanje prelomno, saj 
so postali stoodstotno gnani 
z elektriko iz obnovljivih vi-
rov energije, hkrati pa so do-
segli tudi zadnji zadani mej-
nik, delno energetsko samo-
oskrbnost.

Nova investicija
Aleš Senožetnik

Obrtniki za uvedbo čakanja na delo

ales.senozetnik@g-glas.si
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Kranj – Na kranjskem okro-
žnem sodišču so zaradi ka-
znivega dejanja ropa na več-
mesečni zaporni kazni ob-
sodili 29-letnega Gregorja 
Mesareka iz Kranja in 38-le-
tnega Aleša Jereba iz Spo-
dnjih Gorij. Julija sta v Kra-
nju pristopila do občana, ga 
pretepla in mu odtujila ele-
ktronsko ročno uro. S kra-
ja sta pobegnila, a so ene-
ga osumljenca policisti hit-
ro prijeli, drugega, ki se je 
skrival, pa je izsledil vodnik 
s policijskim psom. Za deja-
nje, ki sta ga na sodišču oba 
priznala in obžalovala, je so-
dnica Andrijana Ahačič vsa-
kemu izrekla po deset me-
secev zapora, zaradi pono-
vitvene nevarnosti pa jima 
je podaljšala tudi pripor. 
Takšni kazni je tudi predla-
gala okrožna državna tožilka 
Polona Košnjek.

Oba obtožena sta že nekaj 
časa živela kot brezdomca, 
spala sta v zapuščenih stav-
bah v Kranju. »Ko sem bil 
zunaj, sem pil, zato me je pri 
21 letih mati vrgla iz doma. 
Nekaj časa sem imel sicer v 
najemu sobico, a sem jo za-
radi pijače izgubil. Poleg al-
kohola sem užival tudi tra-
vo, kadar je bil denar in od-
visno od družbe,« je Mesa-
rek sodnici predstavil svo-
je dosedanje življenje. Je-
reb se je za življenje na cesti 

odločil sam. »Na cesti sem 
bil zadnje pol leta, prej sem 
živel doma. S punco sva šla 
od doma, da bi imela več svo-
bode in sem lahko več pil. Ko 
me je zapustila, sem še nap-
rej in več pil,« je dejal in do-
dal, da že dvajset let preje-
ma tudi metadon. »S tem 
nimam težav, večji problem 
sem imel z alkoholom,« je 
povedal. Oba sta v preteklo-
sti že večkrat prišla navzkriž 
z zakonom, po vrnitvi iz za-
pora pa si želita spremeniti 
življenje, poiskati službo.

Da sta bila oba že večkrat 
obsojena, tudi zaradi pre-
moženjskih kaznivih dejanj, 

je v končni besedi opozorila 
tožilka. »Oba sta očitani rop 
storila v času, ko jima je tekla 
preizkusna doba,« je opozo-
rila in poudarila, da je Mesa-
rek obravnavani rop izvršil le 
štiri mesece po tem, ko mu je 
bila izrečena zaporna kazen, 
ki naj bi jo odslužil na alter-
nativen način. Jereb pa je de-
janje storil, ko so zanj tekle 
preizkusne dobe štirih sodb, 
je dodala Košnjekova. »Ob-
dolženih tako niti že izreče-
ne kazni niso odvrnile od po-
navljanja oziroma od izvršit-
ve novega kaznivega dejanja, 
zato ocenjujem, da pri no-
benem ni podana pozitivna 

prognoza in je na mestu le 
izrek zaporne kazni.«

Sodnica Ahačičeva se je 
s tožilko strinjala in oba ob 
upoštevanju omilitvenih do-
ločil zaradi priznanja kriv-
de za deset mesecev, kot je 
bilo tudi predlagano, posla-
la v zapor. Na predlog tožil-
ke jima je iz ponovitvene ne-
varnosti podaljšala tudi pri-
por, v katerem sta od julija. 
»Obdolžena sta bila pri stori-
tvi kaznivega dejanja vztraj-
na, saj ko jima je oškodova-
nec poskušal dvakrat pobeg-
niti, sta šla obakrat za njim 
in ga dohitela,« je še opozo-
rila tožilka.

Dosedanje pogojne kazni Gregorja Mesareka in Aleša Jereba niso izučile, zato ju je sodišče 
po zadnjem ropu poslalo za zapahe. / Foto: Simon Šubic

Kranj – Tožilstvo obtožene-
mu gredbeniku in kmetu 
očita kaznivo dejanje uni-
čevanja in obremenjevanja 
okolja, saj naj bi v obdob-
ju od februarja 2013 do no-
vembra 2019 na Koritnem 
pri Bledu v nasprotju s pred-
pisi odlagal gradbeni mate-
rial in gnoj, s tem pa povzro-
čil poslabšanje habitata 
znotraj zaščitenega obmo-
čja. Povirje potoka Koritno 
namreč velja za ekosistem-
sko in hidrološko naravno 
vrednoto lokalnega pome-
na, izvir potoka Koritno in 
izliv v Savo Dolinko leži-
ta v območju Nature 2000, 
širše območje sotočja Save 

Bohinjke in Save Dolinke 
pa je opredeljeno tudi kot 
ekološko pomembno ob-
močje.

Po ugotovitvah Zavod 
RS za varstvo narave se je 
na obravnavanem obmo-
čju že več let nakazovalo 
na načrtno uničevanje na-
ravne vrednote in habita-
ta zavarovane ter ogrožene 
vrste, in sicer raka navadne-
ga koščaka. Zoper lastnika 
je bil na podlagi prijave, ki 
jo je zavod podal maja 2011, 
že uveden inšpekcijski po-
stopek za nedovoljene pose-
ge, pet let zatem pa je zavod 
okoljsko inšpekcijo opozo-
ril na neizvajanje sanacij-
skih ukrepov. Na podlagi 
obvestila Društva za varstvo 

naravne in kulturne dediš-
čine Bleda z okolico, da se 
na območju povirja na Ko-
ritnem pri Bledu izvaja za-
sipavanje z gradbenim ma-
terialom, je zavod februarja 
2019 opravil ogled območja 
in na podlagi tega ugotovil, 
da lastnik ni izvedel sanacij-
skih ukrepov, temveč je na-
daljeval aktivnosti, ki vodi-
jo v nadaljnje uničenje na-
ravne vrednote in habitata. 
O tem so seznanili Inšpek-
torat RS za okolje in pros-
tor, Inšpektorat RS za kme-
tijstvo, gozdarstvo, lovstvo 
in ribištvo ter Policijsko po-
stajo Bled, v ponedeljek pa 
je obtoženi sedel na zatožno 
klop kranjskega okrožnega 
sodišča.

Na predobravnavnem na-
roku je obtoženi gredbenik 
in kmet, ki doslej še ni bil 
kaznovan in ni v nobenem 
drugem kazenskem po-
stopku, krivdo zanikal, zato 
bo 30. novembra stekel do-
kazni postopek. Obramba 
med drugim predlaga vpog-
led v fotografije stanja v na-
ravi zemljišč v letih 2011 in 
2021, vpogled v darilno po-
godbo, s katero je obdolže-
ni dobil lastninsko pravico 
na zemljiščih, ki so predmet 
obtožnice, ter vpogled v od-
ločbi okoljskega ministrstva 
iz leta 2013, s katerima se je 
odločalo o podelitvi nepovra-
tnih sredstev obdolženemu 
kot mlademu prevzemniku 
kmetije.

Blejski gradbenik in kmet, ki ga obtožnica bremeni uničevanja in obremenjevanja okolja, je na 
predobravnavnem naroku na kranjskem okrožnem sodišču krivdo zanikal.

Maša Likosar

Kranj – Na Osnovni šoli 
(OŠ) Orehek se je v torek 
pouk začel grozno – s poža-
rom v učilnici kemije, kar je 
sprožilo požarni alarm. Ta-
koj so pristopili k evakuaciji 
vseh zaposlenih in učencev 

na zbirno mesto na šolskem 
igrišču, kjer pa so pogrešili 
štiri učence. Tedaj so že pri-
hiteli gasilci iz Prostovoljne-
ga gasilskega društva Breg 
ob Savi, ki so se lotili njiho-
vega iskanja, našli so jih laž-
je poškodovane v šolskem 
stranišču, nato pa tudi gaše-
nja požara. Najdene učence 

so spravili na varno in jih 
predali reševalcem Nujne 
medicinske pomoči Kranj.

Zgornji potek požara je 
bil del scenarija evakuacij-
ske vaje Nič nas ne sme pre-
senetiti, ki so jo na OŠ Ore-
hek izvedli v okviru tehniške-
ga dne, sicer pa jih morajo na 

vseh šolah in drugih javnih 
zavodih ter tudi v vseh več-
jih podjetjih obvezno izvesti 
enkrat letno. Na vaji so poleg 
gasilcev in reševalcev sode-
lovali tudi kranjski policisti, 
gorski reševalci in vodniki re-
ševalnih psov, ki so na koncu 
učencem tudi predstavili svo-
je delovanje in opremo.

Simon Šubic

Radovljica – Na Linhartovem 
trgu v Radovljici je bila najde-
na ruska prebojna topovska 
granata iz obdobja prve sve-
tovne vojne. Pripadnika Dr-
žavne enote za varstvo pred 
NUS gorenjske in ljubljanske 
regije sta nevarno najdbo 
prevzela in jo na varni loka-
ciji uničila.

Šenčur – V četrtek zjutraj se je na avtocesti pred izvozom Brnik 
v občini Šenčur zgodila prometna nesreča z udeležbo šestih 
osebnih vozil. Gasilci GARS Kranj so štiri vozila z manjšimi 
poškodbami umaknili na parkirišče nekdanje cestninske po-
staje Torovo, dve vozili pa so umaknili na odstavni pas. Na vo-
zilih so odklopili akumulatorje in z vpojnim sredstvom posuli 
razlite motorne tekočine. V nesreči ni bil nihče poškodovan.

Kranj – V ponedeljek zjutraj se je na Savski cesti v Kranju 
pod kolesi tovornega vozila udrla cesta, vozilo pa se je nato 
nevarno nagnilo nad železniško progo. V vozilu je bilo oko-
li pet kubičnih metrov odpadnih mešanih tekočin, ki so jih 
gasilci GARS Kranj pretočili v drugo vozilo. Gasilci so vozilo 
z dvigalom dvignili in postavili na cestišče. V nesreči ni bilo 
poškodovanih.

Na trgu našli granato

V nesreči udeleženih šest vozil

Pod kolesi tovornega vozila se je udrla cesta

Kranj – Po dvanajstih dneh so živo in zdravo našli 38-letno 
Radovljičanko, ki so jo svojci pogrešali vse od 21. septembra. 
Po navedbah policistov radovljiške policijske postaje, ki so 
bili o izginotju obveščeni v ponedeljek, naj bi pogrešana odšla 
neznano kam. Kmalu zatem, ko je na zaprosilo policije objava 
o pogrešani osebi zakrožila v medijih, so Radovljičanko poli-
cisti našli v Kranju. Izsledili so jo na podlagi obvestila občana, 
ki je objavo o tem, da je pogrešana, zasledil v medijih.

Simon Šubic

Poškodovane učence so oskrbeli na triažnem mestu.  
/ Foto: Simon Šubic

Brezdomca Gregor Mesarek in Aleš Jereb sta bila že večkrat obsojena zaradi kaznivih dejanj, tudi 
premoženjske narave, kar pa ju ni odvrnilo, da ne bi tega nadaljevala. Po zadnjem ropu ju je sodišče 
poslalo v zapor.

Na cesti zabredla v kriminalNa šoli gorelo,   
a k sreči le za vajo

Po dvanajstih dneh so jo našli živo in zdravo

Na zaščitenem območju naj bi 
odlagal gradbeni material in gnoj

Datris d.o.o., Alpska cesta 43, 4248 Lesce
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Komenda – Kar je v devet-
desetih letih prejšnjega sto-
letja leti začel zdaj že po-
kojni Lojze Lah, dolgole-
tni predsednik konjeniške-
ga kluba in trgovec s kme-
tijsko mehanizacijo, nada-
ljujejo njegovi nasledniki v 
klubu na čelu s predsedni-
kom dr. Marjanom Sede-
jem in predsednikom odbo-
ra za sejem Igorjem Štebe-
tom. Vsako leto pripravijo 
dva sejma – spomladanske-
ga in jesenskega. Letošnji je-
senski kmetijsko-obrtni se-
jem se bo začel danes, v pe-
tek, in bo trajal tri dni, do ne-
delje zvečer. Obiskovalcem 
bo svojo ponudbo predsta-
vilo okoli šeststo razstavljav-
cev, med njimi bodo doma-
la vsi najpomembnejši izde-
lovalci in prodajalci kmetij-
ske in gozdarske mehaniza-
cije ter ponudniki različnih 

storitev. V sejemski ponud-
bi bodo tako kot vedno trak-
torji in traktorski priključki, 
gozdarska oprema, različni 
obrtni izdelki pa tudi blago 
za široko porabo. Predstavi-
lo se bo več kmetijskih orga-
nizacij in ustanov, med nji-
mi tudi kmetijski inštitut in 
zavod za gozdove.

Kot je v sejemski katalog 
zapisal dr. Marjan Sedej, le-
tošnji sejem sovpada z na-
povedano energetsko in pre-
hransko krizo, ki prizadene 
tudi podjetnike in kmete. 
Nekateri jo rešujejo z zmanj-
ševanjem obsega poslovanja 
oziroma s krčenjem gospo-
darske dejavnosti. »Naš cilj 
pa je, da dejavnost ohranja-
mo in povečujemo,« je zapi-
sal dr. Sedej in dodal, kako 
ponosni so na to, da jim je 
uspelo zagotoviti več kot 
šeststo razstavljavcev.

Za uvod v sejem bodo ko-
njeniški klub, agencija za 

kmetijske trge in razvoj po-
deželja in Kmetijsko goz-
darski zavod Ljubljana 
pripravili danes, v petek, z 
začetkom ob 10. uri v pro-
storih konjeniškega kluba 

predavanje o satelitskem 
spremljanju površin ozi-
roma o aplikaciji Sopot-
nik. Aplikacija bo agenciji 
v pomoč pri kontroli kme-
tijskih površin, za katere 

kmetje uveljavljajo subven-
cije. Na podlagi satelitskih 
posnetkov bo lahko prever-
jala vrsto rabe, vrsto posev-
ka, delovne aktivnosti, ne-
homogeno in nekmetijsko 

površino … Letos so vsi re-
zultati takšnega preverja-
nja še informativnega zna-
čaja, že prihodnje leto pa 
bo administrativna kon-
trola preverjanja resnično-
sti podatkov, navedenih v 
zbirni vlogi, dobila pravno 
podlago.

Zavod za gozdove Slove-
nije bo v času sejma lastni-
kom gozdov predstavljal 
varno delo z motorno žago, 
s pomočjo posebne napra-
ve na kamionu pa tudi pra-
vilno žaganje debla z nape-
timi vlakni. Predstavil bo 
tudi gozdne učne poti.

Ministrstvo za obrambo 
bo navzočnost velikega šte-
vila obiskovalcev izkoristi-
lo za promocijo Slovenske 
vojske. Predstavilo bo pok-
lic vojaka, prostovoljno slu-
ženje vojaškega roka, mož-
nost pogodbena rezervista, 
šolanje v častniški šoli, mla-
dinske vojaške tabore …

Cveto Zaplotnik

Na sejmu bo tudi tokrat velika ponudba kmetijske mehanizacije. Slika je z lanskega sejma.  
/ Foto: Cveto Zaplotnik

Kranj – Na Ponikvi, rojstnem 
kraju Antona Martina Slom-
ška, zavetnika kmetov, slo-
venskega kmetijstva in kme-
tijskega slovstva, bo v nede-
ljo tradicionalno, že devet-
najsto vseslovensko sreča-
nje kmetov. Za kmete, ki bi 
se radi udeležili srečanja, a 
nimajo prevoza, organizi-
rajo kmetijsko-gozdarski 

zavodi prevoz na srečanje.
Srečanje se bo začelo opol-
dne s sveto mašo v cerkvi 
sv. Martina na Ponikvi, kjer 
bo ob somaševanju duhov-
nikov mašo daroval celov-
ški škof Jože Marketz, sode-
loval pa bo tudi evangeličan-
ski škof Leon Novak. Mašo 
bodo s petjem obogatili čla-
ni pevskega zbora Lira iz Ka-
mnika, kmetje z različnih 
koncev Slovenije pa se bodo 

z darovi – s pridelki in izdel-
ki – simbolično zahvalili za-
vetniku za dobro letino. Dru-
ženje se bo nadaljevalo ob 14. 
uri z akademijo pred Slom-
škovo rojstno hišo na Slo-
mu. Osrednji gost bo gleda-
liški igralec Tone Kuntner, 
med udeleženci pa pričaku-
jejo tudi predsednika repu-
blike Boruta Pahorja. Na Slo-
mu si bo možno ogledati tudi 
Slomškovo rojstno hišo.

Na Ponikvi bo v nedeljo, 9. oktobra, vseslovensko srečanje kmetov.

Cveto Zaplotnik

Vseslovensko srečanje kmetov

Ta konec tedna v Komendi poteka tradicionalni, že šestindvajseti jesenski kmetijsko-obrtni sejem, na katerem sodeluje več kot šeststo razstavljavcev.

Sejemska tradicija v Komendi se nadaljuje

Organizator: KONJENIŠKI KLUB KOMENDA, Glavarjeva cesta 98, 1218 Komenda

7.–9. oktobra 2022 na hipodromu Komenda,
v petek od 10. do 18. ure, v soboto in nedeljo od 9. do 18. ure.

www.sejemkomenda.si

Jesenski kmetijsko 
obrtni sejem 

KOMENDA 2022

Trgovina Klasje vam ponuja:

  rezervne dele za traktorje in drugo kmetijsko mehanizacijo,
  traktorje: Zetor, IMT, UTB, Štore, Torpedo, Ursus, Tomo Vinkovič,
   novejše tipe traktorjev: John Deere, New Holland, Lindner,  

Lamborghini, Landini, Same, Steyer, Massey Ferguson, Fendt,  
Deutz, Hurlimann, Carraro,

   rezervne dele za priključke: Sip, Creina, Tehnostroj, kosilnice BCS,  
plugi (tuji proizvajalci),

   ponujamo vam tudi stekla za kabine, vse tipe akumulatorjev, olja, maziva,  
filtre, svetlobno opremo …,

  popravilo traktorjev in montažo stekel kabin,
  prodajo in popravilo kardanov, rezervne dele za kardane,
  prodajo nožev za freze in vrtavkaste brane,
  rezervne dele pošljemo po pošti.

Več informacij dobite pri nas: Klasje, d.o.o., Kranj, Cesta na Klanec 9, 4000 Kranj

Tel.: 04/2331 375, 04/2357 710, GSM: 041/628 065, 031/628 065
E-pošta: klasje@siol.net

NOVO!
Uradna prodaja traktorjev ter  

ostale mehanizacije
 

NEW HOLLAND
Obiščite  

nas  
na sejmu  

v Komendi.

www.gorenjskiglas.si

Kmetijstvo in gozdarstvo
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Kranj – Agencija za kmetij-
ske trge in razvoj podeže-
lja je do konca septembra 
izplačala kmetijskemu in 
ribiškemu sektorju sko-
raj 22,2 milijona evrov po-
moči za blažitev visokih 

cen goriva, elektrike in re-
produkcijskega materiala. 
Vsem upravičencem je iz-
dala informativne odloč-
be o dodelitvi nadomestila 
za blažitev visokih cen re-
produkcijskega materiala v 
skupnem znesku 14,9 mili-
jona evrov, pomoč znaša od 

50 do 35 tisoč evrov na kme-
tijsko gospodarstvo. Izdala 
je tudi 3600 odločb o dode-
litvi izjemne izravnalne po-
moči v prireji mleka (prib-
ližno 60 evrov na kravo 
molznico) in upravičenim 
gospodarstvom izplačala 
skupno 5,2 milijona evrov. 

Več kot 19.600 kmetijskih 
gospodarstev, ki so bila lani 
upravičena do vračila troša-
rine za energente, je prejelo 
informativne odločbe o do-
delitvi nadomestila za blaži-
tev visokih cen energentov v 
skupnem znesku 2,1 milijo-
na evrov.

Kranj – Po podatkih Agenci-
je RS za kmetijske trge in ra-
zvoj podeželja so mlekarne 
avgusta letos za mleko, do-
stavljeno v mlekarno ter s 
3,7 odstotka maščobe in 3,15 
odstotka beljakovin, plača-
le v povprečju 46,55 evra za 
sto kilogramov, kar je bilo 
za 1,73 evra ali 3,86 odstot-
ka več kot mesec prej. Ker je 
mleko v povprečju vsebovalo 

4,01 odstotka maščobe in 
3,28 odstotka beljakovin, je 
bila povprečna dejanska od-
kupna cena 49,73 evra in je 
bila za 2,10 evra ali za 4,41 
odstotka višja kot julija. Od-
kupovalci so za mleko s 3,7 
odstotka maščobe in 3,15 od-
stotka beljakovin plačali pov-
prečno 43,04 evra za sto ki-
logramov, cena, izračunana 
glede na dejansko vsebnost 
maščob in beljakovin v mle-
ku, pa je znašala 47,86 evra.

