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Socialna oskrba  
v gasilski dom
V radovljiškem domu za starejše 
občane so se do včeraj uspešno 
borili proti vdoru virusa, so se pa 
z namenom, da zmanjšajo mo
žnost okužbe, odločili, da dejav
nost socialne oskrbe preselijo v 
gasilski dom v Mošnje.
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EKONOMIJA

Doma predelamo 
malo lesa
Na nedavni okrogli mizi v Kranju 
so udeleženci razmišljali o neiz
mernem potencialu slovenskega 
lesa in možnostih za povečanje 
njegove uporabe, predvsem z vidi
ka podjetništva, turizma in razvoja 
lokalne skupnosti.
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GG+

Bloudkovo skakalnico 
iztrgali pozabi
Stezica, ki se iz Naklega pne na 
planoto Dobrava, preseka nekda
njo skakalnico, ki so jo naklanski 
fantje s pomočjo tržiških skakal
cev zgradili leta 1950 po načrtih 
Stanka Bloudka. Dobrega četrt 
stoletja je služila namenu.
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GG+

»Malar« vam v  
dom prinese barve 
V Gorenjskem muzeju je na ogled 
razstava Malar nam polepša živ
ljenje. V grad, kjer je bil nekoč di
jaški dom, se z razstavo o tem 
čudovitem poklicu, kot sam pravi, 
vrača nekdanji dijak slikopleskar 
Anton Černič iz Metlike.
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VREME

Danes bo zmerno do pre-
težno oblačno. Jutri bo 
pretežno oblačno s krajev-
nimi padavinami. V ne-
deljo bo večinoma suho.

10/15 °C
jutri: oblačno s padavinami

73 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900
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Popust velja ob nakupu posameznega 
izdelka (narezane slame, pršuta ali slanine) 
v delikatesi za 300 g ali več. Popust se 
obračuna na blagajni. Popust velja od redne 
cene. Ne velja za izdelke označene z Akcija, 
Pika popust, Super cena ali Znižano in se 
izključuje s preostalimi kuponi za popust.

Mercator, d. d., Dunajska 107, 1000 Ljubljana

VEČ SE 
SPLAČA
OB NAKUPU
300 g ALI VEČ

-30%
Ob nakupu katerekoli 

NAREZANE 
SALAME, PRŠUTA 
ALI SLANINE  
v delikatesi nad 300 g 
prejmete na ta izdelek 
30 % popust.
Ponudba velja do 30. 11. 2020 
v hipermarketu Kranj Primskovo.

Hipermarket 
Kranj Primskovo
Cesta Staneta Žagarja 69, Kranj

Direktor doma starejših odstopil
Direktor preddvorskega doma starejših občanov Matej Križanič je v torek odstopil. 24. stran

Urša Peternel

Kranj – Štirinajstdnevna 
pojavnost okužb na sto ti-
soč prebivalcev je v gorenj-
ski statistični regiji že 759. 
Tako Gorenjska ostaja regi-
ja z največjim številom oku-
ženih; žarišča so zlasti ob-
čine Železniki, Kranj, Ka-
mnik, Jesenice, Škofja Loka 
... Število skokovito narašča 
v vsej državi, v sredo so tako 
zabeležili rekordnih 1663 
novih okužb. Epidemiologe 
skrbi zlasti visok delež potr-
jenih okužb glede na število 
opravljenih testov, pozitiven 
je namreč že vsak četrti test. 

Kot je dejal vladni govo-
rec Jelko Kacin, so razme-
re resne, virus se širi resnič-
no hitro. Če želimo zajezi-
ti in omejiti njegovo širje-
nje, bomo morali pomaga-
ti vsi z doslednim upošteva-
njem ukrepov, kot so noše-
nje mask, razkuževanje rok, 
ohranjanje varne razdalje. 
Državljanom je tudi sveto-
val, naj si naložijo aplikaci-
jo #OstaniZdrav, ki nas opo-
zori na stik z okuženim, še 
preden sami opazimo simp-
tome bolezni. Delodajalce 
pa je pozval, naj delo organi-
zirajo na način, da zaposleni 
lahko delajo od doma. 

Povečuje se tudi števi-
lo bolnikov, ki potrebuje-
jo bolnišnično oskrbo, ta-
kih je bilo včeraj 357, od teh 
jih je bilo 62 na intenzivni 
negi. Najmlajši pacient, ki 
potrebuje intenzivno terapi-
jo, ima 42 let, najstarejši 85. 
Minister za zdravje Tomaž 
Gantar ob tem zagotavlja, da 
bodo vsi bolniki, ki to potre-
bujejo, sprejeti v bolnišnico.

Covid oddelke imajo tudi 
v Kliniki Golnik in Splošni 
bolnišnici Jesenice. Na Gol-
niku so včeraj zdravili 26 
bolnikov s covidom-19, na 
Jesenicah pa 16.

Gorenjska z največ okužbami v državi
Število okužb se v zadnjem tednu v vsej državi skokovito povečuje, samo v 
sredo so jih potrdili rekordnih 1663. Najbolj obremenjena regija je Gorenjska. 
Žarišča so Železniki, Kranj, Kamnik, Jesenice, Škofja Loka ...

Od torka velja omejitev gibanja med 21. uro zvečer in 6. uro zjutraj. Naš fotograf se je 
v torek zvečer sprehodil po opustelih ulicah Kranja, fotografije kažejo, da so Kranjčani 
omejitev spoštovali. / Foto: Gorazd Kavčič2. stran

Osnovna šola v Bohinjski 
Bistrici je od torka zaprta

4. stran
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Knjigo prejme MARJANA LIPOVEC s Hrušice.

Dodatne bolniške 
postelje na Jesenicah

Glede na slabšo epidemio-
loško situacijo v državi bodo 
v Splošni bolnišnici Jeseni-
ce do začetka prihodnjega 
tedna za potrebe zdravlje-
nja pacientov, obolelih za 
covidom-19, pripravili deset 
dodatnih bolniških postelj. 
Tako bo od ponedeljka režim 
v bolnišnici drugačen. »Ce-
lotno prvo nadstropje bolni-
šnice bo postalo rdeča cona 
s skupno 26 posteljami za 
zdravljenje omenjenih paci-
entov. Hkrati bomo ustavili 
izvajanje specialističnih am-
bulant za redne preglede in 
obravnavali izključno tiste 
z napotnicami stopnje nuj-
nosti zelo hitro in hitro. Za-
časno bomo prekinili tudi iz-
vajanje nenujnih operacij. 
Opravljali bomo nujne pose-
ge, posege karcinomskih pa-
cientov in posege, brez kate-
rih bi se zdravstveno stanje 
pacientov pomembno pos-
labšalo. Vse paciente, ki že 
imajo termin za pregled v ka-
teri od ambulant, bomo o od-
povedanem terminu pisno 
obvestili v prihodnjih dneh,« 
je povedala Maja Valjavec iz 
bolnišnice.

Jim pa zaradi pozitivnega 
izvida v delovnem procesu 
ta čas primanjkuje štirideset 
zaposlenih.

Vsakdo naj ravna, kot da 
je okužen

Minister za zdravje To-
maž Gantar je na vladni no-
vinarski konferenci dejal, da 
se vsa Evropa srečuje s po-
rastom števila okužb in tudi 
pri nas beležimo rekordne 
številke. Sprejeti ukrepi v 
tem in naslednjem tednu še 
ne kažejo učinka, saj zaradi 
inkubacijske dobe prihaja do 
zamika za deset do štirinajst 
dni. Minister je zagotovil, da 
bodo vsi bolniki, ki to potre-
bujejo, deležni zdravljenja in 
bodo sprejeti v bolnišnico. 

»Skušamo vzdrževati zdra-
vstveni sistem, ki bo služil 
vsem bolnikom, na drugi 
strani pa sproti zagotavljati 
postelje za covid-19 bolnike,« 
je dejal. Ta čas je zasedenih 

333 bolniških postelj, potre-
be se povečujejo za od deset 
do dvanajst postelj dnevno. 
Skušajo ohranjati tudi dru-
ga zdravljenja, od scenarija, 
ko bi bili pred zlomom zdra-
vstvenega sistema, pa smo še 
daleč, je zagotovil.

»Epidemija še ni obvla-
dana, potrebna sta previ-
dnost in pravočasno ukre-
panje. Vsakdo bi se moral 
ravnati, kot da je okužen. 
To je v tem trenutku edina 
pot, da lahko okužbe omeji-
mo. Edini učinkovit ukrep 
je poleg mask in razkuže-
vanja vzdrževanje distance. 
Moramo se ga držati vsi, do-
sledno, brez izjeme,« je opo-
zoril. Kot je dejal, je bolezen 
še vedno nepredvidljiva, na 
neki način neznanka; rizič-
na je predvsem za starejše, a 
obolevajo tudi mlajši, v bol-
nišnici je tudi pet otrok, zato 
pred njo ni varen nihče. 

Predstojnica Klinike za 
infekcijske bolezni in vro-
činska stanja doc. dr. Tatja-
na Lejko Zupanc pa je pove-
dala, da se v UKC Ljubljana 
pospešeno pripravljajo na 
odprtje dodatnih kapacitet, 
tako da naj bi imeli na vo-
ljo od štirideset do petdeset 
postelj za intenzivno nego 
in 170 navadnih postelj, kar 
naj bi zadoščalo za prebrodi-
tev največje krize. Napove-
dala je, da za bolnike s covi-
dom-19 ne bodo skrbeli več 

samo infektologi, temveč 
mešane ekipe zdravnikov. 
Poudarila je še, da bodo za-
posleni dali vse od sebe, nab-
rali so tudi izkušnje v prvem 
valu, da bodo obvladali raz-
mere. Ob tem je pozvala dr-
žavljane, naj vsak naredi tis-
to, kar je v njegovi moči, da 
omeji širjenje virusa. »Tisti, 
ki lahko ostanete doma, de-
lajte od doma, izogibajte se 
zaprtim prostorom, v kate-
rih je več ljudi, in ljudem, ki 
ne nosijo maske.« 

Omejitev gibanja, 
druženja, prehajanja med 
regijami

Od torka v državi velja 
omejitev gibanja, ki traja od 
devete ure zvečer do šeste 
ure zjutraj. Ob tem so dovo-
ljene nekatere izjeme, kot so 
prihod in odhod na delo, in-
tervencije, opravljanje nuj-
nih storitev ... V veljavo je 
stopila tudi omejitev druže-
nja na šest ljudi in prepoved 
prehajanja med regijami. 