Cveto Zaplotnik

Kranj – Osemindvajsetega 
septembra je bil svetovni 
dan boja proti steklini, ki je 
bil namenjen ozaveščanju o 
tej bolezni in prizadevanjem 
za odpravo bolezni po svetu. 
Kot so ob tem sporočili z mi-
nistrstva za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano, ta bo-
lezen vsako leto zahteva na 

svetu več kot petdeset tisoč 
življenj, cilj pa je »Nič do 
30« – nič primerov stekli-
ne pri ljudeh do leta 2030. 
V Sloveniji so zadnji primer 
stekline ugotovili pred de-
vetimi leti pri lisici, tako da 
ima naša država priznan sta-
tus države, proste stekline. S 
preventivnimi ukrepi želi 
takšen status obdržati tudi v 
prihodnje.

Cveto Zaplotnik

Cveto Zaplotnik

odkupna cena (v evrih/100 kg) za mleko s 3,7 odstotka 
maščobe in 3,15 odstotka beljakovin (standardna) in glede na 
dejansko vsebnost maščobe in beljakovin (dejanska)

mesec Cena mlekarn Cena odkupovalcev

 *standardna *dejanska *standardna *dejanska

December 2013 36,23 38,36 31,06 36,12

December 2014 32,64 34,09 27,77 31,72

December 2015 28,88 30,70 24,86 28,33

December 2016 26,84 30,01 24,15 28,18

December 2017 32,87 35,25 28,63 32,97

December 2018 31,43 34,40 28,37 31,95

December 2019 32,26 36,62 29,55 34,16

December 2020 30,85 34,69 27,40 31,56

December 2021 33,67 37,67 30,54 35,33

Julij 2022 44,82 47,63 41,61 45,72

Avgust 2022 46,55 49,73 43,04 47,86

V okviru ukrepov za omilitev draginje so kmetom in ribičem izplačali že večino pomoči.

Kmetom izplačali večino pomoči Odkupne cene mleka

Slovenija brez stekline

KZ CERKLJE, z.o.o.
Slovenska cesta 2, Cerklje
Tel.: 04/252 90 10 
www.kzcerklje.si

V TEM JESENSKEM ČASU TOPLO VABLJENI V NAŠE TRGOVINE, 
VIDIMO PA SE TUDI NA SEJMU V KOMENDI.

 

GOZDARSTVO

ORODJE IN  
ZAŠČITNA OPREMA 
ZA GOZDARJE

KMETIJSTVO

V PONUDBI VEČ SORT 
OZIMNIH ŽIT

Trgovina KC Cerklje
Trgovina Voklo
Trgovina Komenda
Trgovina Moravče
Trgovina Blagovica
Trgovina Cerklje
Trgovina Šenčur

Vabljeni tudi na 

 

V harmoniji z naravo

Vrtni center

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

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

-20%*

ŽALNI PROGRAM

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

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

IZDELAVA
ARANŽMAJEV

TUDI PO
NAROČILU

-15%*

Popusti in akcije se med seboj ne seštevajo.
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Kranj – Vlada je prejšnji te-
den potrdila strateški načrt 
skupne kmetijske politike za 
obdobje 2023–2027, ki naj 
bi ga po potrditvi na Evrop-
ski komisiji začeli izvajati 
prvega januarja prihodnje 
leto. Za izvajanje načrta bo 
v programskem obdobju na 
voljo nekaj manj kot 1,8 mi-
lijarde evrov, od tega 683,5 
milijona evrov za neposre-
dna plačila ter za vinski in 
čebelarski sektor, ostalo pa 
za razvoj podeželja. Vlada 
bo predložila strateški načrt 
še v formalno presojo Evrop-
ski komisiji, izvajati pa ga bo 
začela 1. januarja 2023.

Prvič plačila za območje 
Natura

Nova kmetijska politi-
ka odpravlja plačilne pravi-
ce, s čimer zagotavlja ena-
kovrednejši položaj kmetij-
skih pridelovalcev. V okvi-
ru prizadevanj za generacij-
sko prenovo kmetijstva po-
maga mladim kmetom pri 
zagonu in modernizaciji 

kmetij. Poseben poudarek 
daje pridelavi hrane z do-
dano vrednostjo, zlasti eko-
loški pridelavi in predelavi, 
pri tem pa si zastavlja am-
biciozen cilj – do leta 2027 
povečati delež kmetijskih 
površin v ekološkem kme-
tovanju s sedanjih deset na 
osemnajst odstotkov. Z raz-
ličnimi ukrepi za reševa-
nje okoljsko-podnebnih iz-
zivov spodbuja nadstan-
dardne oblike kmetovanja. 
Prvič uvaja plačila za obmo-

čja Natura 2000 in podpira 
izvajanje ukrepov iz načrtov 
upravljanja zavarovanih ob-
močij. Spodbuja kolektivne 
naložbe in poslovno pove-
zovanje. Finančno podpira 
prehod na trajnostne prakse 

in izvajanje ukrepov, ki so 
ugodni za naravo. Spodbu-
ja tudi prenos znanja in ino-
vacij ter uvajanje digitaliza-
cije, posebno pozornost pa 
namenja tudi usposabljanju 
kmetijskih in gozdarskih 
svetovalcev.

Proti enotnemu plačilu za 
ekološko travinje

Strateški načrt je ob nav-
zočnosti ministrice za kme-
tijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano Irene Šinko prejšnji 

teden na izredni seji obrav-
naval svet Kmetijsko-goz-
darske zbornice Sloveni-
je. Svet se ni strinjal s pote-
zo ministrstva, da je posla-
lo načrt v vladno obravnavo, 
ne da bi ga prej obravnavali 

organi zbornice, zato od mi-
nistrstva zahteva, da takoj 
po sprejetju v Bruslju zač-
ne revizijo načrta, pri kate-
ri bi upoštevali tudi zbor-
nične pripombe. V zbor-
nici so pripombe strnili v 
nekaj točk oziroma zah-
tev. Tako zahtevajo, da mi-
nistrstvo iz načrta izklju-
či vse intervencije, ki bi jih 
lahko financirali iz drugih 

virov, da kmetijska pride-
lava pod določenimi pogoji 
lahko poteka tudi v varoval-
nem pasu vzdolž vodotokov 
in da je treba za proizvodnjo 
sončne električne energi-
je uporabiti izključno ob-
stoječe gospodarske objek-
te na kmetijah, površine, ki 
so namenjene ohranjanju 
okoljsko občutljivega traj-
nega travinja (OOTT), pa 

le tam, kjer je to nujno. Pri 
ekološkem kmetovanju na-
sprotujejo enotnemu plači-
lu za trajno travinje in pod-
pirajo plačilo glede na obre-
menitev glav velike živine 
(GVŽ) na hektar: za obre-
menitev od 0,3 do 0,5 GVŽ 
na hektar predlagajo plači-
lo 104 evre na hektar in za 
obremenitev nad 0,5 GVŽ 
na hektar 237 evrov.

Cveto Zaplotnik

Strateški načrt skupne kmetijske politike predvideva več denarja tudi za območja z 
omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost. Slika je simbolična. / Foto: Cveto Zaplotnik

Kmetijsko-gozdarska zbornica zahteva revizijo strateškega načrta kmetijske politike takoj po potrditvi načrta na Evropski komisiji.

Zbornica zahteva revizijo strateškega načrta

Svet zbornice podpira izboljšanje modela točkovanja 
območij z omejenimi možnostmi za kmetijsko 
dejavnost (OMD), hkrati pa poziva ministrstvo, da že 
po prvih izplačilih oceni metodologijo in jo ustrezno 
popravi. Poleg tega nasprotuje kakršni koli obdavčitvi 
izplačil za OMD, saj so ta plačila le nadomestilo za 
zmanjšanje dohodka na teh območjih.

ČAS JE ZA SADOVE 
IN PLODOVE  
VAŠEGA DELA.
Pridružite se novi sezoni 
Lidlove Lojtr'ce domačih  
s svojimi odličnimi pridelki!

LIDL_Lojtrca Domacih_Gorenjski_glas_278x201mm.indd   1 04/10/2022   14:36
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Bled – V blejski območ-
ni enoti Zavoda za gozdove 
Slovenije, ki pokriva blejsko 
gozdnogospodarsko obmo-
čje oziroma območje sed-
mih občin Zgornje Gorenj-
ske, so si po lanski zmerni 
količini lubadark (šestdeset 
tisoč kubičnih metrov) na-
dejali, da se bo umirjanje na-
daljevalo tudi letos in da bo 
letošnja količina še manjša 
od lanske. V spomladanskih 
mesecih je tako tudi kazalo, 
vsak mesec so odkrili okoli 
tisoč »kubikov« na novo na-
padenega drevja, a s stop-
njevanjem suše se je zače-
la zviševati tudi količina. Ju-
nija so evidentirali okoli šti-
ri tisoč kubičnih metrov lu-
badark, julija 16 tisoč, avgu-
sta skoraj 31 tisoč, do 28. sep-
tembra nekaj več kot 12 tisoč 
kubičnih metrov. Skupno so 
letos doslej izdali odločbe za 
posek in spravilo okoli 70 ti-
soč »kubikov« lubadark, do 

konca leta se bo številka ver-
jetno povzpela na 90 tisoč, 
morda celo na sto tisoč.

Kot sta pojasnila vodja 
blejske območne enote za-
voda za gozdove Andrej Av-
senek in vodja odseka za uk-
repe v gozdovih Lucija Odar, 
smreka že sicer ni odporna 

proti suši, a letos je bila suša 
tako močna, da so se posu-
šile tudi nekatere smreke, ki 
jih sicer ni napadel lubadar. 
Lubadar je napadal smreko 
na celotnem območju, od 
nadmorske višine 400 do 
1500 metrov, a najbolj jo je 
na območju krajevne enote 

Bohinj, kjer so letos doslej 
odkrili 31.500 kubičnih me-
trov lubadark.

Lastnikom so doslej izdali 
1530 odločb za posek in spra-
vilo napadenega drevja, rok 
za izpolnitev odločb je veči-
noma tri tedne. Lastniki so 
doslej posekali okoli 50 tisoč 

kubičnih metrov drevja. Ve-
čina za to najema izvajalce, ki 
pa jih je v zadnjem času tež-
ko dobiti; zaradi padanja od-
kupnih cen pa se je zaustavil 
tudi odvoz lesa iz gozda. V za-
vodu za gozdove pri tem opo-
zarjajo lastnike tudi na izbiro 
primerne tehnologije poseka 

in spravila lesa. »Strojna seč-
nja omogoča hitro spravilo, 
a za manjše površine ni pri-
merna, saj lahko povzroča 
škodo, ki je lahko povod za 
nadaljnje širjenje lubadar-
ja,« pravi Andrej Avsenek 
in svetuje lastnikom, da naj 
bodo pri dogovarjanju z izva-
jalci pozorni tudi na tehnolo-
gijo poseka in spravila.

Poseben problem so goz-
dovi na območju fužinskih 
planin, to je od Bohinjske-
ga jezera v smeri proti Pok-
ljuki. Tam so težko dostopni 
gozdovi in prva cona Tri-
glavskega narodnega par-
ka (TNP), kjer je dovolje-
na le sanitarna sečnja, a še 
ta le v dogovoru z zavodom 
TNP. V zavodu so se v dogo-
voru s TNP odločili, da bo sa-
nacija žarišč lubadarja pote-
kala le v delu gozdov, kjer je 
okoljsko in ekonomsko smi-
selna, drugje pa ne. Takšno 
razlikovanje je vzbudilo tudi 
nekaj jeze med lastniki.

Cveto Zaplotnik

V gozdovih na Zgornjem Gorenjskem po lanskem upadu lubadarja letos zaradi poletne suše spet beležijo porast. Do 28. septembra so izdali odločbe 
za posek sedemdeset tisoč kubičnih metrov smreke, ki jo je napadel lubadar.

Spet porast lubadarja na Zgornjem Gorenjskem

Posebna ponudba
za kmetovalce 

Krediti za kmetijsko dejavnost

•	 Namen:	nove investicije na kmetiji;
•	 doba	odplaËevanja:	do 240 mesecev;
•	 znesek	kredita:	najveË 500.000 EUR	za	posameznega	kreditojemalca;
•	 obrestna	mera:	6-meseËni EURIBOR + 2,50 %;
•	 naËin	odplaËevanja:	meseËni, 3-meseËni, 6-meseËni
		 ali	letni obroki;
•	 stroški	odobritve:	1,5 %,	min.	30,00	EUR,	max.	600,00	EUR;
•	 zavarovanje:	hipoteka;
•	 veljavnost	ponudbe:	do 31. 12. 2022	oz.	do	preklica.

Novo  v Deželni banki Slovenije!

Mi znamo z ljudmi.

•  PAKET ZA DOPOLNILNO 
DEJAVNOST NA KMETIJI, ki 
kmetovalcem omogoca cenovno bolj 
ugodno bancno poslovanje.

•  UGODEN KREDIT ZA NAKUP 
TRAKTORSKIH PRIKLJUCKOV 
z rocnostjo od 1 leta do 3 let in 
nespremenljivo ali spremenljivo 
obrestno mero.

•  PAKET »KREDIT + ZAVAROVANJE« 
- do 31. 5. 2014 vam ob sklenitvi 
kateregakoli kredita za kmetijsko 
dejavnost nudimo 15 % popust pri 
kmetijskem zavarovanju posevkov in 
plodov ter 0,10 o. t. nizjo obrestno 
mero kredita za kmetovalce. 

moji zemlji predana

DezelnaBankaSlo dezelna-banka-slovenijawww.dbs.si
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 ObišËite	nas	na	DBS stojnici

na sejmu Komenda,

od 7. do 9. oktobra 2022,	in	se

prepriËajte	o	naši	ugodni	ponudbi

za	kmetovalce,	pravne	in	fiziËne	osebe.OZIMNA
ŽITA

www.agrosaat.si

Najboljša
izbira

preizkušenih
sort!

Ozimna pšenica izboljševalka:
IZALCO, LENNOX, BERNSTEIN 
Ozimna krušna pšenica:
OBIWAN, ALIXAN, ANVERSA
Ozimna krmna pšenica: SPONTAN 
Ozimni ječmen:
SANDRA, ARTHENE      , JULE
Ozimna tritikala: RIVOLT
Ozimna rž: ELIAS      , JETHRO [H]
Ozimni oves: EAGLE
Ozimna pira: ZOLLERNPERLE

Več informacij o ponudbi najdete na maloprodajnih
mestih, pri svetovalni službi Agrosaat, na naši spletni
in Facebook strani, ter na YouTube kanalu.

Lucija Odar / Foto: Cveto Zaplotnik Andrej Avsenek / Foto: Cveto Zaplotnik

17. stran
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Razlika med zdravimi in napadenimi smrekovimi gozdovi je opazna tudi od daleč.  
/ Foto: Lucija Odar (ZGS-OE Bled)

SILAŽNA FOLIJA SILAŽNA FOLIJA SILAŽNA FOLIJA SILAŽNA FOLIJA SILAŽNA FOLIJA 

WWW.PROFARM.SI

HLEVSKE GUME

Zgodovina hlevske gume: 
boljša kot beton v preteklosti 
/ mehka kot postelja danes

Pripeljite udobje pašnika v vaš hlev
• guma za vezano rejo
• guma za ležalne bokse
• guma za rešetke
• guma za vzpetine
• gume za strgalno dno in hodnike
• BELMONDO gume za konje

Široka ponudba iz zaloge po ugodni ceni

V zavodu za gozdove so 
vse leto opozarjali lastni-
ke, da naj zaradi suše re-
dno pregledujejo gozdove, 
a so gozdarji dobili od njih 
bolj malo povratnih infor-
macij. Zdaj jih ponovno po-
zivajo, da naj v primeru od-
kritja napada lubadarja takoj 
začnejo sanacijo, saj je od 
tega, kako hitro bodo ukre-
pali, odvisno, kako se bo lu-
badar širil naprej in za koli-
ko se bo zmanjšala ekonom-
ska vrednost lesa. »Naš cilj 
je, da lastniki do pomladi po-
sekajo in odpeljejo iz gozda 
vse napadeno drevje,« pravi 
Andrej Avsenek in dodaja: 
»Kako pa bo naslednje leto, 

bo največ odvisno od vre-
menskih razmer.«

Na blejskem gozdnogo-
spodarskem območju so 
v zadnjih desetih letih za-

radi lubadarja in naravnih 
ujm morali posekati približ-
no tri milijone kubičnih me-
trov smreke. »Čeprav se šte-
vilka zdi velika, pa sanitarna 

sečnja vendarle ni povzroči-
la tolikšne škode, da gozd kot 
ekosistem ne bi več funkcio-
niral,« pravi Avsenek in pou-
darja, da bo smreka tudi v pri-

hodnje pomembno zastopa-
na v gozdovih, a bodo na bu-
kovo-jelovih rastiščih pospe-
ševali rast bukve, jelke, ma-
cesna, gorskega javorja …

Solčava, Jezersko – Društvo 
rejcev ovc jezersko-solčavske 
pasme pripravlja oktobra dva 
večja dogodka. V Solčavi bo 
v nedeljo, 9. oktobra, festival 
ovčje volne Bicka, na kate-
rem bodo predstavili jezer-
sko-solčavsko pasmo ovc, 
prikazali striženje, mikanje in 
predenje volne ter pripravili 
delavnico polstenja, modno 
revijo in dražbo plemenskih 
jagnjic. Naslednjo nedeljo, 16. 
oktobra, bo na Kovkovi kmetiji 
na Spodnjem Jezerskem draž-
ba plemenskih ovnov.

Dražbi plemenskih 
jagnjic in ovnov

Kranj – Agencija za kmetij-
ske trge in razvoj podeželja 
je na javni razpis za nalož-
be kmetijskih gospodarstev 
v povečanje učinkovite rabe 
energije, ureditev mikro bi-
oplinarn do 50 kilovatov na-
zivne moči, novogradnjo 
kompostarn ter nakup opre-
me za vnovično uporabo 
vode in stranskih proizvo-
dov prejela dvajset vlog. Vla-
gatelji so zaprosili za 1,4 

milijona sredstev ali skoraj 
za en milijon evrov manj, 
kot je bil razpisani znesek.

Agencija je pred kratkim 
pravnim osebam ter sa-
mostojnim podjetnikom iz-
dala štirinajst odločb o do-
delitvi 4,1 milijona evrov 
sredstev za naložbe, s kate-
rimi bodo na kmetijskih go-
spodarstvih zmanjšali emi-
sije toplogrednih plinov iz 
kmetijstva. Dodeljeni zne-
sek je več kot še enkrat manj-
ši od razpisanega.

Več denarja kot vlog
Cveto Zaplotnik

V gozdovih na Zgornjem Gorenjskem so zaradi 
lubadarja leta 2016 posekali okoli šestdeset tisoč 
kubičnih metrov smreke, leto kasneje dvesto tisoč, 
v naslednjih dveh letih vsakič okoli štiristo tisoč 
»kubikov«, predlani dvesto tisoč in lani šestdeset tisoč 
kubičnih metrov.
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Kranj – Vlada je na seji ob 
koncu septembra potrdila 
spremembe zakona o tro-
šarinah, za katere predlaga 
državnemu zboru, da jih 
sprejme po nujnem postop-
ku. Spremembe zadevajo 
vračilo trošarine za gorivo, 
ki ga kmetijska gospodar-
stva, tako fizične kot prav-
ne osebe, uporabljajo za po-
gon kmetijske in gozdar-
ske mehanizacije, čebelar-
ji pa za pogon vozil, prireje-
nih za prevoz čebel. Po se-
danji ureditvi so kmetijska 

gospodarstva upravičena 
do vračila trošarine v viši-
ni 70 odstotkov povpreč-
nega zneska trošarine, ki je 
predpisana za plinsko olje 
za pogonski namen. Fizič-
ne osebe vlagajo zahtevke 
za vračilo enkrat na leto, 
pravne osebe pa za vsak 
mesec posebej. Predlani je 
država 31.828 fizičnim ose-
bam vrnila 18,8 milijona 
evrov trošarine, 102 prav-
nima osebama pa 930 tisoč 
evrov.

Vlada s predlaganimi 
spremembami zakona o 
trošarini pravico do vračila 

dela trošarine nadomešča s 
pravico do nakupa davčno 
označenega (obarvanega) 
goriva, poleg tega pa določa 
nižji znesek trošarine. Med-
tem ko so bili kmetje doslej 
upravičeni do vračila v viši-
ni 70 odstotkov povprečne-
ga zneska trošarine, ki je 
določena za plinsko olje za 
pogonski namen, naj bi po 
novem že ob točenju gori-
va plačali 76 odstotkov niž-
jo trošarino. Do nakupa go-
riva bodo upravičeni nosil-
ci kmetijskih gospodarstev, 
člani agrarnih skupnosti ter 
uporabniki kmetijskih in 

gozdnih zemljišč, ki so na 
dan 30. junij preteklega leta 
imeli v uporabi toliko kme-
tijskih in gozdnih zemljišč, 

da je njihova letna norma-
tivna poraba goriva znašala 
vsaj 540 litrov za kmetijska 
in gozdna zemljišča ali vsaj 

150 litrov za gozdna zemljiš-
ča. Poleg kmetov bodo do na-
kupa davčno označenega go-
riva upravičeni tudi imetni-

ki vsaj 41 čebeljih panjev, 
ki so v registru čebelnjakov 
evidentirali premik čebe-
ljih panjev na stojišče, ki je 

oddaljeno vsaj deset kilome-
trov zračne linije.