Delna olajšava za 
frizerske in kozmetične 
salone

Začeli so veljati novi ukre-
pi s področja ponujanja iz-
delkov in storitev. Število 
oseb v zaprtih javnih prosto-
rih, v katerih se izvaja dejav-
nost ponujanja in prodaja-
nja blaga in storitev potro-
šnikom, je po novem ome-
jeno na dvajset kvadratnih 
metrov na posamezno stran-
ko. To velja tudi za frizerske 

in kozmetične salone, ki so 
v rdečih regijah doslej lahko 
hkrati sprejeli le eno stranko 
ne glede na velikost poslov-
nega prostora.

Poleg diskotek in nočnih 
klubov je po novem ponuja-
nje storitev neposredno pre-
povedano tudi v kinemato-
grafih in kulturnih ustano-
vah, razen v galerijah, muze-
jih, arhivih in knjižnicah, ob 
upoštevanju omejitve ene 
osebe na dvajset kvadratnih 
metrov. Dostava hrane je 
mogoča le med 6. in 21. uro. 

Začasne omejitve 
pri izvajanju športne 
dejavnosti

Vlada je sprejela tudi Od-
lok o začasnih omejitvah pri 
izvajanju športne dejavno-
sti. V kolektivnih športnih 
panogah je dovoljeno izva-
janje tekmovanj na najvišji 
ravni, v individualnih špor-
tnih panogah pa velikih do-
mačih in mednarodnih 
športnih prireditev, a brez 
gledalcev. Športna vadba je 
po novem dovoljena špor-
tnikom olimpijskega, sve-
tovnega, mednarodnega in 
perspektivnega razreda ter 
poklicnim športnikom, sta-
rejšim od 15 let, ki so vpisa-
ni v razvid poklicnih športni-
kov pri ministrstvu.

Rekreacija je medtem gle-
de na ukrepe vlade dovolje-
na individualno, v družin-
skem krogu ali v skupinah 
do šestih oseb ob upošteva-
nju trimetrske medsebojne 
razdalje. 

Gorenjska z največ okužbami

V Splošni bolnišnici Jesenice odpovedujejo vse nenujne posege in operacije, celotno prvo 
nadstropje bodo preuredili v covid oddelek. / Foto: Gorazd Kavčič

Pristojni še usklajujejo protokol za primere, ko delavec 
zaradi stika z okuženo osebo (tudi družinskim 
članom) ne more opravljati dela, odločbe o karanteni 
pa zaradi preobremenjenosti NIJZ ne dobi več. 
Delodajalci bodo lahko predvidoma povračilo 
nadomestila plače za takšne delavce uveljavljali s 
potrdilom, ki ga bo izdala medicina dela. Minister 
Tomaž Gantar je ob tem dejal, da je v primeru, da je 
bil zaposleni v stiku z okuženo osebo, treba preveriti, 
ali lahko opravlja delo od doma. Če to ni možno, mu 
osebni zdravnik izda potrdilo o bolniškem dopustu za 
obdobje karantene. Prav tako osebni zdravnik odloči, 
ali je potrebno testiranje. 

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko 
Počivalšek je dejal, da se bo veljavnost turističnih 
bonov podaljšala za eno leto. Sedanji ukrepi namreč 
v veliki meri onemogočajo koriščenje bonov, precej 
ljudi je imelo rezervirane aranžmaje v času jesenskih 
počitnic, a jih zdaj zaradi omejitev pri prehajanju 
statističnih regij ne bodo mogli koristiti. Doslej je bila 
izkoriščena manj kot polovica bonov. O podaljšanju 
veljavnosti bo vlada sicer odločala decembra.

1. stran

Simon Šubic

Kranj – S ponedeljkom je 
bila v Sloveniji vnovič razgla-
šena epidemija, za zdaj tri-
desetdnevna, obenem je bil 
aktiviran državni načrt zaš-
čite in reševanja ter s tem Ci-
vilna zaščita. Vodja kranjske 
izpostave uprave za zaščito 
in reševanje ter namestnik 
poveljnika Civilne zaščite za 
Gorenjsko Robert Skrinjar 
je pojasnil, da so po aktiva-
ciji regijskega štaba Civilne 
zaščite takoj opravili koor-
dinacijski sestanek z regij-
sko koordinacijsko skupino 
za domove starejših obča-
nov (DSO). Po njem so po-
veljnike Civilne zaščite in 
župane tistih občin, ki ima-
jo domove za starejše, poz-
vali, naj stopijo v stik z njiho-
vimi vodstvi in do petka poi-
ščejo dodatne lokacije za za-
časno namestitev okuženih 
stanovalcev z blažjimi simp-
tomi, tako kot so to že stori-
li v Škofji Loki. »V Kranju so 
pohiteli in že poiskali dve lo-
kaciji, na odgovore ostalih 
občin pa še čakamo,« je raz-
ložil Skrinjar.

Po načrtu zaščite in reše-
vanja ob pojavu epidemi-
je nalezljive bolezni pri lju-
deh so morale občine že v 
preteklih mesecih poskrbeti 

za tridesetdnevno zalogo za-
ščitne opreme, ki jo te dni 
že črpajo in jo morajo tudi 
redno popolnjevati, prav 
tako so obvezane zagotoviti 
sredstva za nakup zaščitne 
opreme, ki bodo zadoščala 
za obdobje devetdeset dni. 
»Občine smo že pozvali, naj 
nam o tem pripravijo poroči-
la, žal pa ugotavljamo, da vse 
niso enako odzivne. Od šti-
rih občin namreč za zdaj še 
nismo prejeli nobenega od-
ziva, zato ne vemo, kakšno 
je pri njih trenutno stanje 
glede zaščitne opreme in za-
gotovljenih sredstev za njen 
nakup,« je opozoril Skrinjar.

Občine so do 23. sep-
tembra morale tudi izdela-
ti občinske načrte zaščite in 
reševanja za primer epide-
mije, kar so vse tudi storile 
in jih posredovale v usklaje-
vanje, a večina tik pred zdaj-
ci, tako da občinski načrti še 
niso potrjeni s strani kranj-
ske izpostave uprave za zaš-
čito in reševanje. »Glede na 
našo kadrovsko šibkost bo 
proces usklajevanja občin-
skih načrtov z regijskim na-
črtom in njihovega potrje-
vanja trajal vsaj mesec dni, 
zato smo občine že pozvali, 
naj kljub temu svoje načrte 
smiselno uporabljajo,« je še 
razložil Skrinjar. 

Iščejo lokacije  
za rdeče cone
Občine skupaj z vodstvi domov starejših občanov 
iščejo lokacije za začasno namestitev okuženih s 
covidom-19, ki prebolevajo lažjo obliko bolezni. 

Kranj – Vsi finančni uradi tudi v času epidemije poslujejo v obi-
čajnem delovnem času in v skladu z navodili NIJZ za prepreče-
vanje okužb, a ne glede na to v finančni upravi (Furs) pozivajo 
davčne zavezance, da poslujejo z uradi po elektronski poti in 
pridobivajo informacije preko spleta oziroma telefona. Zave-
zance, ki s Fursom še ne poslujejo elektronsko, prosijo, da si 
na računalnik ali telefon namestijo eDavke in se prijavijo za 
eVročanje dokumentov. V primeru, da morajo dokumentacijo 
oddati osebno, jo lahko vložijo v vložišču na sedežu davčnega 
urada, a morajo v stavbo vstopati posamezno.

S finančno upravo čim več na daljavo

Jesenice – V sredo so potrdili okužbo z novim koronavirusom 
pri podžupanu Občine Jesenice Mihi Rebolju. Ta se sicer poču-
ti dobro. Od srede pa je v samoizolaciji tudi župan Blaž Račič, 
in sicer zaradi stika s potencialno okuženo osebo v družin-
skem krogu. Samoizolacija je preventivna, znakov okužbe v 
tem trenutku nima, so povedali v njegovem kabinetu. Poleg 
podžupana Rebolja sta na Občini Jesenice, kjer je z MIR Jese-
nice vred zaposlenih 58 oseb, v tem trenutku s koronavirusom 
potrjeno okužena tudi dva zaposlena iz občinske uprave, ena 
oseba je covid-19 že prebolela. Na Jesenicah je po zadnjih 
podatkih 164 aktivnih primerov okužb.

Podžupan okužen, župan v samoizolaciji
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Pomladi, ob prvem valu 
epidemije, sem na tem 
mestu pisala o pasjem 

mladičku, ki se je ravno v 
času karantene pridružil naši 
družini. Majhna bela kepica, 
katere ime v japonščini pome-
ni sneg, je do drugega koron-
skega vala zrasla v malo večjo 
snežno kepo z malo večjimi 
potrebami, kamor spada tudi 
vsaj trikratdnevni sprehod po 
soseski. Prvič že malo pred 
šesto uro zjutraj. Kar čez pi-
žamo si nadenem trenirko in 
potem še v trdi temi ovohava-
va vse vogale v bližnji okolici. 

In zdaj imamo 'policijsko 
uro'. Po novem je vsak dan od 
21. ure zvečer do 6. ure zjutraj 
prepovedano gibanje ljudi. A 
temu ne smemo reči policij-
ska ura; omejitev gibanja je 
namreč odrejena na podlagi 
zakona o nalezljivih boleznih, 
zato ne gre za policijsko uro. 
Na notranjem ministrstvu so 
zato začeli uporabljati izraz 
'epidemiološka ura'. 

Kot so pojasnili na ministr-
stvu, v tem času seveda veljajo 
izjeme, kamor sodijo prihod 
in odhod na delo, odpravlja-
nje neposredne nevarnosti za 
zdravje, življenje in premože-
nje, izvajanje nujnih delovnih 
nalog in dostop in nudenje sto-
ritev za nujne primere.

In med izjeme po pojasnilu 
sodi tudi – sprehajanje psov. 
Kot pravijo, sprehajanje psov 
lahko štejemo kot nujno opra-
vilo, torej gre za izjemo tudi 
med epidemiološko uro. A kot 

dodajajo, mora posameznik 
sprehoditi psa v bližini stano-
vanja in v najkrajšem mož-
nem času. 

Spominjam se medijskih 
zapisov, ko je stroga, celo 72-
urna policijska ura v času 
prvega vala veljala v Srbiji. 
Takrat so lastniki svoje hišne 
ljubljenčke lahko sprehajali 
samo med 23. uro in eno uro 
ponoči na območju 200 me-
trov od doma ... A seveda so 
se Srbi znašli in si izposojali 
pse, da so vsaj ponoči lahko za 
urico ali dve stopili iz hiše ...

Osebno upoštevam vse uk-
repe, ki jih je sprejela vlada, 
da bi zamejila epidemijo. 
Nosim masko, razkužujem 
si roke, skrbim za varno raz-
daljo, izogibam se natrpanim 
prostorom, delam od doma, 
naloženo imam aplikacijo 
#OstaniZdrav. 