Davčni organ bo upravi-
čenost do nakupa davčno 
označenega goriva preverjal 
na podlagi evidenc ministr-
stva za kmetijstvo, gozdar-
stvo in prehrano in podat-
kov zemljiškega katastra na 
dan 30. junij, pri tem pa bo 
upošteval normativno pora-
bo na hektar vrste kmetijske-
ga zemljišča in hektar goz-
da. Upravičencem bo izdal 
identifikacijsko oznako, ki 
jim bo omogočala elektron-
sko identifikacijo za uvelja-
vljanje pravice do nakupa.

Cveto Zaplotnik

Kmetom ne bo več treba vlagati zahtevkov za vračilo dela trošarine za pogonsko gorivo, ampak bodo na črpalkah lahko kupovali davčno označeno 
(obarvano) gorivo, za katero bodo plačali tudi nekoliko nižjo trošarino, kot jo plačujejo zdaj.

Kmetom davčno označeno gorivo

Kranj – V Lidlu Slovenija že 
vrsto let s projektom Lojtr'ca 
domačih spodbujajo sodelo-
vanje z lokalnim okoljem. S 
projektom pomagajo male-
mu gospodarstvu, hkrati pa 
svojim kupcem zagotavlja-
jo ponudbo domačih pridel-
kov in izdelkov. Vsako leto 
odprejo vrata novim lokal-
nim ponudnikom. V šestih 
sezonah so s pomočjo Loj-
tr'ce domačih pridobili ne-
kaj butičnih dobaviteljev, ki 
so jih prepričali s pristnimi, 
lokalnimi pridelki.

V letošnji sezoni Lojtr'ce 
domačih bodo pod svo-
je okrilje prvič povabili lo-
kalne ponudnike sadja in 

zelenjave, saj želijo na Li-
dlovi tržnici ponuditi tudi 
domače sadje in zelenja-
vo. Izbranim pridelovalcem 
bodo ponudili nova poslov-
na znanja in izkušnje, nji-
hovo prepoznavnost po vsej 
Sloveniji ter nove možnosti 
razvoja. Zagotovili jim bodo 
vso podporo, letos prvič tudi 
v finančni obliki. Novim do-
baviteljem bodo namreč 
omogočili dvoletno subven-
cioniranje pri pridobivanju 
certifikata G.A.P.

Kot zagotavljajo v Lidlu 
Slovenija, je njihova ponud-
ba priložnost za lokalne pri-
delovalce, da se s svojim sad-
jem in zelenjavo uvrstijo na 
njihove tržnice in prodajne 
police.

V Lidlu Slovenija vabijo na Lojtr'co domačih 
lokalnih ponudnikov sadja in zelenjave.

K sodelovanju vabijo 
lokalne ponudnike

Cveto Zaplotnik

V Lidlu Slovenija želijo okrepiti ponudbo lokalno 
pridelanega sadja in zelenjave. / Foto: Klemen Razinger

POGONI, AVTOMATIKE IN ELEKTRONIKE ZA DRSNA IN SAMONOSNA DVORIŠČNA VRATA

DVIŽNA ROLO NAVOJNA VRATA

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

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

229 € 309 € 359 € 289 € 550 € 430 €

POGONI, AVTOMATIKE IN ELEKTRONIKE ZA KRILNA, DVOKRILNA DVORIŠČNA VRATA

do 250 kg / 2,5 m

TERRIER 200 
+ Wifi ready

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

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

379 €
415 €

480 € 670 € 735 €

510 €

PANELNE / ŽIČNE OGRAJE IN STEBRI

103 x 250 cm

123 x 250 cm

153 x 250 cm

200 x 250 cm

29,30 €
33,70 €
42,80 €
53,40 €

steber v. 105 cm

steber v. 125 cm

steber v. 155 cm

steber v. 205 cm

18,40 €
20,00 €
23,40 €
27,70 €

5 mm

103 x 250 cm

123 x 250 cm

153 x 250 cm

200 x 250 cm

21,70 €
24,20 €
28,60 €
40,20 €

4 mm

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

TOPLOZRAČNI KAMINI NA PELETE ZA UGODNO OGREVANJE

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

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

949 € 1149 € 1149 €1099 €

AKCIJA

www.kipkop.si
www.kipkopshop.si

NA ZALOGI PRI NAS 
TUDI DIMNIŠKE CEVI, 

ROZETE, KOLENA, 
TESNILA, SPOJKE, 

NOSILCI...

TOPLOVODNI KAMINI NA PELETE ZA PRIKLOP NA CENTRALNO OGREVANJE

BIOKLIMATSKE 
PERGOLE

moč: 20 kW moč: 24 kWmoč: 15 kW

TOBY H 15 TOBY H 20 TOBY H 24 

1699 € 1799 € 1999 €

ŽE OD 1414 €

ŽE OD 739 €

ŽE OD 839 € ŽE OD 640 €

SEKCIJSKA 
INDUSTRIJSKA

DRSNA VRATA ENOKRILNA 
VHODNA

SEKCIJSKA DVIŽNA Z 
VGRAJENIM OSEBNIM 

PREHODOM

MODEL KIPROL55

www.dvizna-vrata.si

moč: 12 kW

1299 €779 €

ŽE OD 839 €
ŽE OD 1495 €

SEKCIJSKA DVIŽNA

  

www.dvizna-vrata.si

swiss made

Bela, srebrna in rjava 
barva vrat za isto ceno!

 ► možno z montažo - 
doplačilo

 ► možno z ZIP 
zavesami - doplačilo

SEKCIJSKA GARAŽNA VRATA

SEKCIJSKA 
STRANSKA

ŽE OD 1414 €

ŽE OD 999 €

DVOKRILNA 
KK ECONOMIC 40

DVOKRILNA 
KK CLASSIC 44

ŽE OD 1220 €

MODEL KIPROL77

HITROTEKOČA
INDUSTRIJSKA 

ROLO KKBIO

ŽE OD 839 €
ŽE OD 1990 €

ŽE OD 1990 €

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

2749 € 5249 €2399 € 4549 €

ECO ROČNA
300 x 300

ECO ROČNA
300 x 400

VILLA AVT. + LED
300 x 300

VILLA AVT. + LED
300 x 400

V Sindikatu kmetov Slovenije pozdravljajo 
poenostavitev sistema povračila dela trošarine in s tem 
zmanjšanje administracije, hkrati pa dvomijo o tem, 
da bo takšno gorivo na voljo na vseh črpalkah in ali 
bo dovolj kakovostno tudi za pogon novejše kmetijske 
mehanizacije.
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ZANIMIVOSTI

ZGODBE

RAZGLED

Kultura
Oktober v Kranju znova zaznamuje 
Mednarodni festival likovnih 
umetnosti Kranj. Stran 22

Kot je na odprtju razsta-
ve, ki ga je s citrami pobo-
žala Danica Butinar, pove-
dala direktorica Občinske 
knjižnice Jesenice Veronika 
Osredkar, se dogodek vklju-
čuje tudi v Dneve evropske 
kulturne dediščine pod le-
tošnjo skupno temo Traj-
nostna dediščina. Obenem 
se je tudi zahvalila družini 
Marice Globočnik za sode-
lovanje. Postavitev razsta-
ve je prevzela vodja Knjižni-
ce Kranjska Gora Petra Div-
jak v sodelovanju z Nino Ja-
mar, ki je Marico pogosto 
obiskovala in zapisovala nje-
ne zgodbe.

Razstavo in lik Pehte je do-
datno obogatila pisateljica, 
pesnica, pravljičarka in razi-
skovalka pripovednega izro-
čila Anja Štefan. »Kot mla-
da pripovedovalka sem se že-
lela razgledati po tem, kako 
je folklorno pripovedovanje 
pri nas v resnici živelo. Zato 
sem stopila v stik z dr. Mil-
kom Matičetovim, hkrati pa 
sem se odločila za magistrski 

študij s področja folkloristi-
ke. Ob poslušanju posnet-
kov me je opazno priteg-
nil ljudski pripovedovalec iz 
Kranjske Gore Peter Jakelj - 
Smerinjekov. Izbrala sem si 
ga za svoj študijski izziv, se 
poglobila v njegove pripove-
di, hkrati pa sem med leto-
ma 1996 in 1998 po Kranj-
ski Gori in njeni okolici zbi-

rala spomine nanj in na nje-
govo pripovedovanje,« je po-
vedala Anja Štefan, ki pa je 
že od svoje prve informator-
ke Ivane Gregori izvedela, da 
mora nujno obiskati Smeri-
njekovo hčerko Marico, zna-
no kranjskogorsko Pehto. 
»Naključje je naneslo, da se 
je vrtčevska skupina, v kateri 

je bil moj sin, prav tisto po-
mlad odpravila v Kekčevo de-
želo. Čeprav izlet ni bil na-
menjen staršem, sem v vrtcu 
izprosila, da se skupini lahko 
pridružim. Tako je bilo moje 
prvo srečanje z Marico res 
nekaj posebnega: kot Pehta 
se je prikazala iz goščave, s 
klobukom na glavi in z veliko 
košaro zelišč, začudene otro-

ke je ogovarjala v kranjsko-
gorskem narečju, in čeprav 
je bila prijazna, so jo otroci 
gledali nekoliko zadržano, 
morda celo rahlo prestraše-
no.« Kmalu po tistem se je 
Anja Štefan oglasila pri njej 
doma. Prosila jo je, da ji pove 
pravljico Ciganova jetra. »Po-
jasnila mi je, da je že dolgo ni 
govorila, da so se je kot otro-
ci kar malo bali in da ona da-
našnjim otrokom raje govo-
ri prijaznejše zgodbe. Stare, 
pa tudi take, ki si jih kar iz-
misli.«

Kako je postala in ostala 
teta Pehta

Zgodbe o Kekcu so del 
ljudskega izročila Kranjske 
Gore, ki ga je umetniško ob-
delal in zapisal Josip Vandot. 
Kot je pojasnila Anja Šte-
fan: »Zgodbe o pogumnem 
pastirčku Kekcu, plašnem 

Rožletu in slepi Mojci se po-
vezujejo z likom tete Pehte 
– zeliščarice, ki je živela od-
maknjeno življenje v plani-
nah nad Borovško vasjo, da-
našnjo Kranjsko Goro. V po-
vestih o Kekcu se pojavita 
tudi divji lovec Bedanec in 
pravičnik Vitranc. Vsi ti liki 
in še drugi so del bogatega 
ljudskega izročila Kranjske 
Gore, ki je le delno zapisa-
no. V kranjskogorskem di-
alektu ga je ohranjala Mari-
ca Globočnik, ki je bila prava 
zakladnica ljudskega izroči-
la.« Poleg nje je spomin na 
zgodovino, ljudsko izročilo 
ter šege in navade ohranja-
lo še nekaj njenih vrstnikov. 
Med njimi sta izstopala Vid 
Černe in Stanko Košir.

Po domače Smerinjekova 
Marica se je rodila leta 1918 
v družini Jakelj v Kranjski 
Gori. Postati je želela učite-
ljica, ker pa doma niso ime-
li dovolj denarja za njen štu-
dij, se je šla učit za šiviljo, a 
tega dela ni nikoli opravljala. 
Delala je v gostinstvu in tu-
rizmu in pomagala doma na 
kmetiji. Leta 1954 se je po-
ročila s Francem Globočni-
kom, v zakonu sta se jima ro-
dili hčerki Helena in Jožica.

»Marica je že kot otrok 
zbirala vrstnike in jim pisa-
la igrice, da so jih potem ig-
rali kar po domačijah in po-
zneje na šolskem odru. Z 
enajstimi leti se je pridru-
žila pevskemu društvu in 
igralski skupini. To je poče-
la skoraj pol svojega dolgega 
življenja. Nastopala je na va-
škem odru in različnih pri-
reditvah. K sodelovanju jo je 
v devetdesetih letih povabila 

agencija Julijana v Kranjski 
Gori, ki je uredila Kekčevo 
deželo. Po desetih letih na-
stopanja je zaradi starosti 
odnehala. Nekaj časa je Peh-
to še igrala doma v Pehtini 
kamri in v hotelih v Kranj-
ski Gori,« nas popeljejo za-
pisi na razstavi. Marica Glo-
bočnik je umrla leta 2016 
v 99. letu starosti. Za svoje 
delo je med drugim prejela 
naziv častne občanke obči-
ne Kranjska Gora. V parku 

ob Pišnici so v njen spomin 
posadili drevo in postavili 
spominsko tablo z njeno fo-
tografijo.

»Ljudski pripovedovalci 
so svojo govorno spretnost 
navadno razvili pod vplivom 
nekoga iz najbližjega okolja, 
najpogosteje iz lastne dru-
žine. Marica Globočnik in 
njeni predniki so lep primer 
take družinske pripovedo-
valske verige,« je poudarila 
Anja Štefan.

Suzana P. Kovačič

Anja Štefan (levo) je v pogovoru s Karmen Sluga predstavila 
Marico Globočnik - Smerinjekovo teto Pehto. / Foto: Nik Bertoncelj

V okviru domoznanskega septembra so v kranjskogorski enoti Občinske knjižnice Jesenice pred dnevi odprli razstavo Smerinjekova teta Pehta. 
Predstavili so življenje in delo Marice Globočnik - Smerinjekove iz Kranjske Gore.

Zanimiva razstava o najbolj znani teti Pehti / Foto: Nik Bertoncelj

Pogovor
V zasluženi pokoj odhaja 
nekdanji ravnatelj Gimnazije 
Kranj Franc Rozman. Stran 23

Državni svet
Svoja mandata končujeta 
državna svetnika Bogomir 
Vnučec in Igor Velov. Stran 24

Smerinjekova teta Pehta

»Nekoč so za očetovo rojstno hišo potekali Kekčevi 
dnevi. Preoblekla se je v teto Pehto, šla med otroke 
in začela pripovedovati 'storije iz Črne Vope'. Otroci 
so jo zelo lepo sprejeli, zato so jo učiteljice še večkrat 
povabile, da je odigrala teto Pehto. Tako je začela 
nastopati kot teta Pehta ter pripovedovati ljudske 
pravljice, vezane na izročilo svojega očeta Petra Jaklja - 
Smerinjekovega in pisatelja Josipa Vandota.«

Dogodek je pritegnil številne obiskovalce, v prvi vrsti tudi 
družino Marice Globočnik. / Foto: Nik Bertoncelj
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Posvojitev otroka tudi za 
istospolne pare

Državni zbor je v torek z 
48 glasovi za in 29 proti po-
trdil spremembe družinske-
ga zakonika, ki določajo, da 
je zakonska zveza življenj-
ska skupnost dveh oseb, 
istospolnima partnerjema v 
partnerski zvezi pa omogo-
čajo, da posvojita otroka pod 
enakimi pogoji kot zakon-
ca. Vlada, ki je spremem-
be predlagala, je poudarila, 
da te sledijo ustavni odloč-
bi iz julija letos. V skladu z 
njo je veljavna ureditev, po 
kateri zakonsko zvezo skle-
neta le osebi različnega spo-
la, istospolna partnerja pa v 
formalni partnerski zvezi ne 
moreta skupaj posvojiti ot-
roka, v neskladju z ustavno 
prepovedjo diskriminacije. 
Ustavno sodišče je zato po-
leti državnemu zboru nalo-
žilo, da neustavnost odpra-
vi v šestih mesecih. Določilo 
je tudi, da do sprememb za-
konodaje velja, da je zakon-
ska zveza življenjska skup-
nost dveh oseb ne glede na 
spol in da lahko istospolna 
partnerja v partnerski zve-
zi skupaj posvojita otroka 
pod enakimi pogoji kot za-
konca. Odločitev po naved-
bah sodišča ne zmanjšu-
je pomena instituta tradici-
onalne zakonske zveze kot 
življenjske skupnosti moža 

in žene in ne spreminja po-
gojev ali posledic sklepanja 
zakonske zveze med oseba-
ma različnega spola. Pome-
ni zgolj to, da lahko odslej 
poleg raznospolnih partner-
jev zakonsko zvezo sklepa-
jo tudi istospolni partner-
ji, je še poudarila vlada. Za-
konske spremembe so v ko-
aliciji podprli, v SDS in NSi 
so jim nasprotovali, Aleš 
Primc, vodja koalicije Za 
otroke gre!, pa je že napo-
vedal zbiranje podpisov za 
referendum. V EU je sicer 
skupno posvojitev otrok za 
istospolne pare uredilo tri-
najst držav članic.

Konec zbiranja podpisov
V sredo se je iztekel 

35-dnevni rok za zbiranje 
podpisov za razpis zako-
nodajnih referendumov o 
predlogu sprememb zako-
na o vladi, predlogu nove-
le zakona o RTVS in predlo-
gu sprememb zakona o dol-
gotrajni oskrbi. Pobudnica 
vseh treh referendumov je 
SDS, ki je morala za vsake-
ga od referendumov zbrati 
po 40 tisoč podpisov. Za vlo-
žitev s podpisi podprte zah-
teve v državni zbor je imela 
SDS sedem dni časa, a je to 
storila že včeraj, ko so sporo-
čili, da so zbrali dovolj pod-
pisov. Če je zahteva popol-
na, ima državni zbor sedem 
dni časa, da z odlokom raz-
piše referendum. Od dne-
va razpisa referenduma do 

dneva glasovanja skladno z 
referendumsko zakonoda-
jo ne sme preteči manj ka-
kor trideset dni in ne več ka-
kor leto dni. Določitev dne-
va glasovanja, do katerega 
preteče več kot petinštiride-
set dni od dneva razpisa re-
ferenduma, sprejme držav-
ni zbor z dvotretjinsko ve-
čino navzočih poslancev. V 
SDS se zavzemajo, da bi vse 
tri referendume izvedli so-
časno z enim od rokov lokal-
nih ali pa predsedniških vo-
litev. V koaliciji pa se bolj na-
gibajo k temu, da bi vse re-
ferendume izpeljali v enem 
»referendumskem« dnevu, 
a ne na dan volitev.

Različna stališča o vstopu 
Ukrajine v Nato

Poslanska skupina SDS 
je v sredo vložila zahtevo za 
sklic nujne seje odbora DZ 
za zunanje zadeve, na kate-
ri naj odbor pozove vlado, 
da podpre članstvo Ukraji-
ne v Natu in pristopi k pod-
pisu skupne izjave o tem. 
Zunanja ministrica Tanja 
Fajon je sicer ta teden deja-
la, da je zaradi velikih varno-
stnih tveganj Slovenija, tako 
kot mnoge velike zavezni-
ce, zadržana do vstopa Ukra-
jine v zvezo Nato. »Če bi se 
zveza Nato odločala o spre-
jemu Ukrajine v članstvo, je 
to lahko jasna napoved za-
četka vojne,« je povedala. V 
SDS pa so do vladnih stali-
šč glede vojne v Ukrajini in 

ukrajinske zahteve po čim-
prejšnjem članstvu v Natu 
kritični. Kot so zapisali v spo-
ročilo za javnost, je Sloveni-
ja ena redkih novih držav 
članic zveze Nato, ki ukra-
jinskega članstva ni javno 
in odločno podprla. Po nji-
hovem gre za »nespametno 
in nepremišljeno potezo, ki 
lahko škodi mednarodnemu 
ugledu Slovenije«. Ukrajin-
ski predsednik Volodimir 
Zelenski je minuli petek na-
povedal, da bo njegova drža-
va zaprosila za vstop v Nato 
po hitrem postopku.

Tihotapili odpadke
Slovenska policija je v so-

delovanju s poveljstvom ka-
rabinjerjev za varstvo okolja 
in z Europolom zaključila 
obsežno preiskavo nezako-
nitega odlaganja in pošilja-
nja odpadkov iz Italije v Slo-
venijo, Hrvaško in Madžar-
sko. V operaciji Tower Tra-
sh, ki so jo predstavili ta te-
den, so opravili 24 hišnih 
preiskav pri osumljencih in 
pri 12 podjetjih. Kriminalna 
združba naj bi nezakonito 
odložila približno 1700 ton 
odpadkov, del njih so pre-
peljali in odvrgli tudi v na-
ravi na območju Divače. Za 
slednje sta osumljena drža-
vljana Slovenije in Italije iz 
dveh koprskih podjetij. Zag-
rožena kazen je do pet let za-
pora, v primeru hujših pos-
ledic za okolje ali ljudi pa do 
osem let zapora.

Simon Šubic

Potrdili spremembe 
družinskega zakonika

Aleš Primc iz koalicije Za otroke gre! je napovedal zbiranje 
podpisov za referendum o spremembah Družinskega 
zakonika. / Foto: Primož Pičulin

Zunanja ministrica Tanja Fajon je povedala, da je Slovenija 
zaradi velikih varnostnih tveganj zadržana do vstopa 
Ukrajine v zvezo Nato. / Foto: Tina Dokl

Odpadki iz Italije so končali tudi v naravi na območju 
Divače. / Foto: PU Koper

med sosedi

Jože Košnjek
Ko je profesorica sloven-

ščine na Gimnaziji v Šentvi-
du nad Ljubljano Danijela 
Bakovnik z Visokega pri Kra-
nju prebirala koroško literar-
no revijo Rastje, ki jo je od 
leta 2007 naprej urejala Ani-
ta Hudl, rojena Kamničanka, 
ki se je leta 1968 po znanstvu 
s svojim možem Jožkom pre-
selila na Koroško, sta jo revi-
ja ter njena urednica in pe-
snica navdušili. Želja, da bi 
Anito tudi osebno spoznala, 
se žal ni uresničila. Na dalja-
vo, v mislih, pa sta ostali po-
vezani. Tudi po nepričakova-
ni prezgodnji Anitini smrti 
1. oktobra leta 2012. Stara je 
bila 66 let. Danijela Bakov-
nik se je zavezala, da bo ohra-
njala spomin na pesnico, pi-
sateljico, vsestransko kultur-
no ustvarjalko in režiserko 
Anito, ki je večinoma delova-
la v svojem novem okolju na 

Koroškem, pogosto pa je go-
stovala tudi doma, v Sloveniji. 
Bila je prepričana, da »pesem 
meje ne pozna«, kot je naslov 
ene od njenih pesmi.