Virus je neizprosen, širi se 
nerazumno hitro, v tem dru-
gem valu število okužb skoko-
vito narašča predvsem na Go-
renjskem; zakaj v naši regiji, 
bi bilo zanimivo raziskati ...

A naš pes v svojem srečnem 
pasjem svetu ne ve za virus in 
za epidemijo, polula se tudi na 
epidemiološko uro. Zato se bo-
jim, da naju bo, če bova kršila 
uro, ki ni policijska, vseeno us-
tavil policist. Po pojasnilu, ki 
ga je za enega od medijev dalo 
notranje ministrstvo, bova v 
tem primeru morala doka-
zati, da ima pes potrebo po 
izločanju zaradi zdravstvenih 
razlogov tudi ponoči ...

Pasja ura

KOMENTAR
Urša Peternel

Aleš Senožetnik

Kranj – V Sloveniji v zad-
njih tednih beležimo veliko 
rast okužb z novim korona-
virusom. Do vključno torka 
je bilo aktivno okuženih že 
8861 državljanov, teden dni 
prej denimo 4249, pred 14 
dnevi pa »le« nekaj več kot 
2400. 

Od začetka epidemije do 
vključno torka je bilo pri nas 
potrjenih skoraj 16 tisoč pri-
merov okužbe z novim ko-
ronavirusom. Od tega smo 
jih 3247 zabeležili na obmo-
čju 24 občin, ki jih pobližje 
spremljamo tudi v Gorenj-
skem glasu, kar pomeni, da 
je dvajset odstotkov okužb 
oziroma vsaka peta okuž-
ba potrjena na širšem ob-
močju Gorenjske. V analizo 
smo zajeli podatke do vključ-
no tega torka, ki smo jih za 
24 analiziranih občin prido-
bili na spletnem servisu Co-
vid-19 Sledilnik.

Največ okužb v večjih 
občinah

Po številu vseh do zdaj po-
trjenih okužb, s 57 tisoč pre-
bivalci pričakovano prednja-
či mestna občina Kranj, kjer 
so od začetka marca potr-
dili 629 primerov okužb z 

novim koronavirusom. Na 
drugem mestu so Domža-
le, kjer so jih zabeležili 442, 
sledi Škofja Loka s 348 okuž-
bami in Kamnik ter Jeseni-
ce z 288 oziroma 244 potrje-
nimi primeri. Na dnu lestvi-
ce je občina Jezersko, kjer so 
prvi primer zabeležili šele 
pred kratkim, skupno pa 
imajo v občini s 625 občani 
tri primere okužb, vse še ak-
tivne. Sorazmerno malo, 22 
okužb, so potrdili v Gorjah, 

37 pa jih ima Žirovnica, dve 
več Žiri.

Tudi med aktivnimi okuž-
bami so na vrhu razpredel-
nice Kranj, Domžale, Škofja 
Loka, Kamnik in Jesenice. V 
gorenjski prestolnici je ak-
tivno okuženih 428, v Dom-
žalah 316, v Škofji Loki pa 
271 prebivalcev. 

V Škofji Loki okužbo 
potrdili pri 1,5 odstotka 
prebivalcev

Za nazornejši prikaz, koli-
ko občanov posameznih ob-
čin je oziroma je bilo okuže-
nih, smo delež vseh potrje-
nih okužb preračunali gle-
de na tisoč prebivalcev. V 
tem segmentu prednjači-
ta občini Škofja Loka in Že-
lezniki, kjer je okuženih ali 
pa je okužbo prebolelo sko-
raj 15 od tisoč občanov ozi-
roma skoraj 1,5 odstotka lju-
di. Sledijo Domžale z 12 oku-
ženimi na tisoč prebivalcev, 
Jesenice z 11,5 in Kranj z 11. 
Nad deset okuženih na ti-
soč prebivalcev imajo še ob-
čine Preddvor, Radovljica in 
Mengeš. Na repu lestvice je 
seveda občina Jezersko, kjer 
bi imeli ob tisoč prebivalcih 
manj kot pet okužb, med 
šest in osem okužb na tisoč 
prebivalcev pa imajo še obči-
ne Medvode, Bled, Tržič in 
Žiri. Za primerjavo: Zgolj v 
štirih občinah je število oku-
ženih na tisoč prebivalcev 
nižje kot na ravni države, 
kjer ta kazalnik znaša 7,6. 

Večina okužbo še 
preboleva

Zanimiva je tudi primerja-
va deleža aktivno okuženih 
glede na število vseh okužb, 
ki nam pove, kako močan 
drugi val posamezne obči-
ne pravzaprav doživljajo. Če 

izvzamemo Jezersko, kjer je 
ob vseh treh aktivnih okuž-
bah delež seveda stoodsto-
ten, je izmed vseh okužb 
trenutno največ aktivnih v 
občini Železniki, 88 odstot-
kov. Ali povedano drugače, 
le 12 odstotkov tistih, pri ka-
terih so jo odkrili, je okužbo 
že prebolelo (s simptomi ali 
brez njih). Sledi občina Žiri 
z odstotkom manj, Cerklje z 
82 odstotki in Gorenja vas - 
Poljane z 80 odstotki. Še do-
datnih sedem občin se giblje 
v območju med 70 in 79 od-
stotki, delež pa je zelo visok 
tudi v drugih občinah, kar 
zgovorno priča o trenutnem 
razmahu bolezni na Gorenj-
skem. Zgolj v Gorjah, Vodi-
cah in Naklem je delež niž-
ji od 50 odstotkov, kar po-
meni, da je več ljudi okuž-
bo že prebolelo, kot je trenu-
tno okuženih. Če primerja-
mo podatke na ravni države, 
trenutno bolezen preboleva 
55 odstotkov tistih, pri kate-
rih so jo doslej potrdili.

Smrtnost na Gorenjskem 
nižja

Covid-19 je smrtne žrtve 
zahteval v sedmih Gorenj-
skih občinah. Po dve v Kra-
nju, Škofji Loki, Domžalah 
in na Jesenicah, po eno pa 
v Šenčurju, Naklem in Ži-
rovnici. Skupaj je na Go-
renjskem zaradi bolezni to-
rej umrlo 11 ljudi od skup-
no 202 smrtnih žrtev pri 
nas (po podatkih do vključ-
no torka). Glede na število 
potrjenih primerov je smr-
tnost v 24 obravnavanih ob-
činah torej 0,34-odstotna. 
To pa je tudi eden redkih 
kazalnikov, v katerih Go-
renjska ne prehiteva črnega 
državnega povprečja. Smr-
tnost v državi namreč zna-
ša 1,26 odstotka.

Veliko okužb, smrtnost nizka
Ob skokovitem naraščanju okužb z novim koronavirusom, ki ga spremljamo v zadnjih tednih, smo 
preverili, kaj statistika pravi o stanju okužb v posameznih občinah s širšega območja Gorenjske.

Največ, 629 okužb, je bilo doslej potrjenih v Kranju, najmanj, le tri, na Jezerskem. Največji 
delež okuženih prebivalcev imajo v Škofji Loki in Železnikih. Fotografija je simbolična. 

Občina Vse 
okužbe Aktivne 

Delež aktivnih 
glede na vse 

(v %)

Okužbe 
na tisoč 

preb.

Kranj 629 428 68 11,0

Domžale 442 316 71 12,1

Škofja Loka 348 271 78 14,9

Kamnik 288 174 60 9,6

Jesenice 244 164 67 11,4

Radovljica 205 155 76 10,8

Tržič 114 66 58 7,6

Medvode 114 67 59 6,8

Železniki 99 87 88 14,7

Šenčur 88 54 61 10,0

Mengeš 88 66 75 10,6

Cerklje 77 63 82 9,9

Gorenja vas -  
Poljane

71 57 80 9,4

Komenda 60 41 68 9,4

Bled 59 43 73 7,5

Vodice 48 22 46 9,6

Bohinj 45 34 76 8,8

Kranjska Gora 44 32 73 8,4

Naklo 43 21 49 8,0

Preddvor 40 26 65 10,8

Žiri 39 34 87 7,9

Žirovnica 37 20 54 8,4

Gorje 22 10 45 8,0

Jezersko 3 3 100 4,8

SLOVENIJA 15983 8861 55 7,6

Tabela vsebuje podatke, objavljene na spletnem servisu Covid-19  
Sledilnik do vključno torka, 20. oktobra, in lastne preračune. 
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Radovljica – Dom dr. Janka 
Benedika Radovljica je bil 
vse do včeraj eden redkih v 
državi, kjer jim je dlje kot 
drugim uspevalo prepreče-
vati vdor koronavirusa. Di-
rektor doma Alen Gril je si-
cer že v začetku prejšnje-
ga tedna, ko se je situacija 
zelo zaostrovala, povedal, da 
si seveda ne delajo utvar, da 
virus k njim ne more priti, 
so pa nanj kadrovsko, orga-
nizacijsko in infrastruktur-
no pripravljeni. Prvo potrje-
no okužbo pri stanovalcu, ki 
so ga že premestili na Klini-
ko Golnik, so tako zabeleži-
li včeraj.

Kot je pojasnil Gril, so se 
na nedavnem sestanku s pri-
stojnimi na Občini Radovlji-
ca dogovorili, da celotno de-
lovanje enote, ki izvaja stori-
tve pomoči na domu in soci-
alnega servisa, kjer 23 social-
nih oskrbovalk skrbi za okoli 
120 uporabnikov, preselijo v 
Gasilski dom Mošnje. Služ-
ba, ki med drugim dnevno 
zagotavlja več kot osemde-
set kosil za zunanje uporab-
nike, bo tako v celoti delovala 
iz dislocirane enote, kar bo 
še zmanjšalo možnost vno-
sa okužbe v dom. 

V domu, ki mu je Obči-
na Radovljica že spomladi 

zagotovila dva zabojnika 
s prostorom za izvajanje 
priprave zaščitnih sredstev 
za delovanje v rdeči coni. 

Pripravljeno imajo infra-
strukturo za delovanje rde-
če cone, v kateri je pros-
tora za trideset ljudi. Kot 

pravi direktor Gril, razmi-
šljajo tudi o možnostih za-
gotavljanja dodatnega pros-
tora na drugih lokacijah, če 

se bo seveda za to pokaza-
la potreba. »Dejstvo, da se 
nam ni bilo treba spopada-
ti z okužbo znotraj doma, 

smo izkoristili za to, da se 
zares intenzivno priprav-
ljamo ter da sledimo doga-
janju v drugih domovih za 
starejše in se sproti učimo 
iz njihovih težav. Zelo smo 
zadovoljni z odzivnostjo 
Občine Radovljica in župa-
na Globočnika; skupaj z nji-
mi se dogovarjamo, kjer bi 
bile morebitne mogoče lo-
kacije, ki bi jih lahko upora-
bili, če bodo potrebe po loče-
nih prostorih zelo narasle,« 
je še povedal.