Kulturno društvo Valentin 
Kokalj z Visokega je novem-
bra leta 2019 na pobudo Da-
nijele Bakovnik priredilo kul-
turni večer v spomin na Ani-
to Hudl. Na odru visoškega 
doma kulture se je takrat do-
mačinom pridružil tudi Ok-
tet Suha iz Podjune. Anita 
je zanj napisala nekaj pesmi 
vključno z najbolj znano An-
zej, ki je postala uspešnica in 
je na Koroškem že skoraj po-
narodela.

V petek, 1, oktobra, natanko 
deset let po smrti Anite Hudl, 
se je ta vrnila na domači oder 
v Kulturnem domu Pliberk. Z 
možem Jožkom in sinovi To-
mažem, Samom in Matejem 
je živela v bližnji Nonči vasi, 

pliberški oder pa je bil še po-
sebej po ustanovitvi igralske 
skupine Oder 73 njen drugi 
dom. Deset let po njeni smrti 
so njej v čast in spomin zape-
li domači moški pevski zbor 
Edinost pod vodstvom Špe-
le Mastek - Mori, Oktet Suha, 
Anitin sin pevec Samo in čla-
ni Kulturno umetniškega 
društva Valentin Kokalj Viso-
ko Maruša Felkar Dragomi-
la Šeško, Jelka Štefanec, So-
nja Zupančič, Janez Žaler in 
Milan Krišelj. Izjemno vse-
binsko bogato vezno besedo 
z izborom pesmi in pripovedi 
je bilo tudi tokrat delo Danije-
le Bakovnik, ki se je izkazala 
tudi kot izvrstna poznavalka 
življenja Slovencev na Koro-
škem in njihove kulture. Mož 
pokojne Anite Jožko Hudl jo 
je na koncu prireditve pova-
bil na oder, vsem nastopajo-
čim pa se je za sodelovanje 

zahvalil predsednik Odra 73 
Franz Kuežnig.

Jokej Logar, pevec Okte-
ta Suha, ki je na koncertih že 
nad tisočkrat zapel Anitini pe-
sem Anzej, je o Aniti povedal 
dvoje. Tudi po prihodu iz Slo-
venije na Koroško je ostala 

narodno zavedna, kar je da-
nes, žal, v takih primerih red-
kost. Zelo hitro se je vživela 
v novo okolje in postala moj-
strica podjunskega narečja. 
Dokler bomo peli in dihali, jo 
bomo imeli v častnem spomi-
nu, je povedal Jokej.

Slovenci v zamejstvu (871)

Danijela Bakovnik (četrta z leve) in Jožko Hudl, mož 
pokojne Anite Hudl (prvi z desne), s člani KUD Valentin 
Kokalj Visoko na pliberškem odru / Foto: Jože Košnjek

Anitine zgodbe in pesmi živijo
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Uvodni nagovor

V uvodu je predsednica 
spregovorila o napadu Ru-
sije na Ukrajino. »Spošto-
vana gospa predsednica, 
spoštovane poslanke in po-
slanci, spoštovane Evro-
pejke in Evropejci. Parla-
ment prvič razpravlja o sta-
nju naše Unije, medtem ko 
na evropskih tleh divja voj-
na. Vsi se spomnimo tistega 
usodnega jutra konec febru-
arja. Evropejce in Evropejke 
iz vse Unije je osupila novi-
ca, ki jih je pričakala, ko so 
se zbudili. Presunil jih je po-
novni vzpon neusmiljenega 
zla. Pretresli so jih zvoki si-
ren in neizprosna okrutnost 
vojne. Vendar je bil to tudi 
trenutek, ko se je vsa naša 
celina povezala v solidarno-
sti. Na naših mejnih preho-
dih so begunci in begunke 
našli zatočišče. Na naših uli-
cah so zaplapolale ukrajin-
ske zastave. V učilnicah so 
ukrajinski otroci dobili nove 
prijatelje in prijateljice. To 
je bil trenutek, ko Evropej-
ci in Evropejke niso pogle-
dali stran in niso oklevali. 
Zbrali so pogum in naredi-
li to, kar je prav. In to je bil 
trenutek, ko se je naša Uni-
ja izkazala kot celota. Med 
finančno krizo pred petnaj-
stimi leti smo potrebovali 
več let, da smo našli trajne 

rešitve. Desetletje pozne-
je, ko je izbruhnila svetovna 
pandemija, smo potrebova-
li le nekaj tednov. Letos, ta-
koj ko so ruske sile vkoraka-
le v Ukrajino, pa smo se od-
zvali enotno, odločno in ne-
mudoma. Na to moramo biti 
ponosni. Spet se je pokazala 
notranja moč Evrope. Vso to 
moč bomo tudi potrebovali, 
saj meseci, ki so pred nami, 
ne bodo lahki. Ne za druži-
ne, ki komaj shajajo, ne za 
podjetja, ki se soočajo s tež-
kimi odločitvami o svoji pri-
hodnosti. Povsem jasno je, 
da je veliko na kocki. Ne le 
za Ukrajino, temveč za vso 
Evropo in ves svet. Čakajo 
nas preizkušnje. Preizkuša-
li nas bodo tisti, ki želijo iz-
koristiti kakršno koli razde-
ljenost med nami. To ni le 
vojna, ki jo je Rusija sproži-
la proti Ukrajini. To je voj-
na proti naši energiji, vojna 
proti našemu gospodarstvu, 
vojna proti našim vredno-
tam in vojna proti naši pri-
hodnosti. Je napad avtokra-
cije na demokracijo. Vendar 
sem prepričana, da bo zara-
di našega poguma in soli-
darnosti Putinu spodletelo 
in bo zmagala Evropa.«

Pogon na vodik?
V nadaljevanju se je pred-

sednica dotaknila vseh ključ-
nih vprašanj stanja v Uni-
ji. Med drugim je pouda-
rila nujnost energetske 

preobrazbe Unije. »Spošto-
vane poslanke in poslanci, 
dobra novica je, da se je ta 
nujna preobrazba že zače-
la. Odvija se na Severnem in 
Baltskem morju, kjer so naše 
države članice v proizvodnjo 
vetrne energije na morju vlo-
žile izdatna sredstva. Odvi-
ja se na Siciliji, kjer bo naj-
večja evropska tovarna sonč-
nih panelov kmalu izdelova-
la najsodobnejše izdelke. In 
odvija se v severni Nemčiji, 
kjer regionalne vlake poga-
nja obnovljivi vodik. Prav vo-
dik bi lahko za Evropo pome-
nil preobrat. Kar zadeva vo-
dik, moramo preiti z nišne-
ga trga na trg množične po-
trošnje. V načrtu REPowe-
rEU smo svoj cilj podvoji-
li: do leta 2030 želimo pro-
izvesti deset milijonov ton 
obnovljivega vodika na leto. 
Da bi ta cilj dosegli, moramo 
vzpostaviti vzdrževalca trga 
za vodik, da bomo premosti-
li naložbeno vrzel in poveza-
li prihodnja ponudbo in pov-
praševanje. Zato lahko da-
nes napovem, da bomo usta-
novili novo evropsko banko 
za vodik. Pomagala bo jam-
čiti za nakupe vodika, zlasti 
s črpanjem iz sklada za ino-
vacije. Ta banka bo lahko z 
naložbami v vrednosti treh 
milijard evrov pomagala pri 
vzpostavljanju prihodnjega 
trga vodika. Tako bomo zgra-
dili gospodarstvo prihodno-
sti. Prav to je naš evropski 

zeleni dogovor. V preteklih 
mesecih smo se lahko vsi 
prepričali, kako pomemben 
je evropski zeleni dogovor za 
Evropo. Poletje 2022 se nam 
bo vtisnilo v spomin. Priča 
smo bili suhim rečnim stru-
gam, gozdovom v plamenih, 
izredni vročini. Resnica pa 
je še veliko hujša. Alpski le-
deniki so doslej v kritičnih 
trenutkih reševali vodostaj 
Rena in Rone. Toda ker se 
evropski ledeniki talijo hit-
reje kot kdaj koli prej, bodo 
suše v prihodnosti še hujše. 
Na vso moč se moramo tru-
diti za prilagoditev na pod-
nebne spremembe in z nara-
vo ravnati kot z najboljšim 
zaveznikom …« (Vir: Govor 
predsednice Ursule von der 
Leyen o stanju v Uniji leta 
2022 je dostopen na spletni 
strani ec.europa.eu)

Složna in močna unija
Predsednica je dala svo-

jemu govoru naslov Slož-
na in močna unija. In prav 
za to gre: da bi tudi v neka-
terih drugih zadevah vseh 
27 članic EU doseglo takšno 
slogo, kot jo je v načelni ob-
sodbi in dejavnem odzivu 
na rusko agresijo v Ukraji-
ni. Složne in močne unije si 
ne želi nobena od drugih ve-
likih sil: ne Rusija ne Kitaj-
ska, tudi Amerika bi raje vi-
dela manj složno in šibkejšo 
EU … Tudi v tem oziru naj 
torej velja: V slogi je moč!

Miha Naglič

Zdaj je že tradicija, da ima predsednik evropske komisije vsako leto v Evropskem parlamentu govor o 
stanju v Uniji. Aktualna predsednica evropske vlade Ursula von der Leyen je imela v tej funkciji  
14. septembra že svoj tretji govor …

Ursula von der Leyen in Vladimir Putin, ko so bili odnosi 
med EU in Rusijo še dobri; na konferenci o Libiji, 19. 
januarja 2020 / Foto: Wikipedija

Predsednica Evropske komisije v ukrajinskem mestu Buča, 
8. aprila 2022. V tem mestu so pred tem našli množično 
grobišče vojnih žrtev. / Foto: Wikipedija

Vladimir Putin s svojo mamo leta 1958. Danes, 7. oktobra 
2022, ima ta deček 70. rojstni dan in velja za enega 
največjih negativcev na planetu. / Foto: Wikipedija

Nove knjige (653)

Brezčasna potepanja
»Vsaj v eni stvari smo 

si Slovenci enotni: niko-
li ne podvomimo o lepo-
ti svoje države. Verujemo, 
da narava 'v potrtih prsih 
up budi', poraja preroje-
ne misli, čustva, intuicije 
in čutenja, te štiri osnovne 
elemente človekove zavesti. 
Pri tem smo vzljubili števil-
ko štiri, ker simbolizira vse, 
kar je naše osebno in obe-
nem zemeljsko, kar ozna-
čuje totalnost ustvarjene-
ga in razodetega: štiri stra-
ni neba, štiri letne čase, šti-
ri temperamente, štiri luni-
ne mene ... in drugo tako re-
koč nepreštevno, kar je še 
četvernega na svetu. Navse-
zadnje verujemo tudi sami, 
da svet tvorijo štirje narav-
ni elementi, ki jih je odkri-
vala že antika: zemlja, zrak, 

voda in ogenj. Zakaj torej 
ne bi v duhu teh elementov 
doživljali prvinskosti sve-
ta, ki nima časa? / Lepota 
Slovenije postaja opevani 
mit. Po svetu tako priljub-
ljeni mastodont izletniških 
vodnikov Lonely planet jo 
postavlja v svetovni vrh pri-
vlačnih izletniških destina-
cij. Mi sami – eni nagnje-
ni k obiskovanju naravnih 
znamenitosti, drugi kul-
turnih spomenikov, tretji 
najlepših razgledov, četr-
ti samo uživanju sonca in 
čistega zraka … – pa iščemo 
samo samoto v naravi, bo-
disi da bi se znebili tesnob 
in neodrešenosti v sebi bo-
disi se v naravi približali sa-
mim sebi in svojim najbliž-
jim. /…/ Sam imam najra-
je zatišja v naravi. Nekate-
ra od njih vam v tej knji-
gi skušam predstaviti za 

izletniško rabo, prijazno in 
nazorno, ne brez odkritega 
namena, da razodenem nji-
hovo relativno brezčasnost, 
nedotaknjenost in nedo-
takljivost. Zatišja mi poma-
gajo pri iskanju resnice in 
mirnega dihanja, duhovne-
ga središča mojega obsto-
ja. To središče se sicer rado 
izmika. Včasih je nedoseg-
ljivo. Vendar pa se mi kdaj 
zgodi, da se ustavlja tudi v 
meni. Takrat brezčasno po-
tepanje postane umik vase. 
Se širi v občutek, da se svet 
ponovno ustvarja, kakor v 
otroku. Napolni me potreba 
po notranji spremembi in 
po iskanjih lepših obzorij 
zavesti. Kar pomeni, da se 
brezčasno potepanje niko-
li ne konča na cilju. Nikoli 
se tudi ne razodene samo v 
enem naravnem elementu, 
ampak v vseh štirih hkrati. 

Želim si, da bi se odkriva-
nje tega središča naselilo 
tudi v tej knjigi.« (str. 3)

Željko Kozinc je v pisanju 
»potepuških« vodnikov že 
veteran. Vodil nas je v mno-
ge kraje, bolj ali manj zna-
menite. To pot pa je izbral 
»zatišja v naravi«. Med nji-
mi tudi nekaj gorenjskih: 
slap Govic (Bohinj), Koro-
šaški slapovi (Kamnik), Le-
dina na Jelovici, Lipanca, 
Mrzli vrh (nad Žirmi), slap 
Nemiljski šum (Besnica), 
Šavnice ali Goli vrh na Me-
nini, Vošca (Karavanke) … 
Bi si vzeli čas za potep do ka-
terega od njih?

Željko Kozinc, Brezčasna 
potepanja, Mladinska 
knjiga, Ljubljana, 2022, 
240 strani

Miha Naglič

O stanju v Uniji 2022
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Že enajsto leto tradicio-
nalni sprehod skozi ta čas 
najbolj likovno mesto v drža-
vi se je v Galeriji Mestne hiše 
v Kranju začel vzneseno – 
s »primopredajo poslov« 
idejnega pobudnika in de-
setletje umetniškega vod-
je festivala magistra slikar-
stva Klavdija Tutte svoji na-
slednici akademski kiparki 
Martini Marenčič.

»Veseli me, da vodenje fe-
stivala predajam v roke kole-
gici Martini in z njo mladim 
silam. Mislim, da naš festi-
val tudi v prihodnje še čaka-
jo svetli časi,« je dejal Tutta 
in po pozdravnem nagovoru 
kranjskega župana Matjaža 
Rakovca besedo predal novi 
umetniški vodji festivala, ki 
je uvodoma poudarila, da v 
novo dekado zdaj že tradici-
onalnega Mednarodnega fe-
stivala likovnih umetnosti 
osrednji organizator Likov-
no društvo Kranj vstopa z 
novo temo. V središče likov-
ne obravnave tokrat stopa fi-
gura, kar izvemo že v podna-
slovu festivala Ecce Homo – 
Figura v novi realnosti. »Če 
je figuralika likovno upoda-
bljanje stvarnega sveta, zlas-
ti živih bitij, je tema letoš-
njega festivala predvsem po-
doba človeka ali človeštva, 
kakršno je to danes. Tema je 
še vedno, kot je navada tega 
festivala, zastavljena precej 
široko in dopušča neomeje-
no možnosti za izraz v raz-
ličnih medijih.«

To je prvo občinstvo v na-
daljevanju dneva spoznava-
lo tudi s sprehodom po ga-
lerijah. Na 14 razstaviščih 
se z več kot 300 deli pred-
stavlja kar 98 umetnikov 
iz 20 držav, poleg Sloveni-
je še iz Avstrije, Armenije, 
Francije, Hrvaške, Italije, 
Japonske, Izraela, Švedske, 

Španije, Severne Makedo-
nije, Romunije, Rusije, Ma-
džarske, Nemčije, Nizozem-
ske, Slovaške, Srbije, Ukra-
jine, Portugalske in Poljske. 
A preden se sprehodimo po 
galerijah in k ogledu raz-
ličnih pristopov k figuralni 
umetnosti, poglejmo še, kdo 
so letošnji nagrajenci.

Podelili dve festivalski 
nagradi in enajst priznanj

Letošnjo mednarodno 
strokovno žirijo so sestavlja-
li umetnostni zgodovinar in 
direktor Muzeja mesta Reka 
mag. Ervin Dubrović, prof. 
umetnostne zgodovine in 
kustosinja ZDSLU Olga Bu-
tinar Čeh, umetnostna zgo-
dovinarka in kuratorka Petra 
Vencelj, svetovalec festivala 
mag. Klavdij Tutta in ume-
tniška vodja festivala Marti-
na Marenčič. Podelili so dve 
festivalski nagradi in enajst 
priznanj. Osrednjo nagrado 
grand prix (veliko nagrado) 
festivala je za sodobno inter-
pretacijo človeške figure in 
za vrhunsko likovno poeti-
ko, najoriginalnejšo predsta-
vitev tematike Ecce Homo in 
za povezavo klasičnega s so-

dobno likovno vsebino na li-
kovnem polju prejel akadem-
ski slikar Janez Kardelj.

Njegova slika z naslovom 
Kids are wandering throu-
gh the wasteland collecting 
reusable goods (akril, pas-
tel, kolaž, dekolaž na plat-
nu) iz leta 2003 je na ogled 

v Stebriščni dvorani Mestne 
hiše. Umetnik, ki spoštuje 
radikalno umetniško držo in 
prezira taktike in strategije v 
umetnosti, je ob nagradi po-
vedal: »Zame je nagrada veli-
ko presenečenje in sem zelo 
počaščen, da se je žirija odlo-
čila nagraditi prav moje delo. 
Posebno zato, ker je na festi-
valu res veliko odličnih del. 
Na neki način je nagrada tudi 
potrditev, da vendarle razmi-

šljam in delujem v pravi sme-
ri,« je povedal Janez Kardelj, 
ki pri ustvarjanju sicer daje 
prednost likovnemu pred 
aktualnostjo. »Aktualnost je 
vedno dvorezen meč. Vča-
sih je kaj videti aktualno, pa 
ni bilo ustvarjeno s tem na-
menom, spet drugič pa želiš 

narediti kaj aktualnega, pa se 
hitro pokaže, da je že zasta-
relo. Načeloma podobno kot 
vsak človek pri temah črpam 
iz sveta, ki me obdaja.« V tem 
smislu razume tudi nagraje-
no delo, na katerem v ospred-
je stopajo tri človeške figure 
na križu in je po skoraj dvaj-
setih letih še bolj aktualno. 
Velika nagrada Kardelju pri-
naša tudi samostojno razsta-
vo v prihodnjem letu.

Odkupno nagrado Gorenj-
skega muzeja, ki jo medna-
rodna žirija festivala pode-
li gorenjskemu umetniku, 
članu Likovnega društva 
Kranj, je letos prejel Lojze 
Kalinšek za delo Ecce Homo 
MMXXII. Žirija hkrati po-
udarja, da gre za slikarja, ki 
skozi svoj celotni opus razi-
skuje figuro in povezuje tra-
dicionalno s sodobnim. Nje-
gova slika je na ogled v Gale-
riji Prešernove hiše. »Vesel 
sem nagrade, tudi zato, ker 
sem tokrat slikal posebej za 
festival in sem pri ustvarja-
nju zelo užival. Nasploh mo-
ram priznati, da mi je bila le-
tošnja tema festivala tako re-
koč pisana na kožo,« je po-
vedal Kalinšek, ki je na sliko 

umestil osem človeških fi-
gur, med katerimi prevla-
dujejo ženske: »Sicer ne gre 
zgolj za človeške figure, že-
lim pokazati tudi na odnose 
med njimi, od osvajanja, raz-
dajanja do rojevanja. Ne gre 
le za fizično telo, uveljavljam 
tudi psihično komponento.«

Festivalska priznanja 
Ecce Homo – Figura v novi 
realnosti so letos prejeli še 
Duo Apotropia – Antonella 

Mignone in Cristiano Pane-
puccia za vrhunsko predsta-
vitev videa in za mojstrsko 
povezavo dveh kulturnih 
zvrsti, vizualne in glasbene, 
ekipa KIBLA2LAB je za pro-
jekt Morphia prejela prizna-
nje za izjemno multimedij-
sko raziskavo in predstavi-
tev likovno vizualne poeti-
ke utripajočega, nastajajo-
čega virtualnega telesa prej-
me. Hrvatica Lucija Jelić je 
bila nagrajena za odlično po-
stavitev umetniške inštala-
cije v ambientu, Viktor Šest 
pa za vrhunsko kroki risbo. 
Kranjčan Joža Eržen je pri-
znanje prejel za dolgoletni 
kiparski opus, posvečen fi-
guri, Helene Vallas Vincent 
iz Francije pa za subtilno 

predstavitev človeškega te-
lesa v fotografiji. Priznanje 
žirije za brezhibno likovno 
predstavitev človeške podo-
be v krajini je prejela ruska 
umetnica na Gorenjskem 
Maša Bersan Mašuk, pri-
znanje za vrhunsko posta-
vitev instalacije, ki poudar-
ja stisko beguncev, pa Maja 
Zaplotnik. Japonska avtori-
ca Nobuko Hamano, kate-
re dela so s še nekaj japon-
skimi avtorji predstavlje-
na v Mali galeriji, je prizna-
nje prejela za intimno oseb-
no likovno izpoved ob odho-
du, za vrhunsko predstavi-
tev človeškega telesa v risbi 
je priznanje dobil tudi Petar 
Mošić iz Srbije, priznanje za 
vrhunsko, duhovito in iro-
nično ilustracijo je prejela 
še Milanka Fabjančič.