Pri tem je poudaril, da 
vsi stanovalci in zaposle-
ni v domu, ki ima kapacite-
to več kot 220 stanovalcev, 
striktno izvajajo preventiv-
ne ukrepe. »Stanovalci so 
potrpežljivi in razumevajo-
či, zaposleni pa strokovni in 
predani, zato tudi za zdaj ni-
mamo težav s kadri. Želimo 
storiti vse, da tako tudi osta-
ne. Na zaostrovanje razmer 
v smislu popolnega zapira-
nja šol in vrtcev pa se prip-
ravljamo tudi tako, da smo 
se dogovorili, da v bližnji 
stavbi z oskrbovanimi sta-
novanji v prostorih njiho-
ve knjižnice, če bo treba, 
uredimo vrtec za otroke za-
poslenih. Tako našim de-
lavkam ne bo treba ostaja-
ti doma, ker ne bi imele za-
gotovljenega varstva za ot-
roke.«

Socialna oskrba v gasilski dom
V radovljiškem domu za starejše občane so se vse do včeraj uspešno borili proti vdoru virusa med 
stanovalce in zaposlene, so se pa z namenom, da čim bolj zmanjšajo možnost vnosa okužbe, odločili, 
da dejavnost socialne oskrbe preselijo v gasilski dom v Mošnje.

Celotno dejavnost socialne oskrbe oziroma pomoči na 
domu iz Doma dr. Janka Benedika selijo v gasilski dom v 
Mošnjah. / Foto: Gorazd Kavčič

Enota, ki izvaja storitve pomoči na domu in socialnega 
servisa in med drugim dnevno zagotavlja več kot 
osemdeset kosil za zunanje uporabnike, bo v celoti 
delovala iz dislocirane enote v Mošnjah.

Urša Peternel

Kranj – Na Gorenjskem op-
ravijo okrog štiristo testov na 
covid-19 na dan, je povedal di-
rektor Osnovnega zdravstva 
Gorenjske Jože Veternik. 
Brise jemljejo na petih loka-
cijah, in sicer v Kranju, na Je-
senicah, Bledu, v Radovljici 
in Škofji Loki. Pacienti s su-
mom na okužbo na odvzem 
brisa čakajo en dan, izvide 
pa dobijo v 24 urah od testi-
ranja. To je sicer delno odvis-
no od laboratorija, a pacienti, 
ki so pozitivni, so po Veterni-
kovih besedah o pozitivnem 
testu obveščeni najkasneje v 
enem dnevu. O izvidih brisa 
obveščajo le paciente, pri ka-
terih potrdijo okužbo, tistih, 
ki so negativni, pa o tem po-
sebej ne obveščajo. 

Pogovarjali smo se tudi z 
Gorenjko, ki je opisala svo-
jo osebno izkušnjo testira-
nja na covid-19. Ker je bil 

potrjeno pozitiven njen so-
delavec, s katerim si deli-
ta pisarno, je najprej preje-
la odločbo o desetdnevni ka-
ranteni. Tik pred iztekom ka-
rantene se je tudi sama zače-
la počutiti nekoliko slabše, 
zato jo je osebna zdravnica 
napotila na testiranje. Tega 
je opravila v zdravstvenem 
domu v Radovljici, na vrsti 
za odvzem brisa je bila še isti 

dan. Kot je povedala, odvzem 
poteka tako, da pacient osta-
ne v avtomobilu, odpre samo 
avtomobilsko okno. 

»Medicinska sestra v po-
polni zaščitni opremi mi je 
vzela bris iz nosu, s priprav-
ljeno paličko mi je šla skozi 
nos do žrela, postopek tra-
ja nekaj sekund, je pa mal-
ce neprijetno, malo zapeče,« 
je povedala sogovornica. Kot 

ji je razložila medicinska se-
stra, naj bi jo poklicali le v pri-
meru, če bo izvid na covid-19 
pozitiven, in sicer do nasled-
njega dne opolnoči. Opozo-
rila jo je, naj ima telefon ves 
čas pri sebi. »Sledilo je kar 
nekaj živčnih ur, strah nare-
di svoje, a k sreči telefon ni 
zazvonil. Sem se pa pogovar-
jala z znancem, ki je bil pozi-
tiven, njega so o tem obvesti-
li še isti dan zvečer,« je pove-
dala sogovornica.

Epidemiološka služba po 
telefonu vzpostavi kontakt 
z vsakim okuženim z novim 
koronavirusom, mu da na-
vodila o poteku izolacije, je 
pa po novem dolžnost oku-
ženega, da o okužbi obvesti 
vse, s katerimi je bil v stiku. 
Od prejšnje sobote naprej 
namreč epidemiologi NIJZ 
zaradi prevelikega števila 
okužb ne iščejo več visoko 
tveganih stikov z okuženimi 
in ne predlagajo karanten. 

Če zazvoni telefon, je bris pozitiven
Na testiranje za covid-19 je na Gorenjskem treba čakati največ en dan, prav tako tudi na izvide. Brise 
jemljejo na petih točkah: v Kranju, na Jesenicah, Bledu, v Radovljici in Škofji Loki.