Mojster podobe Jurij 
Kalan

Na festivalu že tradicional-
no podelijo tudi nagrado za 
življenjsko delo, ki jo enemu 
izmed izstopajočih sloven-
skih likovnih ustvarjalcev 
podeljuje Združenje društev 
slovenskih likovnih umetni-
kov. Žirija, ki so jo zastopali 

predstavniki društev in sek-
cij, ki delujejo v umetniških 
svetih Zveze društev sloven-
skih likovnih umetnikov, je 
izbirala med šestimi predlo-
gi in nagrado za izjemen fi-
guralni opus podelila aka-
demskemu slikarju Juriju 
Kalanu, po rodu iz Železni-
kov, ki že več desetletij živi 
na obrobju Ljubljane.

Del njegovega sicer bo-
gatega ustvarjalnega opu-
sa je razstavljen tudi na tok-
ratnem festivalu. V Galeri-
ji Kranjske hiše je na ogled 
izbor slik v tehniki olje na 
platnu ter kipcev – portretov 
v tehniki pobarvan les. Festi-
valske galerije v mestnem je-
dru Kranja bodo odprte vse 
do konca meseca.

Igor Kavčič

Grand prix (veliko nagrado) letošnjega festivala je prejel Janez Kardelj. / Foto: Primož Pičulin

S podelitvijo nagrad in priznanj ter pohodom po galerijah v mestnem jedru se je pred tednom v Kranju začel bogat likovni oktober, ki ga letos že enajsto leto 
zapored zaznamuje Mednarodni festival likovnih umetnosti Kranj – ZDSLU. Nagrado ZDSLU za življenjsko delo je prejel akademski slikar Jurij Kalan.

Po festivalskih razstavah bodo v oktobru potekala tudi 
strokovna vodenja. Danes ob 10. uri bo po razstaviščih 
vodila Maruša Štibelj, 11. oktobra ob 16. uri Mihael 
Perčič, 13. oktobra ob 16. uri za Gimnazijo Kranj 
Klavdij Tutta, naslednji dan za otroke kranjskih šol 
in vrtcev ob 10. uri Marija Kos, 18. oktobra ob 10. uri 
Maruša Štibelj, 19. oktobra ob 10. uri pa bo vodička po 
razstaviščih še Klementina Golija.

Nagrado za življenjsko delo ZDSLU je prejel Jurij Kalan. / Foto: Primož Pičulin

Odkupno nagrado Gorenjskega muzeja za gorenjskega avtorja je prejel Lojze Kalinšek. V ozadju 
so pobudnik in dosedanji umetniški vodja festivala Klavdij Tutta, predsednik mednarodne žirije 
Ervin Dubrović in nova umetniška vodja festivala Martina Marenčič. / Foto: Primož Pičulin

Podobe človeka in človeštva
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Pogovor
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Dve tretjini svojega doseda-
njega življenja ste prežive-
li na Gimnaziji Kranj. Kaj je 
na tej »stari dami«, da vas je 
tako očarala in ste ji posvetili 
vsa svoja aktivna leta?

Pred temi leti sva se pred 
Globusom srečala z mojim 
zdaj že pokojnim predho-
dnikom na ravnateljskem 
mestu Valentinom Pivkom. 
Ob pogledu na z jutranjim 
soncem obsijano pročelje 
gimnazijske stavbe mi je re-
kel: »A ni lepa tale najina gi-
mnazija!« Ko aktivno vpli-
vaš na razvoj šole, se zara-
di tega veliko bolj povežeš z 
njo. Prvi dan, ko sem v gim-
nazijo vstopil kot dijak, me 
je bilo sicer kar malo strah, 
a je bilo potem prav srednje-
šolsko obdobje tisto, ko sem 
verjel, da lahko dosežeš, kar-
koli si želiš, in zato sem gi-
mnazijo občudoval. Na gim-
naziji se ravno toliko naučiš, 
da misliš, da ni več kaj dos-
ti spoznati, potem pa že na 
fakulteti ugotoviš, da držijo 
Sokratove besede: »Vem, da 
nič ne vem.«

Imate tudi najdaljši ravna-
teljski staž na tej gimnaziji 
– kaj vse ste doživeli v času 
svojega ravnateljevanja?

Določene stvari je bilo tre-
ba na šoli vsekakor spreme-
niti, res pa je, da šola v času, 
ko sem bil sam ravnatelj, ni 
šla skozi kakšne turbulen-
tne čase – tu mislim na širše 
okolje, saj politične okoliš-
čine zelo vplivajo na razvoj 
šol, sploh gimnazij, ker se tu 
vzpostavlja nova inteligenca, 
nove usmeritve, morda celo 
avantgardne, revolucionar-
ne. Se je pa v obdobju moje-
ga ravnateljevanja zelo spre-
menil odnos javnosti oziro-
ma staršev do šole. Na začet-
ku je bilo še povsem normal-
no, da se zadnji mesec pred 
počitnicami šola zapre za 
starše, da so profesorji lahko 
normalno zaključili. Zdaj so 
starši v proces šolanja vklju-
čeni od prvega do zadnjega 
dne. To možnost sem vpe-
ljal, saj se na ta način stvari 
večinoma rešijo sproti, sicer 
imaš lahko ves čas inšpekcij-
ske nadzore. Vsi se moramo 
zavedati, da je uspeh otroka 
odvisen od našega sodelova-
nja, ne nasprotovanja in do-
kazovanja, kdo je močnejši 
oziroma pametnejši.

Osnovna naloga gimna-
zij je po vaših besedah aka-
demskost, usposabljanje di-
jakov za uspešen študij na 
univerzi. Kljub temu pa ste 

dijakom vedno znali ponu-
diti še kaj več. V čem je po-
men te izbirnosti?

Na gimnaziji treniramo 
možgane, kar je včasih lah-
ko precej naporno, obenem 
morajo nekateri dijaki v to 
vložiti ogromno truda, dru-
gi ne kaj dosti. Uspehi pa so 
zelo različni in niso odvisni 
zgolj od truda, ki ga je moral 
kdo vložiti. Dijakom prvih 
letnikov sem na začetku šol-
skega leta tudi letos pove-
dal, da bo uspeh veliko bolj 
odvisen od discipline kot pa 
od sposobnosti. Vsak človek 
pa rad počne tudi, kar mu je 
v veselje in pri čemer je us-
pešen, in to ni nujno eden 
od gimnazijskih predme-
tov. Zato smo uvedli te de-
javnosti. Drugi razlog pa je 
bil, da imajo mladi v osnov-
ni šoli relativno malo mož-
nosti spoznati širino vseh 
udejstvovanj oziroma mož-
nosti, kje vse lahko uporabi-
jo svoje sposobnosti. Mi pa 
smo jim dali to možnost.

Na kranjski gimnaziji ste se 
šolali tudi sami. Kakšna je 
bila razlika med učnim in 
vzgojnim procesom na gi-
mnaziji v času, ko ste jo obi-
skovali vi kot dijak, in zdaj?

Določena razlika je že za-
radi tega, ker starejša gene-
racija vedno misli, da iz da-
našnje mladine ne bo nič, to 
je pač neka floskula. A da-
našnja mladina je pač dru-
gačna, ker so časi drugač-
ni, in če jih želijo obvlada-
ti, morajo biti drugačni od 
nas. Glede pristopa k pou-
čevanju oziroma po stro-
kovni plati pa po mojem 
mnenju ni velike razlike, 
je pa precejšnja razlika v 

dostopnosti profesorjev. K 
temu sodelovanju med di-
jaki in profesorji je veliko 
pripomogla eksterna ma-
tura, ki je učitelja in dijaka 
postavila na isti breg, kar se 
mi zdi dobro. Po drugi plati 
pa mladi zaradi tega pogos-
to pričakujejo, da jih bomo 
ves čas potiskali naprej, in 
ko pridejo na fakulteto, se 
lahko znajdejo v težkem po-
ložaju, ker so prepuščeni le 
sami sebi.

Mnogi opažajo posledice, ki 
jih je pri dijakih pustilo šola-
nje na daljavo. Kako na to ob-
dobje gledate vi?

Vsekakor je to obdobje 
dokazalo, kar so učitelji si-
cer trdili že ves čas, da je 
šolanje brez neposredne-
ga stika manj uspešno. So 
se pa učitelji za šolanje na 
daljavo zelo hitro usposobi-
li in smo določene stvari iz 
tega obdobja obdržali. Mar-
sikaj lahko zelo hitro rešiš v 
Teamsih – prek objav v Te-
amsih se recimo lahko dija-
ki učijo tudi iz zapiskov svo-
jih sošolcev.

Kljub letom uspešnega dela 
ste se zgolj tri leta pred upo-
kojitvijo odločili mesto rav-
natelja prepustiti mlajšemu 
kolegu. Zakaj ste tisti trenu-
tek prepoznali kot najpri-
mernejši, da vodenje gimna-
zije prepustite nasledniku?

V neki fazi sem se odlo-
čil, da bom nehal ravnatelje-
vati, ko bo hčerka maturira-
la. Že ob prevzemu zadnje-
ga mandata sem zato pove-
dal, da bom s tem zaključil. 
Sicer vedno ostanejo kakšni 
projekti, ki jih želiš spelja-
ti in zaradi katerih bi lahko 

podaljševal, in prav zato 
sem si postavil mejo. Veči-
no odločitev v življenju sem 
sprejel na ta način; tudi leta 
2018, ko sem bil v bolnišni-
ci in je bilo kar problematič-
no, sem se odločil, da se ne 
bom več ukvarjal s politiko. 
In zato kasneje o tem niti ni-
sem več premišljeval. Obe-
nem pa sem se kot ravna-
telj ukvarjal z vsem mogo-
čim, uveljavljaš lahko stva-
ri, na katere se spoznaš, a 
sčasoma ugotoviš, da te čas 
prehiteva. Neprestano zato 
z nekaterimi stvarmi odla-
šaš, jih prestavljaš na ka-
snejši čas, a po smrti težko 
počneš karkoli. Obenem so 
se pridružile še zdravstvene 
težave. Ravnatelj si le 24 ur 
na dan.

Glede na to, da ste bili ak-
tivni na številnih področ-
jih, tudi v politiki, si vas ne 
predstavljamo, da se boste 
povsem umaknili v običa-
jen upokojenski vsakdanjik 
– kakšne načrte imate za ži-
vljenjsko obdobje, ki je zdaj 
pred vami?

V šoli bom še vedno so-
deloval pri izbirnih vsebi-
nah, aktiven bom še v klu-
bu alumnov. Zdaj bom imel 
tudi čas za jogo in meditaci-
jo, s katero sem se ukvarjal 
že prej. Mnogi to zamenjuje-
jo z religijo – sam sem vzgo-
jen kot katolik in bom to os-
tal, ampak modrosti, znanja 
drugih te samo še dodatno 
bogatijo.

Bo zdaj več časa tudi za šah?
Tu pa lahko rečem, da 

težko pričakujem vnuke – 
dva državna prvaka sem že 
vzgojil, zdaj bi pa še kakšne-
ga. (smeh) Doma smo veli-
ko igrali miselne igre, ker 
smo pred osmimi leti tele-
vizijo postavili na balkon, ko 
se je pokvarila, od tam pa je 
šla na odpad in je od takrat 
nimamo.

Ko ste se umaknili z mes-
ta ravnatelja, ste nam zau-
pali, da se boste zdaj v več-
ji meri lahko posvetili tudi 
kmetiji, ki jo imata z ženo 
v Litiji. Kako veliko kmetijo 
obdelujeta?

To je majhna hribovska 
kmetija. V ravnini je sicer 
deset hektarov zemlje ve-
liko, v hribih pa najinih 14 
hektarov ni veliko – hektar 
pašnika, ostalo so gozd in 
skale. Imava tudi sadovnjak 
in nekaj živali. Razmišljava, 
da bi pripravljala različne de-
lavnice – kmetijo sva kupila 
ravno zaradi tega, ker sva že-
lela prostor, kamor bi ljudje 

lahko prihajali na razne teča-
je in podobno. Tu pripravlja-
mo tudi gimnazijske tabore 
za osnovnošolce, že drugič 
smo letos pripravili še šaho-
vski tabor.

Ob vaši upokojitvi so vaši 
poklicni kolegi z Gimnazi-
je Kranj zapisali, da ste ma-
tematik in pedagog po duši 
in da je težko reči, kaj je na 
prvem mestu. Kaj pa bi vi 
dali na prvo mesto?

Bil sem še v srednji šoli, 
ko so me z revije Ognjišče 
vprašali, kaj bom počel v živ-
ljenju. Odgovoril sem, da 
bom učitelj matematike, ker 
imam tako rad matematiko. 
Pa me je novinar vprašal: 
»Kaj pa otroke?« Takrat sem 
ugotovil, da je pomembno 
predvsem, da imaš rad po-
učevanje, čeprav brez stroke 
seveda ne gre.

Pred nekaj leti, tik pred tran-
splantacijo druge ledvice, 
ste osvojili vrh Triglava. Kaj 
vas je gnalo na našo najviš-
jo goro?

Profesorica Marija Štrem-
felj je že dlje časa načrtova-
la, da bi naše učitelje pelja-
la na Triglav. Prvič nisem 
uspel, ker sem imel dru-
ge obveznosti, a se je po-
tem znova ponudila prilož-
nost. Takrat sem bil na dia-
lizi, a čeprav sem se ukvarjal 
s športom, nisem imel veli-
ko kondicije. Prvi dan smo v 
večernih urah prišli do Kre-
darice, kjer so mi zaradi te-
žav s kalijem odpovedale 
noge. Naslednji dan zjutraj 
pa sem bil spet čisto v redu 
in sem brez večjih težav pri-
šel na vrh Triglava.

Od vas so se gimnazijski ko-
legi poslovili z zelo ganlji-
vim zapisom. Boste težko 
zapustili gimnazijo?

Priznam, da me zdaj, ko 
pospravljam pisarno, kar 
malo »stiska«, po drugi 
strani pa se veselim upoko-
jitve, življenje gre naprej. 
Zdaj ne bom več imel izgo-
vorov, zakaj si stvari ne ure-
dim tako, kot si sam želim, 
in recimo naredim več za 
svoje zdravje.

Kolegi so vam zaželeli še, da 
bi zdaj vendarle tudi malo 
»lenarili«. Vam bo uspelo?

Bo, znam tudi lenari-
ti. (smeh) Ženske imate s 
tem več težav. Če je recimo 
oče sam doma z otroki, ne 
bo imel nobenih težav, da 
poleži na kavču, četudi bo 
okrog njega popoln nered, 
mame pa imajo s tem groz-
ne probleme.

Mateja Rant

Franc Rozman / Foto: Gorazd Kavčič

Franc 
Rozman

»Priznam, da 
me zdaj, ko 
pospravljam 
pisarno, kar 
malo 'stiska', 
po drugi strani 
pa se veselim 
upokojitve, 
življenje gre 
naprej. Zdaj ne 
bom več imel 
izgovorov, zakaj 
si stvari ne 
uredim tako, kot 
si sam želim.«

Zadnje obdobje več kot dvestoletne zgodovine Gimnazije Kranj je močno zaznamoval nekdanji ravnatelj Franc Rozman, ki zdaj 
odhaja v zasluženi pokoj. Njegovi kolegi na gimnaziji so se mu ob tej priložnosti poklonili z besedami: »Ne moremo, da ga ne bi 
občudovali, spoštovali, cenili in ga imeli radi kot izjemnega človeka. Za nas je zelo poseben. Ima srce in glavo na pravem mestu.«

Po duši najprej pedagog
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Državni svet
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Igor Velov: Uveljavljanje 
lokalnih interesov

»Državni svet bi zagotovo 
potreboval neki popravek, 
nikakor pa ne ukinitve, saj 
predstavlja nujno potrebno 
protiutež državnemu zbo-
ru, torej politiki, poleg tega 
so le preko državnega sve-
ta na državni ravni uveljav-
ljeni lokalni interesi, še po-
sebej odkar župani ne mo-
rejo biti več tudi poslanci,« 
razmišlja Igor Velov, kranj-
ski mestni svetnik, nekdanji 
kranjski podžupan in med 
drugim tudi nekdanji direk-
tor Agencije za varnost pro-
meta, ki končuje svoj prvi 
mandat državnega svetnika, 
razmišlja pa tudi o ponovni 
kandidaturi. V zdajšnjem 
državnem svetu je predstav-
nik lokalnih interesov enaj-
stih občin s spodnjega dela 
Gorenjske. Z naskokom 
najmlajši državni svetnik v 
tem mandatu je član komi-
sije za mednarodne odno-
se in komisije za lokalno sa-
moupravo.

»Največja vrednost dr-
žavnega sveta je očem skri-
ta. Vsak zakon, sprejet v dr-
žavnem zboru, gre skozi 
proceduro v državnem sve-
tu, kjer pregledamo in pre-
debatiramo na stotine zako-
nov in številni se popravijo 
prav zaradi naših pripomb 
in zahtev, včasih pa tudi za-
radi grožnje z vetom. Veto 
je zagotovo največja moč dr-
žavnega sveta, z njim smo 
velikokrat preprečili spreje-
tje slabega zakona. Tipičen 
primer je bil zakon o nalez-
ljivih boleznih, ki je imel v 
zvezi z omejevanjem giba-
nja ljudi, njihovih pravic in 
obveznosti zelo slabe rešit-
ve. Tega zakona ni ustavila 
politika, ampak prav držav-
ni svetniki. Državni svet je 
tudi prispeval k temu, da so 
se skrajšali postopki spreje-
manja protikoronskih pake-
tov, da so ljudje hitreje prišli 
do pomoči,« je pojasnil.

Velov ugotavlja, da bi mo-
rali vpliv državnega sveta ok-
repiti. Kot prvo bi državlja-
nom morali omogočiti več-
ji vpliv pri izvolitvi držav-
nih svetnikov in ga odvzeti 
občinskim svetom, ker se v 
njih stranke pri izbiri držav-
nih svetnikov odločajo po 
politični liniji, in ne po tem, 
kaj je bolje za ljudi in lokalno 
skupnost. Poleg tega bi mo-
rali uzakoniti, da po izgla-
sovanem vetu v državnem 

svetu državni zbor vsaj pol 
leta ne bi smel ponovno gla-
sovati o zavrnjenem zako-
nu. Tretji popravek bi izbolj-
šal funkcionalnost, dodaja 
Velov: »V torek smo npr. v 
državnem svetu zavrnili ce-
loten zakon o cestah, čeprav 
je bil sporen samo en člen. 
Zato bi morali v zakonodajni 
postopek uvesti še t. i. četrto 
branje, v katerem bi poslanci 
ponovno odločali le o tistem 
členu, za katerega bi državni 
svet dejal, da ni dober.«

Med dosežki državnega 
sveta v iztekajočem manda-
tu Velov poudarja pripravo 
pokrajinske zakonodaje, ki 
pa je v državnem zboru niso 
podprli. »Regionalizacijo 
Slovenije, ki smo ji bili naj-
bližje do zdaj, so spet usta-
vile politične stranke, ki ved-
no izračunavajo, ali jim teri-
torialna razdelitev Sloveni-
je ustreza na način, da lah-
ko obvladujejo svoje volilno 
telo. A nič hudega, gradivo 
ostaja, je zelo dobro priprav-
ljeno in bo počakalo na novo 
priložnost.«

O svojem delu Velov pra-
vi, da je bil v državnem sve-
tu zelo aktiven in podal vrsto 
dobrih predlogov. Pri tem 
spomni, da je npr. državni 
svet že leta 2018 na podla-
gi njegovega posredovanja 
preprečil, da bi državni zbor 
s sprejetjem nekega zakona, 
ki ni imel zagotovljenih vi-
rov financiranja, odvzel 52 
milijonov evrov, prvotno na-
menjenih prometni infra-
strukturi. »Ko smo zagrozili 
z vetom, so poslanci le našli 
denar drugje. Ker dobro poz-
nam področje prometa in 
prometne varnosti, sem ve-
liko dobrih predlogov podal 
tudi s tega področja. Enega 

takih na ministrstvu za in-
frastrukturo še preučuje-
jo, namreč da je že pogojni 
odvzem vozniškega dovolje-
nja zadosten ukrep in bi zato 
ukinili trajni odvzem vozni-
škega dovoljenja. Trdim, da 
je ta ukrep izpet in ne prina-
ša več učinka na prometno 
varnost, po drugi strani pa 
povzroča ogromno proble-
mov tistim, ki dovoljenje iz-
gubijo. Od tega imajo korist 
samo avtošole, nihče drug.«

Iz zadnjega obdobja izha-
ja tudi njegova pobuda vladi, 
da naj država dobaviteljem 
zemeljskega plina pokrije 
razliko med regulirano in 
tržno ceno plina. »Država 
je zaradi aktualnih razmer 
omejila ceno za končne od-
jemalce, na drugi strani pa 
so šle cene plina na trgu v 
nebo. Ker predvsem manjši 
dobavitelji ne morejo dolgo 

delati z izgubo, so ljudem 
odpovedali plin. Zato sem 
predlagal, na odgovor pa še 
čakam, da naj država razliko 
v cenah oziroma izgubo do-
baviteljev pokrije. S to inter-
vencijo države ostane za od-
jemalce dobava nemotena in 
se zanje nič ne spremeni,« 
pojasnjuje.

Bogomir Vnučec: državni 
zbor tudi priložnost za 
civilno družbo

Radovljičan Bogomir 
Vnučec, politik z dolgolet-
nimi izkušnjami na različ-
nih nivojih, zaključuje svoj 
drugi mandat v državnem 
svetu, kjer je predstavnik 
lokalnih interesov sedmih 
zgornjegorenjskih občin. 
Tudi Vnučec se strinja, da 
je v javnosti večina dela, ki 
ga opravijo državni svetni-
ki, slabo poznanega, čeprav 

je vloga sveta pri zagotavlja-
nju demokracije ključnega 
pomena.

»Tako kot večina razvi-
tih demokracij ima tudi Slo-
venija v ustavi zapisano, da 
imamo dvodomno skupšči-
no, kar je po mojem prepri-
čanju edino pravilno, čeprav 
se državni svet – in svetniki 
– v javnosti pogosto znajde v 
podrejenem položaju. Pa ne 
bi smelo biti tako, ne nazad-
nje je državni svet instituci-
ja, kjer ima civilna družba 
možnost sodelovanja na re-
dnih sejah – v parlamentu to 
ni mogoče.«

Tudi zato si je v obeh man-
datih prizadeval za izboljša-
nje prepoznavnosti državne-
ga sveta in – med drugim – 
organiziral gostovanje ene 
od sej državnega sveta prav 
v Radovljici.

Zadovoljen je z vlogo, ki 
jo je državni svet v tem se-
stavu odigral pri oblikova-
nju regij. »Državni svet je 
od predsednika države dobil 
nalogo, da pripravi zakon, in 
to ni bila lahka naloga. Me-
nim, da nam je uspelo do-
seči kompromis med različ-
nimi interesi, predlog je bil 
pred nekaj meseci tudi od-
dan v državni zbor. Aktual-
na vlada ga je sicer zavrni-
la, a verjamem, da predsta-
vlja zelo solidno osnovno za 
nadaljnje delo na tem podro-
čju. Ne nazadnje smo opra-
vili pogovore po vsej drža-
vi in prepoznali voljo lokal-
nih skupnosti glede tega, v 
kakšne in katere regije želi-
jo biti vključeni.«

Med drugim opozarja tudi, 
da Gorenjska zaradi razde-
litve Slovenije zgolj na dve 
regiji, zahodno in vzhodno, 

in posledično vključenosti v 
zahodno, katere del je tudi 
Ljubljana, velja za bolj razvi-
to, kot dejansko je. »Zaradi 
tega iz Evrope dobimo manj 
sredstev, kot bi jih sicer. 
Zato predlagam, da se Lju-
bljana izključi in se obrav-
nava posebej – niti kot del 
zahodne niti vzhodne regi-
je; na ta način ne bo vplivala 
na kazalce razvitosti za celot-
no območje, ki je marsikje še 
zelo slabo razvito,« pojasni.

Tudi Vnučec na podlagi 
izkušenj v lokalni politiki, 
kjer je bil štiri mandate član 
občinskega sveta, in držav-
nem zboru, kjer je kot posla-
nec delal en mandat, meni, 
da bi zakonodajni postopek 
moral vključevati tudi more-
bitno četrto branje zakona. 
»Državni svet lahko da veto 
na zakon, a dejstvo je, da so 
običajno sporni le posame-
zni členi. Če bi uspeli s pre-
dlogom tako imenovanega 
četrtega branja, bi bilo mo-
goče zakone zavrniti samo v 
delih, ki se nam zdijo sporni, 
kar pomeni, da bi tudi držav-
ni zbor lahko še enkrat gla-
soval le o teh, zavrnjenih de-
lih zakona,« pravi.

Vnučec vidi vlogo držav-
nega svetnika tudi kot vlo-
go lobista na nivoju države, 
in sicer za projekte in ide-
je lokalnih skupnosti, ki jih 
predstavlja. »Zato sem po-
nosen na svoje delo pri ra-
zvojnih projektih, kot sta 
blejska obvoznica in zago-
tavljanje sredstev za grad-
njo kolesarske povezave 
med Bledom in Bohinjem, 
za katere sem kot svetnik 
dal pobude. Prav tako sem 
sodeloval pri vložitvi veta 
na zakon, katerega posle-
dica je bilo višanje povpreč-
nin, s katerimi lahko obči-
ne financirajo svoje projek-
te. Zadovoljen sem tudi, 
da so parkovne občine v 
tem obdobju končno dobi-
le sredstva, ki jim pripada-
jo po zakonu o Triglavskem 
narodnem parku.«

Med njegove zadnje pobu-
de sodi pobuda v zvezi s ta-
kojšnjim prehodom Slove-
nije na obnovljive energije, 
je še pojasnil.

Za mesto v državnem sve-
tu letos kandidira ponovno, 
želi si še tretji mandat. Ob-
činski svet domače, radovlji-
ške občine je že podprl nje-
govo kandidaturo, na osta-
lih šest zgornjegorenjskih 
občin še čaka, zadnjo bese-
do pa bodo seveda konec no-
vembra na tajnem glasova-
nju imeli prav tako na obči-
nah izbrani elektorji.

Simon Šubic,   
Marjana Ahačič

Igor Velov je bil v državni svet izvoljen kot predstavnik lokalnih interesov v 9. volilni enoti 
Kranj. / Foto: Gorazd Kavčič

Bogomir Vnučec je bil v državni svet izvoljen kot predstavnik lokalnih interesov v 10. volilni 
enoti Jesenice. / Foto: Gorazd Kavčič

V senci jesenskih predsedniških in lokalnih volitev bodo konec novembra potekale tudi volitve v državni svet. Ob izteku mandata sedanjemu državnemu 
svetu smo se z Igorjem Velovom in Bogomirom Vnučcem, gorenjskima predstavnikoma lokalnih interesov v njem, pogovarjali o opravljenem delu in njunem 
pogledu na vlogo državnega sveta, ki ga imajo pogosto za nepotrebnega v slovenskem parlamentarnem sistemu.

Nujna protiutež državnemu zboru
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Jaz, midva in mi

   petek, 7. oktobra 2022

Parašportnik Matej Arh (2)
Mateju Arhu se je nesreča 

pripetila januarja 2017. Star 
je bil komaj 23 let, v življenj-
ski plezalni formi. Poleti leta 
2016 je bil na plezalni odpra-
vi v Peruju. Tudi v zimo je 
vstopil dobro pripravljen. Bil 
je absolvent, časa za svoj naj-
ljubši hobi je imel dovolj. A 
zgodilo se mu je ravno pri 
plezanju po zaledenelem 
slapu Lucifer v Gozdu - Mar-
tuljku, ko se je pod njim od-
lomil kos ledu. Padal je ok-
rog štirideset metrov, na sre-
čo sta ga nato s pomočjo va-
rovalne vrvi ujela soplezal-
ca, ga spustila na zaledene-
lo polico in tako preprečila 
najhujše.

»Vsega se še dobro spom-
nim. Mišljeno je bilo, da 
gremo samo malo plezat, 
bolj na hitro, saj sem imel 
popoldan še obveznosti. 
Preplezal sem čez težji del, 
nato sem hotel malo pohi-
teti in se je zgodilo. Prema-
lo sem bil oblečen, premo-
čilo mi je in sem želel priti 
čim hitreje na suho. Led se 
je odlomil. Med padanjem 
sem priletel na noge, ki so 

zdržale, ne pa tudi hrbteni-
ca. Eno vretence se je zlomi-
lo, dve sta počili, obvisel sem 
na vrvi. Takoj sem vedel, da 
je nekaj hudo narobe. Bole-
čine takoj na začetku sicer 
niso bile tako hude, nisem 
pa mogel premikati nog. Re-
ševanje je trajalo kar nekaj 
časa. Prepeljali so me v bol-
nišnico v Ljubljano, kjer so 
me morali najprej nekaj ur 
segrevati na 37 stopinj, saj 
sem bil podhlajen. Sledila 
je prva operacija, nekaj dni 
kasneje še druga. Dobil sem 
umetno vretence. Približ-
no sem vedel, kaj se dogaja, 
nihče pa ni želel karkoli na-
povedovati. Diagnoza je bila 
delna okvara hrbtenjače,« je 
opisal nesrečo in dogajanje 
po njej. Ko se je zbudil po 
operaciji zlomljenega vre-
tenca, ga je ob postelji že ča-
kal invalidski voziček. »Me-
dicinski tehnik mi je poleg 
tega na posteljo dal revijo 
Paraplegik. Res ni bilo pri-
merno,« se spominja.

Bilo mu je vse prej kot lah-
ko, pot nazaj v normalne živ-
ljenjske tirnice sta mu, kot 

pravi, olajšali trma in veli-
ka podpora družine. »Na za-
četku je bilo res hudo. Sem 
se pa hitro sprijaznil, si re-
kel, da slabše enostavno ne 
bo in da se hočem še kdaj 
ukvarjati s športom, plezati. 

Kriza seveda je, a tudi ko si 
v takšni situaciji, se moraš 
odločiti. Napovedi niso bile 
obetavne, brez invalidskega 
vozička naj ne bi šlo. Nisem 
obupal. Videl sem, da kar-
koli bom delal, bo šlo samo 

na bolje. To je dobro. Dosti 
parašportnikov, ki jih sedaj 
poznam iz plezanja in tudi 
sicer, ima diagnoze, kot je 
na primer multipla sklero-
za, kjer na bolje ne gre več,« 
pojasnjuje.

Naredil je velik napredek, 
ki ga sedaj ne pričakuje več. 
»Telo se navadi na novo sta-
nje, človek pa najde načine, 
da iz tega naredi največ. Če 
bi po nesreči vedel, da bom 
lahko počel toliko stvari, kot 
jih počnem danes, takoj pod-
pišem. Ne morem sicer teči 
in normalno hoditi, grem pa 
lahko na električno kolo in 
skupaj s prijatelji prekolesa-
rim številne poti. Imam naj-
širša pedala in najmehkej-
še čevlje, kar se jih da dobi-
ti. Ukvarjam se tudi s košar-
ko in rokometom na vozič-
kih in s plezanjem. Po hiši 
hodim s preprijemanjem, 
za drugje pa uporabljam in-
validski voziček, saj je bolj 
praktično,« še pove. Kmalu 
po nesreči in rehabilitaciji, 
ki je zaključena, je postal pa-
rašportnik – in to zelo uspe-
šen. (Se nadaljuje)

Maja Bertoncelj

Grozdje

Jesen je že globoko med 
nami. Letos je radodarna s 
svojimi plodovi, sadja je obi-
lo, k čebelarjem so zopet priš-
le debele krave, tudi grozdje 
je dobro obrodilo. Grozdje 
na Gorenjskem raste ob hi-
šnih zidovih, na pergolah, 
kjer nam dela senco, ali pa 
kar tako ob kakšni ograji. Pri 
nas podnebje in zemlja nis-
ta primerna za žlahtne sor-
te. Tukaj je najpogostejša, 
isabela, ki rodi, kakor kaže 
letina. Tisti, ki ga imate, ga 
ponujate vsem znancem in 
iskreno povedano, ne vemo 
čisto natančno, kaj bi z večjo 
količino tega grozdja počeli. 
Pri nas vsako jesen nameni-
mo en konec tedna predelavi 

Mojca Logar

raznolikost  
in vključevanje

Matej Arh (desno) med plezalno odpravo v Peruju, pol leta 
pred nesrečo / Foto: Osebni arhiv

grozdja v sok, kar se nam na 
Gorenjskem zdi še kar spre-
jemljivo, v vinorodnih kra-
jih pa se jim to zdi skrajno 
neumno, da ne rečem preg-
rešno. V sok pogosteje pre-
kuhavamo maline, ribez, 
višnje, češnje. Mi kuhamo 
grozdje, ker se iz njega izto-
či zelo veliko soka. Grozdje 
vsako leto kupimo. Gospod 
iz sosednje vasi obesi tabli-
co »Prodam grozdje«, letos 
smo ga kupili 100 kg, razve-
selimo moje starše, ker vza-
memo še njihovega in ga 
predelamo v sok. Sokovnik 
je pravi muzejski eksponat, 
ki še vedno deluje. Imam 
dva, eden je res čisto pravi 
»old timer«, saj je star več 
kot petdeset let in ga je upo-
rabljala moja stara mama. 
Drugi je novejšega datuma, 
prav tako ima zagotovo tri-
deset let, vendar je popolno-
ma identičen, podarila nam 

ga je tašča. Emajlirana poso-
da črne barve, spodaj je po-
soda za vodo, zgoraj je dvoj-
na posoda, v eni aluminija-
sta z luknjami, ki jo postaviš 
v črn obod s pokrovko. Če to 
uporabljaš enkrat letno, je 
dokazano neuničljivo. Odli-
čen proizvajalec s Celja oči-
tno ni tako zelo potrošniško 

naravnan, ker se posoda ne 
uniči v nekaj letih, skoraj 
je večna. Grozdje je treba 
specljati, potem sledi kuha-
nje v stereo izvedbi na dveh 
sokovnikih v naši pomo-
žni kuhinji v garaži. Stočen 
sok zlivam v sod iz nerjave-
če pločevine in ga s pomočjo 
potopnega gorilca pasterizi-
ram. Grozdje je že samo zelo 
sladko, zato je treba doda-
ti zelo malo dodatnega slad-
korja. Sledi ustekleničenje 
soka, kar pomeni, da sedim 
na pručki in preko pipice na 
sodu točim sok v steklenice. 
Letos smo skuhali 120 litrov 
soka, ki ga je treba mešati z 
vodo. To je dobra letina, ki pa 
nikakor ne bo zadoščala na-
šim potrebam. Zeliščni si-
rup kuham iz svežih zelišč, 
ko bomo sedaj zadnjo meto 
in meliso pobrali, bom ku-
hala sok iz čaja posušenih 
zelišč. Potem pripravimo še 
jabolčni sok, ki ga pasterizi-
ramo v omenjenem sodu iz 
nerjaveče pločevine in to je 
to. Sprašujem se, koliko časa 
bom še pripravljala tako veli-
ko zalogo pijače za zimo? Ali 
bodo otroci v svojih lastnih 
gnezdih tudi takole kuha-
li sok? Menim, da bo to od-
visno od velikosti njihovih 
družin. V velikih družinah 
to pripravljamo sami, sicer 
bi bankrotirali in se zadušili 
v kupljeni embalaži. In tako 
prisegamo tudi na trajno-
stno gospodinjenje.

profesorica geografije 
in zgodovine

zakonski in  
družinski terapevt

Beg ali soočenje?
Janez Logar

Prejšnji teden smo zapisa-
li, da je nujen korak za lastno 
spremembo zavedanje sebe, 
tj. zavedanje lastnih čustve-
nih stanj. Ter da samo mi 
lahko vplivamo na to, koliko 
časa se bomo počutili osra-
močene, nesprejete, prestra-
šene, neljubljene …

Odvisno je, ali bomo 
sram, strah, depresijo … 
skušali prezreti, potlačiti in 
na tak način zbežati. Potla-
čene čustvene vsebine ima-
jo žal veliko moč. Skušali 
bomo pobegniti, a uspelo 
nam ne bo – dokler bo ta ob-
čutek npr. sramu, poniža-
nosti v meni, se bom (neod-
visno od moje zavestne vo-
lje) znašel ob ljudeh ali situ-
acijah, ki mi ga bodo vedno 

znova prebujali. Neprijet-
na čustva delujejo tako, da 
se hočejo razrešiti. Razreši-
jo pa se največkrat lahko le 
ob drugih osebah ali situaci-
jah. Takrat nas znova opom-
nijo nase, da so še vedno v 
nas in čakajo, da jih bomo 
opazili, jih razrešili – ne pa 
odrivali od sebe. Tako pod-
zavestno privabljamo lju-
di in situacije, ob katerih 
bomo vedno znova podoživ-
ljali ta neprijetna čustva. Na 
ta način se bomo »valjali« v 
lastnem nezadovoljstvu leta 
in leta.

Lahko pa si priznamo, da 
smo osramočeni, ponižani, 
in tem neprijetnim občut-
kom namenimo svojo po-
zornost. Moram samo osta-
ti z njim (z občutkom – npr. 
sram, jeza, ljubosumje, ne-
opaženost, manjvrednost 
…), ga opazovati, kaj se tak-
rat dogaja z mojim telesom 
(postane vroče, se potim, 
razbija srce, stiska v prsih 
…). Najtežje je s tem zdrža-
ti. Vendar traja manj časa, 
kot si predstavljamo. Kako 
to storiti? Potrebujemo čas. 
Usedimo se, opazujmo se in 
dajmo tem bolečim občut-
kom v sebi sočutje, nežnost. 
Ti občutki so del nas. Če jih 
zavračamo, zavračamo del 
sebe. Občutek sramu, poni-
žanja je kot majhen otrok, ki 
se počuti odrinjenega in ne-
zaželenega. Kako bi poma-
gali temu otroku? Potrebuje 

naše odobravanje, pozor-
nost, ljubezen, prisotnost. 
Temu rečemo tudi ljubezen 
do sebe.

Pomaga tudi razumeva-
nje, da oseba, ki »nam je to 
storila«, ni kriva za naše ob-
čutke. Jaz sem ta sram, ob-
čutek ponižanosti že imel v 
sebi, ona vam ga je le spro-
žila. Če tega občutka v vas 
ne bi bilo, ga ta druga ose-
ba ne bi mogla sprožiti. Če 
od neprijetnega čustva beži-

mo (se trudite ne razmišlja-
ti o njem, se zamotiti npr. z 
delom, s stalnim pospravlja-
njem, gledanjem serij …), 
ga boste podoživljali spet 
in spet. Prijateljem in vsem 
drugim boste razlagali, kaj 
se vam je groznega zgodi-
lo, cel mesec pripovedovali 
isto zgodbo, ob tem pa vsa-
kič znova podoživljali nepri-
jetna čustva. Seveda lahko o 
neprijetnih dogodkih govo-
rite s prijatelji, to je dobro, 
ampak po tem, ko znate na 
dogodek pogledati brez po-
doživljanja – ko ozavestite, 
da v resnici doživljate sram, 
ki čaka na vas, da ga prepo-
znate in ste z njim sočutni, 
tako kot bi bili z otrokom. 
Tako bo sram izgubil svojo 
moč v vas.

Bežanje nam pobere 
ogromno življenjske 
energije.

Sokovnik je pravi 
muzejski eksponat, ki še 
vedno deluje.
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Razgledi
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Hetman Ivan Mazepa – 
narodni junak ali odpadnik

Ruska vojska je švedske 
sile popolnoma porazila, 
tako da sta se morala tako 
kralj Karel XII. kot Maze-
pa zateči v Osmansko drža-
vo, kjer je hetman še isto leto 
umrl. Vodilni sloj kozakov, 
ki so ostali carju zvesti, je ta 
bogato nagradil z zemeljski-
mi posestvi. Mnogi med nji-
mi so so se pozneje »rusifi-
cirali«.

Tragična življenjska uso-
da hetmana Ivana Mazepe je 
spodbudila več ruskih knji-
žnih in glasbenih ustvarjal-
cev, da so ga uporabili v svo-
jih delih, večinoma kot ne-
gativnega junaka. Tak je v 
pesnitvi največjega ruske-
ga pesnika Aleksandra Pu-
škina Poltava, po kateri je 
posnel svojo opero Mazep-
pa skladatelj Pjotr Iljič Čaj-
kovski. So pa ta očitno zani-
miv literarni romantični lik 

upodobili v svojih delih tudi 
tuji ustvarjalci, kot sta bila 
angleški Lord Byron in fran-
coski Victor Hugo. Simfo-
nično pesnitev Mazeppa je 
napisal znameniti skladatelj 
Franz Liszt. V svojih pesni-
tvah ga pa povišuje največ-
ji ukrajinski pesnik Taras 
Ševčenko.

Poltavska bitka predstavlja 
preobrat v zgodovini zaporo-
ških kozakov. Z novim het-
manom Ivanom Skoropad-
skim je Rusija povečala vo-
jaški, politični in gospodar-
ski pritisk na Hetmanat ter 
se pri tem čedalje bolj vme-
šavala tudi v njegove notra-
njepolitične zadeve. Samou-
pravo so postopoma odpra-
vili in tako tudi svobodno iz-
volitev hetmanov. Pod cari-
co Katarino II. (1729–1796) 
je bil Hetmanat navsezad-
nje popolnoma odpravljen 
in tako je bila levobrežna 
Ukrajina popolnoma vklju-
čena v rusko upravo, neod-
visna kozaška armada pa je 
bila razpuščena. S tem se je 
tudi končalo kratko zgodo-
vinsko obdobje ukrajinske 
relativne neodvisnosti.

Ukrajinski zgodovinar 
Oleg Subtelny, ki sicer živi 
v Kanadi (kjer je naseljeno 
mnogo Ukrajincev), pravi 
takole: »Zgodovina Hetma-
nata je postala ključni del na-
cionalne zgodovine in mita 
o ustvarjanju nacije. Samo-
vladanje, ki se je tam zače-
lo, je pomagalo ustvariti te-
žnje modernih Ukrajincev 
za lastno državo.« (Konec)

 Jurij Kurillo

Priimek Trpin je na sve-
tu najbolj pogost v Sloveni-
ji, kjer jih živi 316. Število je 
v zadnjega pol stoletja sko-
rajda povsem enako (1971–
312, 1997–336). Večina Trpi-
nov živi v Ljubljanski kotlini 
(140), na Gorenjskem (56), 
v Podravju (47) in na Gori-
škem (42). V Argentini jih 
živi 35, v Kanadi pa 23. Na 
Slovaškem je priimek mal-
ce drugače zapisan, Trpín in 
Trpínová. Vseh skupaj je 37.

Pri Terpinu pa je malce 
drugače. Čeprav je priimek 
slovenski, je njegovo glav-
no gnezdo izven meja dr-
žave Slovenije, na Primor-
skem, ki je leta 1947 pripa-
dla Italiji. Zaradi izseljeva-
nja, predvsem v času fašiz-
ma, pa je ogromno Terpinov 

tudi v čezmorskih deželah. 
Vseh Terpinov na planetu 
je 750, največ v Italiji, 275, v 
Sloveniji pa le 75. Prekomor-
ski Terpini niso vsi sloven-
skih korenin, saj priimek 
najdemo tudi v Rusiji (18) in 
na Poljskem (39). Je pa goto-
vo večina vseh izseljenskih 
Terpinov slovenskega po-
rekla: ZDA (180), Argenti-
na (100), Hrvaška (16), Ka-
nada (8).

Terpincev in Trpincev je 
na svetu okoli 60, število 

pa rahlo upada. Trpincev je 
v Sloveniji 23 (leta 1971 jih 
je bilo 26), Terpincev pa 19 
(leta 1971 še 25).

Najstarejše omembe pri-
imka so v Trstu. Merku je 
našel prvo omembo Terpina 
že leta 1344, nato pa do leta 
1369 še zavidljivo številnih 
nadaljnih 17 omemb. V Slo-
veniji je priimek prvič ome-
njen okoli leta 1400 v urbar-
ju za Švarcenek. V brkinski 
vasi Yoytsdorff ali Foytzdorf, 
za katero še vedno ne vemo, 

kje natančno je bila (mogo-
če Gaberk ali Erjavče), je ži-
vel kmet Terpin, ki je plače-
val davke in so ga zapisali 
TERPEN.

V loškem urbarju iz leta 
1560 najdemo kar devet 
omemb priimka Trpin, torej 
kar devet podložnikov ško-
fješoškega gospostva.

Med znanimi obrazi s 
tem priimkom je zadnja leta 
nedvomno na prvem mes-
tu Damijan Terpin (1963), 
goriški politik in odvetnik 

smučarskega para Tina Maze 
in Andrea Massi. V zgodovi-
no pa se je zapisal pisatelj, fi-
lozof in duhovnik Filip Trpin 
(1603 ali 1604–1683) iz Selc, 
ki so mu zaradi odličnega 
pridiganja rekli slovenski 
Cicero. V Kranju v župnij-
ski cerkvi pod korom je da-
nes vzidan lep nagrobnik, ki 
mu ga je postavil njegov ne-
čak, župnik v Kranju, Janez 
Trpin. Peter Colnar je pred 
leti o njem zapisal: »Leta 
1635 je v Gornjem Gradu mi-
ril uporne kmete. V Braslov-
čah si je leta 1646 prizadeval, 
da bi ljudem dopovedal, za-
kaj kužnih bolnikov ni dovo-
ljeno prenašati in pokopavati 
pri župnijski cerkvi. Od leta 

1639 dalje je bil župnik vikar 
v Kranju, kjer se je boril pro-
ti »grešnemu in malomarne-
mu življenju«. Pomagal si je 
tako, da je sam sebi napisal 
ostro svarilno pismo, ga dal 
podpisati škofu in ga pos-
lal sebi v škofovem imenu. 
Na prižnici je pismo prebral 
kot škofovo grajo. Ko je živel 
v Kranju, je z veseljem spre-
jel kapucine. Leta 1640 je na 
Trpinovo prošnjo škof Miha-
el Kumar blagoslovil temelj-
ni kamen za kapucinski sa-
mostan, ki so ga naredili tam, 
in sicer na mestu, kjer je da-
nes hotel Creina.«

Imamo tudi dva znana sli-
karja, sorodnika iz Idrije, 
Terpina in Trpina. Matevž ali 
Matej Terpin (1871–1926), ki 
je pozneje priimek spremenil 
v Trpin, je slikal po cerkvah, 
žal pa je razmeroma mlad 
umrl zaradi posledic fronte 
prve svetovne vojne. Umetnik 
s čopičem je postal tudi nje-
gov pravnuk, akademski sli-
kar in pisatelj Rafael ali Rafko 
Terpin (1944).

Trpin, trpeči priimek, 2. del

Družina slikarja Matevža Terpina v popisu prebivalstva leta 1910. S prvo soprogo, otrokoma in taščo so živeli na naslovu 
Elizabetna cesta 3. Popisno polo hrani Zgodovinski arhiv Ljubljana (SI-ZAL-LJU-504-177-Elizabetna-cesta-003-08-00545).

Vaš razgled

Pomembne dogodke, kot je bilo pretekli mesec odprtje prizidka vrtca v Valburgi, je treba 
ovekovečiti. Tega se zavedajo že otroci, kar potrjuje tudi fotografija. Nad podmladkom je bil 
več kot očitno navdušen tudi Iztok Pipan, direktor Kabelske televizije Medvode. Morda pa ju 
bo življenje kdaj tudi profesionalno zaneslo v snemalne ali fotografske vode. M. B. / Foto: Tina Dokl

Pevko Jano Šušteršič poznamo tudi kot zmagovalko šova Slovenija ima talent 2014, sicer pa 
ima več kot dvajsetletne koncertne in snemalne izkušnje v različnih glasbenih žanrih. Da je 
tako, je dokazala tudi na prireditvi ob 75-letnici organiziranega igranja odbojke v Kamniku. 
Ko je zatajila tehnika, se je hitro znašla in zapela kar za govorniškim pultom. M. B. 
/ Foto: Gorazd Kavčič

Razgledi

Tino Mamić

Ukrajinski kozaki, 5. del

Ruski car Peter I. Romanov / Foto: Wikipedija

Gorenjski priimki
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HUMOR, HOROSKOP
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Oven (21. 3.–21. 4.)
Lahko se zgodi, da se vam bo javil nekdo iz preteklosti in se 
vam bo ponudila lepa priložnost za zaključek nečesa. Če ste 
vezani, pa bodo na površje prišli dolgo odlagani razgovori, 
ki se jih nikar ne bojte, saj bodo razelektrili ozračje.

Bik (22. 4.–20. 5.)
Dobro prevetrite svoje službene odnose in razmislite, ali 
potrebujete podporo na tem področju. Tudi vi imate pra-
vico do pomoči, še posebno ker se bodo pojavljale nepri-
čakovane ovire na poslovnem področju. Gre samo za za-
časne motnje.

Dvojčka (21. 5.–21. 6.)
Tudi pri vas lahko iz omar pogledajo okostnjaki, vendar ne 
bo nič slabega. Če se ukvarjate z zadevo, v kateri se vam zdi, 
da je zastala energija okoli nje, stopite korak proč in premis-
lite. Našli boste rešitev, ki bo odstranila zastarelo.

Rak (22. 6.–22. 7.)
Čutili boste potrebno, da odvržete breme, ki vas že nekaj 
časa teži. Že predolgo ste tiho, namesto da bi se lotili reše-
vanja težav. Zvezde vam bodo stale ob strani pri reševanju, 
toda ne pozabite ob razpletanju stopiti tudi v čevlje drugega.

Lev (23. 7.–23. 8.)
Trenutno boste z lahkoto narobe razumljeni. Ne glede na 
področje bodite zelo pazljivi pri izbiri besed, da ne boste 
prižgali ognja tam, kjer ga zlepa ne boste mogli pogasiti. V 
mislih imejte, da se nobena juha ne poje tako vročam kot 
se skuha.

Devica (24. 8.–23. 9.)
Sicer res pravijo, da je molk zlato, toda tokrat ne bo tako. 
Spregovorite pravočasno, saj si boste prihranili veliko ener-
gije. Obetajo se vam tudi spremembe na partnerskem po-
dročju, ne glede na status vaše zveze.

Tehtnica (24. 9.–23. 10.)
Postavite se na vrh hriba ali gore in se vprašajte, kakšno sli-
ko kažete ljudem okoli sebe. Ali pokažete svoje bistvo ali 
pa si vsak dan nadenete masko osebe, za katero mislite, da 
jo želijo drugi videti? Prihajate v pomembno obdobje spre-
memb.

Škorpijon (24. 10.–22. 11.)
Naši možgani so mogočna stvar in včasih nam vsilijo misli 
in mnenja, ki pravzaprav niti niso zrasli na našem zelniku, 
še manj pa so koristni za nas. Toda imate zelo močno re-
fleksijo, ki vam natančno pove, kaj je res in kaj ne. Upora-
bite jo!

Strelec (23. 11.–21. 12.)
Pojavili se bodo stari znanci in prijatelji. Ta naša »živa« so-
cialna omrežja nam vedno lahko koristijo, zato jih le neguj-
te. Vendar v zagonu na poslovnem in prijateljskem odnosu 
ne pozabite na tiste, ki vas čakajo doma, drugače bo hudo.

Kozorog (22. 12.–20. 1.)
Čas bo, da se vprašate, ali ste na poslovnem področju še 
vedno zadovoljni ali pa bo potrebne nekaj akcije, da se za-
deve spremenijo. Intuicija vam lahko v tem primeru zelo po-
maga, zato bodite pozorni na znamenja in na sanje.

Vodnar (21. 1.–19. 2.)
Karkoli že načrtujete v kratkem, vedite, da čisto nič ne bo 
teklo tako, kot se načrtovali. Zato imejte v mislih rezervne 
različice, ki bodo pri roki takoj, ko bo kaj zaškripalo. Toda 
brez skrbi, vse to bo le kratkega veka. Presenečenje.

Ribi (20. 2.–20. 3.)
Seveda ste lahko odprto ranljivi in občutljivi. Že nekaj časa 
se tako počutite, zato se le odprite, še posebno nekomu, ki 
vam je blizu. Dovolite si, da vas imajo radi in vas posledič-
no tudi razvajajo in vam pokažejo, kako pomembni ste jim.

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:

Bog in prvi Gorenjec
Bog je ustvaril prvega Gorenjca in ga vprašal, ali si kaj še 
posebno želi. Gorenjec mu je odgovoril: »Želim planino!«
In bog je Gorenjcu ustvaril planino. »Želiš še kaj?« ga je 
vprašal.
»Ja, želim si kravo.«
In bog je Gorenjcu ustvaril kravo.
Gorenjec je pomolzel kravo in pokusil mleko: »Odlično 
mleko je!«
»Daj ga še meni malo!« mu je rekel bog.
Gorenjec mu je izročil skodelico mleka in bog ga je z užit-
kom spil.
»Želiš še kaj?« je vprašal Bog.
»Ja. Želim plačilo za mleko, ki si ga popil!«

Pozabil na oceno
Študentovo neznanje na izpitu profesorja tako razkači, da 
od njega zahteva indeks, vanj nekaj zapiše in mu ga takoj 
vrne. Študent zapusti kabinet, odpre indeks in vidi, da mu 
je profesor v indeks zapisal: »Popolni idiot!«
Vrne se v kabinet in reče: »Oprostite, v indeks ste mi po-
zabili vpisati oceno, podpisali ste se pa že.«

Tudi pri sosedih
Mama in ata si zaželita ljubezni. Pri tem bi ju utegnil Ja-
nezek ovirati, zato ga pošljeta k sosedom. Čez pet minut 
je Janezek nazaj. Mama ga v zadregi vpraša: »Zakaj si se 
pa že vrnil?«
»Tudi pri sosedovih bodo seksali.«

Stara modrost
Če ti nikoli nič ne uspe v prvo, potem padalstvo zagotovo 
ni zate.
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NAGRADNA KRIŽANKA

PETEK, 7. OKTOBRA 2022

TRGOVINA Z GOZDARSKO OPREMO, KO-NET d.o.o. 

Beleharjeva 15, 4208 Šenčur   

www.ko-net.si  ko-net@siol.net   04/25 17 482   041 759 103 

OSEBNA 

VAROVALNA 

OPREMA 

JEKLENE VRVI 

KOLESNE IN 

VLEČNE 

GOZDARSKE 

VERIGE 

Nagrade: 1. Gozdarska PVC zagozda, 2. Rokavice PFANNER, 3. Kapa 

Rešitve križanke (geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj in vpisano v kupon iz  
križanke) pošljite do četrtka, 20 oktobra  2022, na Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 
1, 4000 Kranj. Rešitve lahko  oddate  tudi v nabiralnik  Gorenjskega glasa pred 
Poslovno  stavbo na Nazorjevi ulici 1.



29Gorenjski glas
petek, 7. oktobra 2022 ZANIMIVOSTI, KAŽIPOT info@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

Zadnji letošnji kolesarski izlet
Cerklje – Društvo upokojencev Cerklje vabi ljubitelje kolesar-
jenja na še zadnji letošnji izlet v torek, 11. oktobra. Zbirno 
mesto bo ob 9. uri pred AMD Cerklje. Iz Cerkelj se boste 
peljali do Šinkovega Turna in nazaj. Skupaj boste prevozili 

HALO-HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 201 42 00

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

ROZMAN BUS, T: 04 531 52 49, 041 855 630
TRST: 13. 10., STRUNJAN: 20.–25. 10., 25.–30. 11., 30. 11.–5. 
12., BERNARDIN: 13.–17. 11., MADŽARSKE TOPLICE: 13.–17. 
11., BANJA VRUĆICA S TERAPIJAMI:  22.–29. 10., 24.–31. 10., 
18.–25. 11., BANJA VRUĆICA S SARAJEVOM: 28.–31. 10.,   
MANDARINE: 22.–24. 10., POTEPANJE PO BOSNI: 15.–19. 10., 
MEDŽUGORJE: 15.–17. 10., BANJA KULAŠI: 2.–12. 11., VESE-
LI DECEMBER: KOPER: 17. 12., ČAZMA Z ZAGREBOM: 3. 12., 
BOŽIČNI RADENCI: 26.–29. 12. www.rozmanbus.si

Nacionalni

mesec 

skupnega 

branja

8. 9.—9. 10. 2022nmsb.pismen.si

ilustracija: Zala Tiran
ul, aluo / ovk / Ilustracija / doc. mag. Marija Nabernik / 2022
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                              Izvaja: Kaličopkovo gledališče                                        
                         MOJCA POKRAJCULJA 
                                 Petek, 7. oktober 2022, ob 17.30  
                                 OKC Krice Krace, Tomšičeva 14                                                                                    

                               
                        SOBOTNA MATINEJA 

                               Izvaja: Bimbo teater   
                       ZMAJ                 

                                 Sobota, 8. oktober 2022, ob 10.00 
          www.pgk.si                              Prešernovo gledališče Kranj 
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28 kilometrov. V primeru slabega vremena bo izlet v četrtek 
v istem tednu.

OBVESTILA

Energijske vaje
Žiri – V Krajevni knjižnici Žiri se bodo danes, v petek, 7. okto-
bra, ob 8. uri začele Energijske vaje s tapkanjem. Naslednja 
vadba bo prihodnji petek, prav tako ob 8. uri.

PREDAVANJA

Salomonovi otoki
Žiri – Danes, v petek, 7. oktobra, bo ob 18. uri v prostorih 
Krajevne knjižnice Žiri potopisno predavanje Iztoka Bončina 
o Salomonovih otokih.

KONCERTI

Zimzelena jesen
Kamnik, Radovljica – Mešani pevski zbor Musica Viva Kranj 
Primskovo vabi na koncert Zimzelena jesen, tretji iz cikla Štirje 
pevski časi. Tokrat bodo prepevali slovenske ljudske in pona-
rodele melodije skupaj z zimzelenimi popevkami slovenskih 
in tujih ustvarjalcev. Koncert bo danes, v petek, 7. oktobra, ob 
20. uri v Frančiškanskem samostanu v Kamniku, ponovitev 
koncerta pa bo v nedeljo, 9. oktobra, ob 19. uri v Baročni 
dvorani Radovljiške graščine. Vstop je prost.

Delili svoje spomine na šolo
Ob devetdesetletnici Osnovne šole Škofja Loka-Mesto so v sredo pripravili okroglo mizo z naslovom 
#dama90, na kateri so z nekdanjimi učenci, ki so danes prepoznavni na različnih področjih, govorili  
o preteklosti, sedanjosti in prihodnosti omenjene šole in šolstva pri nas.

Škofja Loka – Okroglo mizo 
so pripravili v sklopu devetih 
dogodkov za devet desetletij 
Osnovne šole Škofja Loka-
-Mesto, datuma za okroglo 
mizo pa niso izbrali naključ-
no – 5. oktobra je svetovni 
dan učiteljev. »Brez njih na-
mreč šole sploh ne bi bilo,« 
so poudarili v uvodu v okrog-
lo mizo in dodali, da vloga 
učiteljev ni zgolj podajanje 
informacij in znanja, am-
pak učencem pomagajo širi-
ti obzorja in se dotaknejo nji-
hovega srca. To je bilo mogo-
če razbrati tudi iz besed nek-
danjih učencev, ki so z zbra-
nimi delili svoje spomine na 
šolo in predstavili svoja raz-
mišljanja o šolstvu.

Osnovno šolo Škofja Loka-
-Mesto je med drugim obi-
skoval odgovorni urednik 
Vala 202 Nejc Jemec, ki je na 
okrogli mizi prevzel tudi vlo-
go moderatorja, spomine na 
omenjeno šolo pa so obudi-
li še znanstvenica Rebeka Je-
reb, Mihaela Novak Kolenko 
z ministrstva za izobraževa-
nje, znanost in šport, tonski 
mojster Lovro Štanta ter 
nekdanja ravnatelja Doris 
Kužel in Jože Peternelj, prek 
video posnetkov pa še roko-
metaš Jure Dolenc in igralec 
Matija Vastl. Nejc Jemec je 
priznal, da ga je ob vstopu v 
šolsko stavbo preletel hipen 
spomin na razstavo gob, ki je 
potekala vsako leto, in s tem 
povezane vonjave. Sicer pa 

mu je po njegovih besedah 
prav ta šola dala dobre teme-
lje za vse, kar je dosegel kas-
neje v življenju. Gostje okro-
gle mize so se z veseljem 
spomnili svojih najljubših 
malic v šoli, posvetili pa so 
se tudi resnejšim temam. 

Doris Kužel je prepričana, 
da prav osnovna šola po-
membno prispeva k ustvar-
janju enakih izhodišč za vse 
otroke, kar se je po njenem 
pokazalo tudi v času šolanja 

na daljavo, ko so se razlike v 
znanju močno povečale. Lo-
vro Štanta in Mihaela Novak 
Kolenko sta poudarila po-
men obšolskih dejavnosti, ki 
jih izvajajo v šoli, saj mladi 
tudi skozi to lahko ugotovi-
jo, kaj jih resnično zanima. 

Rebeka Jereb je opozorila še 
na tekmovanja iz znanja, ki 
omogočajo poglobljeno pri-
dobivanje znanja na različ-
nih področjih. Jure Dolenec 
meni, da je pomen osnovne 

šole v izoblikovanju inteli-
gentnih mladih ljudi z željo 
po vedno novem znanju.

Jože Peternelj je pouda-
ril, da se je pri svojem delu 
kot ravnatelj trudil pred-
vsem za razumevanje v ko-
lektivu, da je učiteljski zbor 
deloval kot ekipa. Doris Ku-
žel pa je poudarila še priza-
devanje za vzpostavitev var-
nega in spodbudnega učne-
ga okolja za vse učence, ve-
lik pomen je namenjala tudi 
nenehnemu izobraževanju 
učiteljev in uvajanju novo-
sti pri poučevanju. Okrog-
lo mizo so zaključili z dob-
rimi željami za vse, ki danes 
krojijo delo v devetdesetle-
tni šolski »palači«, kot so ji 
rekli včasih, je spomnil Pe-
ternelj.

Mateja Rant

Na okrogli mizi so z nekdanjimi učenci, ki so danes prepoznavni na različnih področjih, 
govorili o preteklosti, sedanjosti in prihodnosti Osnovne šole Škofja Loka-Mesto. / Foto: Tina Dokl

Lesce – Prejšnjo soboto so leški gasilci pripravili dan odprtih 
vrat, na katerega so povabili krajane Lesc in okoliških kra-
jev. Predstavili so večino svoje opreme in pripravili zanimive 
prikaze gašenja požarov. Ob tej priložnosti je Peter Kavčič, 
direktor Turističnega društva Lesce, največjega društva v kraju, 

gasilcem izročil donacijo v višini tri tisoč evrov. Kot je pou-
daril Kavčič, se tudi v turističnem društvu dobro zavedajo 
pomena gasilske dejavnosti, sodelovanje med Prostovoljnim 
gasilskim društvom Lesce in Turističnim društvom Lesce pa 
poudaril primer dobre prakse, saj uspešno sodelujejo in se 
medsebojno podpirajo že vrsto let. PGD Lesce vsako pomlad 
očisti Šobčev bajer in poleti na veliko navdušenje predvsem 
mlajših obiskovalcev na športnem igrišču v kampu Šobec iz-
vaja »osvežilne« animacije, kot je škropljenje z vodo, medtem 
ko TD Lesce delovanje gasilcev finančno podpira pri nakupu 
nove opreme in vozil.

Donacija leškim gasilcem

Peter Kavčič iz Turističnega društva Lesce je donacijo v 
višini tri tisoč evrov izročil Gašperju Pircu, poveljniku PGD 
Lesce. / Foto: Maša El Shawish, arhiv TD Lesce

Doris Kužel je prepričana, da prav osnovna šola 
pomembno prispeva k ustvarjanju enakih izhodišč za 
vse otroke, kar se je po njenem pokazalo tudi v času 
šolanja na daljavo, ko so se razlike v znanju močno 
povečale.
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RADIO SORA, D.O.O., KAPUCINSKI TRG 4, ŠKOFJA LOKA

Priljubljeni pisatelj 
Ivan Sivec je knjigo 
posvetil Sloveniji, ki 
jo ima neizmerno 
rad in ji želi vse 
najboljše. Prebrali 
boste zgodbe 
o dveh mladih 
zdravnikih, ki 
povsod naletita 
na ovire, o eni 
od številnih 
radijskih postaj 
na naših tleh, o 
pasjem prijatelju, 
katerega družba je 
velikokrat boljša 
od človeške, o 
zakoncih, ki se 
jima šele v času 
covida-19 odprejo 
oči …
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

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

                        + poštnina

15 200 strani, trda vezava

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

Vas zanima, kako 
je naše telo 
videti od znotraj? 
Odgovore boste 
našli v knjigi, ki na 
poljuden način 
razkriva sestavo 
in delovanje 
našega telesa. 
Izvedeli boste 
kako lahko naše 
telo neumorno 
deluje vse naše 
življenje. Knjiga 
vsebuje zavihke, 
prosojnice in 
“kolo” za lažjo 
predstavo. 
Zanimivo in 
poučno hkrati! 
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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

14,80Redna cena knjige je 18,50 EUR. Če knjigo kupite 
ali naročite na Gorenjskem glasu, je cena le 

EUR

Rezultati – žrebanje 5. 10. 2022
10, 13, 15, 18, 23, 31, 35 in 16

Loto PLUS: 5, 6, 8, 15, 16, 20, 37 in 10
Lotko: 6 2 7 7 5 2

Sklad 9. 10. 2022 za Sedmico: 5.000.000 EUR
Sklad 9. 10. 2022 za PLUS: 1.310.000 EUR
Sklad 9. 10. 2022 za Lotka: 300.000 EUR

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

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

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

NEPREMIČNINE
STANOVANJA
ODDAM

V Kranju oddam 2,5-sobno stanovanje, 
opremljeno, največ 2 osebama, tel.: 
041/315-609 22002470

NAJAMEM

MLAJŠI upokojenec najame manjše 
stanovanje, na deželi, tel.: 040/343-
000 22002483

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

SEAT Ibiza 1.4  bencin - plin, letnik 
2008, rumene barve, 1 lastnik, tel.: 
040/795-958 22002464

SEAT Ibiza 1.9 disel, letnik 2002, cena 
300 EUR, tel.: 041/967-554  
 22002504

VW Golf VII 1.6 TDI, letnik 2014, 77 
kw, disel, prevoženo 199.000 km, 
metalne barve, 10.500 EUR, tel.: 
041/638-445 22002475

MOTORNA KOLESA
PRODAM

MOTOR BMW F 650, letnik 2002, 
enduro, zelo ohranjen, reg. do 
5/2023, tel.: 041/638-445 
 22002474

KUPIM

MOPED Tomos, vozen, tel.: 041/640-
314 22002479

AVTODELI IN OPREMA
PRODAM

4 zimske gume Kumho 235/60 R16, 
tel.: 031/607-872 22002455

AKUMULATOR za osebni avto, še v 
garanciji, tel.: 041/369-014 
 22002488

FESST, d. o. o.,  
nepremičninska  
družba,
Koroška c 2, Kranj,
Telefon: 236 73 73
Faks: 236 73 70
E-pošta:  
info@fesst.si
Internet:  
www.fesst.si

TEHNIKA
PRODAM

ZA 30 EUR prodam računalniški moni-
tor, 24 col, tel.: 041/984-300 22002496

BARVNI TV Philips, diagonala 80, star 
4 leta, cena 100 EUR, tel.: 041/884-
299 22002468

KURIVO
PRODAM

DRVA, metrska ali razžagana, možnost 
dostave, tel.: 041/718-019 22002444

BUKOVA in mešana drva, tel.: 
041/233-071 22002465

HRASTOVA in bukova drva, razžagana, 
z dostavo, tel.: 031/330-425 22002439

SUHA bukova drva 10 m3, metrska 
cepljena, cena 65 EUR/m3, tel.: 
031/348-960 22002467

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

ŠPORT,  
REKREACIJA
PRODAM

ELEKTRIČNO kolo, zložljivo, staro 1 
leto, modre barve, tel.: 030/220-501 
 22002463

NOV, snemljiv nosilec za kolesa za na 
zadnja vrata, do 45 kg, cena 45 EUR, 
tel.: 040/129-077 22002502

HOBI
KUPIM

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

UMETNINE, NAKIT
PRODAM

TAPISERIJE, različne velikosti, oblike, 
motivi. Cena od 300 EUR dalje, tel.: 
040/567-544 22002466

STARINE
PRODAM

GORENJSKO narodno nošo, avbo, 2 
cekarja (mali in veliki), kovinski pas in 
klobuk, tel.: 041/292-838 22002462

KUPIM

STARINE: mizarski ponk, skrinje, 
razglednice, kipe in drobnarije, tel.: 
051/258-936 22002448

OBLAČILA IN 
OBUTEV
PRODAM

KRZNENI plašč, številka 42, tel.: 
051/892-816 22002495
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Izžrebani nagrajenci nagradne križanke z geslom V BES-
NICO PO KOSTANJ, objavljene v časopisu Gorenjski glas 
27. septembra 2022, so: 1. nagrado, 3 jedi iz kotla in 3 
merice kostanja, prejme Janko Potočnik iz Poljan, 2. 
nagrado, 2 jedi iz kotla in 2 merici kostanja, prejme Mile-
na Rakovec iz Zgornje Besnice, 3. nagrado, 1 jed iz kotla 
in 1 merico kostanja, pa prejme Simona Kuhar iz Dupelj. 
Nagrajencem iskreno čestitamo.

KINO SPORED

CINEPLEXX, KRANJ

Sobota, 8. 10.
15.45, 18.00, 20.15 POT V RAJ
18.30, 20.45 NASMEH
19.30 AVATAR, 3D
15.00, 17.00 NAJBOLJŠI ROJSTNI DAN, 
sinhro.
14.30, 16.30 ZMAJEV JEZDEC, sinhro.
20.30 PADEC
16.00, 18.45 GAJIN SVET 2
18.15 DC LIGA SUPER LJUBLJENČKOV, 
sinhro.
15.30, 17.30 MINIONI: GRUJEV VZPON, 
sinhro.

21.00 TOP GUN: MAVERICK

KINO SORA, PKOFJA LOKA

Petek, 7. 10.
20.00 MOONAGE DAYDREAM

Sobota, 8. 10.
18.00 NAJBOLJŠI ROJSTNI DAN, sinhro.
20.00 SPROSTITI PESTI

Nedelja, 9. 10.
17.00 NAJBOLJŠI ROJSTNI DAN, sinhro.
19.00 SPROSTITI PESTI

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

GLEDALIŠKI SPORED

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

Petek, 7. oktobra, in ponedeljek, 10. oktobra
19.30 Ivan Viripajev: ZAPRTA ŠTUDIJA. NEW CONSTRUCTIVE ETHICS  (v dvorani PGK)

Sobota, 8. oktobra
10.00 Jure Karas: ZMAJ (v dvorani PGK)

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA

Petek, 7. oktobra
16.00 Nika Brgant: KATARINA IN NJEN LONEC (v Domu upokojencev dr. Franceta 
Bergelja)

Nedelja, 9. oktobra
10.00 Nika Brgant: DINOZAVRIJA (matineja)
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Radio Triglav Jesenice, d.o.o., Trg Toneta Čufarja 4, 4270 Jesenice

MEGA, GREGA MEZE S.P., HLEBCE 16 B, LESCE

ZAHVALA

Ob smrti mame 

Tinke Kalan
z Okroglega 

se zahvaljujemo vsem sosedom, vaščanom, sorodnikom, znan
cem, prijateljem, tašči Jožici, ge. Tini, ge. Majdi, g. županu, druš
tvu upokojencev in vsem neimenovanim za izrečena sožalja, 
podarjene sveče, cvetje ter darovane maše in darove za cerkev. 
Posebna zahvala g. Marjanu za zvonjenje, vsem nosačem, gospo
du župniku za lep pogrebni obred in sveto mašo, ministrantoma, 
pevcem, trobentaču, zastavonošama in pogrebni službi Navček.
Vsem še enkrat iskrena hvala.

Sin Branko z družino

ZAHVALA

Ob boleči izgubi našega dragega 

Janeza Šolarja
iz Železnikov

se iz srca zahvaljujemo vsem, ki ste ga pospremili na njegovo 
zadnjo pot, za izrečena sožalja, tople besede ter podarjeno cvet
je in sveče. Hvala gospodu župniku za lep pogrebni obred in pev
cem za zapete žalostinke.
Hvala vsem, ki ste ga imeli radi in ga boste ohranili v srcu in le
pem spominu.

Žalujoči vsi njegovi

Noč, ki ne pozna jutra,
ni tvoja poslednja noč.
Naselila se je z zvezdami posuta
v očeh tvojih dragih,
vsem, ki si ljubil jih nekoč.
(T. Pavček)

ZAHVALA

V 92. letu starosti nas je zapustil naš dragi ata, stari ata,  
pradedek, tast, stric in svak 

Marijan Starman
p. d. Trpinov Marjan iz Spodnje Besnice

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, sovašča
nom, prijateljem in znancem za izrečena sožalja, darovano cvet
je, sveče in darove za svete maše. Iskrena hvala kolektivom Regia 
Center Primskovo in Labore, Merkur trgovina in Iskra Vzdrže
vanje. Hvala gasilcem za njihovo številno udeležbo in sodelova
nje pri obredu. Hvala g. župniku Igorju Jerebu za lepo opravljen 
po grebni obred in pogrebni službi Navček. Še enkrat hvala lepa 
vsem imenovanim in neimenovanim, ki ste ga v tako velikem 
številu pospremili na njegovi zadnji poti. 

Žalujoči vsi njegovi
September 2022

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

ZAHVALA

V 83. letu nas je zapustila življenjska sopotnica, mami, babica in 
prababica 

Angela Ržen
s Prebačevega

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

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

Vsi njeni
Prebačevo, oktober 2022

Kdor zapisan je v srcu,
iz spomina ne odide.

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

OSMRTNICA

V 92. letu starosti se je od nas poslovil mož, oče in ata 

Jože Megušar
po domače Palkov ata iz Dolenje vasi 22

Pogreb s sveto mašo za dragega pokojnika bo v petek, 7. oktobra 2022, ob 16. uri v Selcih.

Pokojni do pogreba leži v tamkajšnji poslovilni vežici. Od njega se lahko poslovite  
v četrtek od 19. ure in na dan pogreba.

Vsi njegovi domači in sorodniki

OTROŠKA OPREMA
PRODAM

OTROŠKI avtosedež, deljiv v jahača, 
lepo ohranjen, cena 25 EUR, tel.: 
040/129-077 
 22002501

OTROŠKO posteljico, velikost 70 x 
142 cm + vzmetnica, tel.: 041/219-
073 22002491

ŽIVALI IN  
RASTLINE
PODARIM

MLADE mucke, pisani, igrivi, tel.: 
041/549-713 22002480

MUCKA, starega 4 mesece, lepo 
pisan, lahko tudi pripeljem, tel.: 
041/926-269 22002493

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

CIRKULAR z mizo in koritom ter prešo 
za mošt, tel.: 031/812-210  
 22002484

TRAKTORSKO kosilnico Strassmann, 
bočno, 185 cm, dva bobna, hidravlični 
dvig, cena 1.000 EUR, tel.: 041/347-
248 22002498

KUPIM

TRAKTOR in ohranjen trosilec gnoja, 
tel.: 031/443-957 22002469

PRIDELKI
PRODAM

HRUŠKE  moštarice in kupim trak-
tor, moč ni pomembna, Bled, tel.: 
031/604-918 22002490

JABOLKA za ozimnico (ajdared, vo-
ščenka, gloster) in za predelavo, tel.: 
041/492-950 22002481

JEDILNI in krmni krompir ter ajdo, tel.: 
040/355-865 22002485

KUPIM

SENO ali otavo, tel.: 041/498-784  
 22002489

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

KOKOŠI – nesnice, jarkice, rjave, 
črne, grahaste in bele barve, pred ne-
snostjo in kg bele piščance. Pripeljemo 
na dom, Matej Bulovec, s.p., Mlakarje-
va ul. 45, Šenčur, tel.: 041/710-113  
 22002447

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

2 kravi, 7 in 4 leta stari, breji po 3 me-
sece, LS pasme, pravkar s planine, 
Radovljica, tel.: 031/648-534 22002478

2 zajca samca, eden kalifornijec, star 
6 mes., drugi hycom, star 4 mes., zelo 
lepa, vredna nakupa, tel.: 040/979-
622 22002494

21 dni staro teličko simentalko, tel.: 
030/915-738 
 22002486

6 tednov staro teličko bohinjsko ciko, 
tel.: 04/51-46-136, 068/170-938 
 22002492

BIKA, težkega 500 kg, star leto in pol, 
tel.: 04/51-91-179 22002473

BIKCA ČB/RJ, starega 4 tedne, tel.: 
041/254-711 22002476

BIKCA simentalca, starega 6 mesecev, 
tel.: 04/25-51-674  
 22002477

ČB bikca, starega 10 dni, tel.: 
031/387-440 22002482

JAGNJETA, tel.: 031/232-603  
 22002499

KRAVO simentalko s teletom in teličko, 
staro 8 mesecev, tel.: 051/212-282  
 22002471

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

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

ŠENTJERNEJSKE peteline in podarim 
4 mesece stare pse, tel.: 041/851-
862  
 22002503

TELIČKO simentalko, staro 7 mese-
cev, ekološka reja, tel.: 041/589-194 
 22002487

KUPIM

NAJVEČJI ODKUPOVALEC živine za 
Avstrijo - Kogler. Plačilo v 3 dneh, eko 
plus. Oddamo v rejo pitance, bikce in 
teličke.  Kogler Franz A., d.o.o., Par-
mova 53, Ljubljana, tel.: 064/130-
081 22002446

PODARIM

STARE kokoši nesnice, tel.: 041/337-
678  
 22002500

OSTALO
PRODAM

STELJO v okroglih balah, tudi pripe-
ljem, tel.: 041/533-526 
 22002438

STORITVE
NUDIM

SENČILA ASTERIKS, d.o.o., Cesta na 
Loko 2, 4290 Tržič, tel.: 59-55-170, 
041/733-709; žaluzije, roloji, rolete, la-
melne zavese, plise zavese, komarniki, 
markize, www.asteriks.net 22002445

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 22002449

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, pozidava, 
montažni dimniki, dimniške kape. Ga-
rancija 10 let. Aleš Avsenek, d.o.o., 
Kranjska 2, Radovljica, tel.: 041/229-
246 22002171

IŠČEM

IŠČEM gospo za čiščenje, 1-krat te-
densko, tel.: 030/456-309 
 
 22002497

RAZNO
PODARIM

GRAMOFONSKE plošče 140 ko-
sov, in 120 kaset. Vse izdano od leta 
1960 do 2000, dobro ohranjeno, tel.: 
041/806-594 22002472
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V Vratih je potekal prvi medgeneracijski planinsko-likovni dogodek. »Z medgeneracijskim druženjem in 
medsebojno pomočjo smo dokazali, da zmoremo premagati ovire in širiti veselje.«

Mojstrana – Fundacija Alja-
žev kraj je skupaj s Planin-
skim društvom Dovje - Moj-
strana in Društvom Gorska 
reševalna služba Mojstra-
na pred kratkim organizira-
la prvi medgeneracijski pla-
ninsko-likovni dogodek v 
Vratih. Kot je povedala pred-
sednica upravnega odbora 
Fundacije Aljažev kraj Alen-
ka Mirtič Dolenec, je bil dan 
obarvan tudi praznično, saj 
je prvi oktober mednarodni 
dan starejših.

Tudi udeleženci slikali z 
usti in nogami

V Vratih so se zbrali otroci 
planinskega krožka Osnov-
ne šole 16. decembra Moj-
strana z mentorico Andre-
jo Hrovat, stanovalci doma 
Viharnik z Elviso Čatak in 
Kristino Volontar ter člani 
Gorenjskega društva za ce-
rebralno paralizo Sonček z 
Natašo Fabjan Tomaževič. 
»Hvala vsem za dobro voljo, 
nasmehe in podarjene ob-
jeme,« jim sporoča Alenka 

Mirtič Dolenec. »Posebna 
zahvala pa velja posebnima 
gostoma Eriku Piberniku in 
Željku Vertelju, slikarjema, 
ki sta nam pokazala, da se v 
življenju ne obupa ter da so 
ovire zato, da jih premagu-
jemo in zmagujemo.« Tudi 
udeleženci dogodka so se 
preizkusili v slikanju z usti 
in nogami, in kot so poveda-
li, ni bilo lahko.

»V sklopu delovanja Fun-
dacije Aljažev kraj v želji, 
da bi pripomogli k ohranit-
vi kulturne in naravne de-
diščine ter razvoju krajev 
pod Triglavom, in z usmer-
jenim delovanjem društev 
smo z dogodkom poveza-
li različne generacije in ob-
like delovanja posamezni-
kov. Uresničili smo cilje, ki 
smo si jih zastavili: medge-
neracijsko druženje in med-
sebojna pomoč, medseboj-
ni odnosi – razvijanje pri-
jateljstva in medsebojnega 
spoštovanja, spoznavanje 
življenja umetnikov invali-
dov in njihovega ustvarja-
nja ter seznanjanje s prvimi 

koraki alpinizma, zmer-
nostjo, postopnostjo in ne 
precenjevanjem sebe, svojih 

sposobnosti in razmer,« je 
poudarila Alenka Mirtič Do-
lenec.

Suzana P. Kovačič

Zbrani na prvem medgeneracijskem planinsko-likovnem dogodku / Foto: prostovoljci Fundacije Aljažev kraj

Cerklje – Trto so v Cerkljah 
posadili 1. julija 2018 ob 
160. obletnici rojstva Igna-
cija Borštnika in je letos dru-
gič dobro obrodila. Potrga-
li so 25 grozdov, ki jih je bilo 
za dva polna peharja, tehtali 
pa so 5,90 kilograma. »Letoš-
njega grozdja ne bodo name-
nili predelavi v vino. Če pa bi 
še malo počakali, glede na oh-

laditve, pa bi lahko imeli sko-
raj ledeno trgatev. Trta je po-
vezana z Borštnikom in Ma-
riborom, kjer so imeli že več 
kot petdeset Borštnikovih sre-
čanj,« je povedal Dane Novak, 
skrbnik Borštnikove domači-
je, ki je zbrane pozdravil tudi 
v imenu družine Novak in 
Kulturnega društva Ignacija 
Borštnika.

Prvi grozd na trgatvi je od-
trgal novi skrbnik Nacetove 
trte Ivan Kropivnik, drugega 

cerkljanski župan Franc Če-
bulj, ki ima tudi največ zaslug, 
da so trto z Lenta pred štirimi 
leti pripeljali v Cerklje, tretjega 
pa Dane Novak. Najtežji grozd 
je tehtal 0,54 kilograma.

Trgatvi so prisostvova-
li tudi Brane Bandelj in Jer-
nej Markič, skrbnika trte z 
Lenta, ki raste ob Dupljanski 
graščini, in Borštnikov prap-
rapranečak Tomaž Novak, 
sicer tudi uporabnik Cen-
tra Korak iz Kranja. Bandelj 
je ob tej priložnosti predsta-
vil društvo Mladovita, v ka-
tero je včlanjenih 32 krajev, 
ki so prejeli cepič trte z Len-
ta, Markič pa je spregovoril o 

trti kot simbolu miru in prija-
teljstva ter zaželel, da bi trta v 
Cerkljah dobro rastla še nap-
rej.

Pripravili so tudi bogat kul-
turni program s Cerkljanski-
mi gavnarji, ki so zapeli več 
pesmi o trti in vinu, člani Kul-
turno-umetniškega društva 
Davorin Jenko Cerklje, 
Dramsko skupino Pod Stra-
žo Poženik, ki je predstavila 
nekaj pesmi o vinu ter obi-
čajih ob trgatvi. Program je 

domiselno povezoval Dane 
Novak, ki je recitiral tudi dve 
Borštnikovi pesmi. Ansam-
bel Trgovci je zaigral Borštni-
kovo pesem Vrnitev, ki jo je 
uglasbil Vinko Janežič.

Druga trgatev 
Nacetove trte

Janez Kuhar

Prvi grozd je odtrgal skrbnik Nacetove trte Ivan Kropivnik.   
/ Foto: Janez Kuhar

Planinsko, likovno in veselo

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

Danes in jutri bo sončno z nekaj prosojne oblačnosti. Zjutraj 
in deloma dopoldne bo ponekod po nižinah megla in nizka 
oblačnost. V noči na nedeljo se bo pooblačilo, ponekod bo 
občasno rahlo deževalo. V nedeljo se bo delno zjasnilo.

Slikar Željko Vertelj. Ni pomembno, s čim držiš čopič, 
temveč kaj znaš. / Foto: prostovoljci Fundacije Aljažev kraj

Dane Novak z Borštnikove domačije / Foto: Janez Kuhar

Na vrtu rojstne hiše prvega slovenskega 
gledališkega igralca, režiserja in pedagoga Ignacija 
Borštnika v Cerkljah so pripravili drugo trgatev 
Nacetove trte, potomke najstarejše vinske trte na 
svetu z mariborskega Lenta.