Pacienti, ki so pozitivni, to izvedo v 24 urah od odvzema 
brisa. / Foto: Gorazd Kavčič

Kranj – Na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
zagotavljajo, da tudi v času epidemije novega koronavirusa 
ni ogrožena preskrba prebivalstva s hrano, zato potrošnikom 
svetujejo, da naj ne kopičijo zalog, saj s tem le povzročajo teža-
ve trgovcem, ki ne morejo pravočasno napolniti izpraznjenih 
polic. Ker zaprtje restavracij, šol in drugih večjih porabnikov 
hrane lahko povzroči presežke hrane, pozivajo potrošnike, 
da naj čim več posegajo po domači, slovenski hrani oziroma 
hrani iz lokalnega okolja. 

Ni razloga za kopičenje zalog

Marjana Ahačič

Bohinjska Bistrica – V ma-
tični Osnovni šoli dr. Jane-
za Mencingerja v Bohinj-
ski Bistrici od srede ni več 
pouka niti za učence nižjih 
razredov. »Žal se je število 
okužb s covidom-19 v zad-
njih dneh močno povečalo, 
predvsem med zaposleni-
mi. Če se bodo okužbe širile, 
šola ne bo več imela zadosti 
kadra niti za izvajanje pou-
ka na daljavo,« so sporočili z 
Občine Bohinj. Štab Civilne 

zaščite je skupaj z županom 
Jožem Sodjo in vodstvom 
šole odločitev, da šolo zapre-
jo, sprejel v torek, da bi pre-
prečili nadaljnje širjenje vi-
rusa in da bo tudi v prihod-
nje zagotovljeno vzgojno-iz-
obraževalno delo, so pojas-
nili. Pouk do konca tedna, 
ko se začnejo jesenske poči-
tnice, organizirajo na dalja-
vo. »Kako bo pouk potekal 
po šolskih počitnicah, bo od-
visno od odločitve vlade in si-
tuacije z okužbami v prihod-
njem tednu,« so še sporočili.

Osnovna šola v Bohinjski 
Bistrici je od torka zaprta

Kranj – Petek, 30. oktober, bo dan izplačila pokojnin. V NLB 
svetujejo upokojencem, da naj zaradi epidemije novega ko-
ronavirusa ostanejo doma in za pomoč pri bančnih opravkih 
zaprosijo svojce. Sicer pa bodo na ta dan odprli poslovalnice 
pol ure prej kot običajno, torej že ob pol osmih, hkrati pa 
bodo zaprosili stranke, da pri obravnavi dajo prednost upoko-
jencem, invalidom in nosečnicam. Bančne poslovalnice sicer 
še naprej poslujejo po običajnem delovnem času. Stranke 
naj pri poslovanju z banko čim več uporabljajo elektronske 
poti in telefon, poslovalnico pa naj obiščejo le, ko je to nujno 
potrebno. V poslovalnici je lahko hkrati le toliko strank, kot je 
delujočih bančnih okenc. Stranke lahko vstopajo v posloval-
nico le posamično in z zaščitno masko na obrazu, obvezno 
je tudi razkuževanje rok.   

V banko le, če je to nujno

Kamnik, Domžale – Urad Vlade Republike Slovenije za komu-
niciranje skupaj s študenti Medicinske fakultete Univerze v 
Ljubljani danes, 23. oktobra, med 10. in 17. uro v Kamniku in v 
Domžalah pripravlja preventivne aktivnosti ozaveščanja obča-
nov o pomenu odgovornega ravnanja in o tem, kako lahko vsak 
izmed nas prispeva k zajezitvi širjenja novega koronavirusa. 
Predstavili bodo pomen pravilne uporabe mask, higiene rok 
in kašlja ter ustreznega ravnanja v primeru, ko se ne počutimo 
zdrave. Hkrati bodo ozaveščali o pomenu mobilne aplikacije 
za varovanje zdravja in življenja ljudi #OstaniZdrav in sodr-
žavljane spodbudili, da aplikacijo v čim večji meri uporabljajo 
ter s tem razbremenijo slovenske epidemiologe. Promocijska 
stojnica bo v Kamniku postavljena med 10. in 13. uro na Glav-
nem trgu in med 13.30 in 17. uro pri vhodu v trgovski center 
Supernova Qlandia Kamnik, v Domžalah pa bodo med 10. in 
17. uro prisotni na prireditvenem prostoru ob tržnici.

Študentje bodo predstavili odgovorno ravnanje

Kamnik – Občina Kamnik in Občinski štab Civilne zaščite ob-
čine Kamnik pozivata prostovoljce, ki bi se bili pripravljeni po 
svojih močeh vključiti v aktivnosti Doma starejših občanov 
Kamnik. »Glede na dejstvo, da moramo biti pripravljeni tudi 
na drugačne razmere, pozivamo prostovoljke in prostovoljce 
za nudenje pomoči pri osnovni in socialni oskrbi stanovalk in 
stanovalcev Doma starejših občanov Kamnik. Pomoč bodo v 
primeru izrednih razmer potrebovali za druženje in družabni-
štvo s stanovalci, izvajanje prostočasnih aktivnosti, pomožna 
dela pri nezdravstveni in higienski oskrbi, vzdrževanje higiene 
in čistoče pripomočkov ter pomoč pri skrbi za stanovalce in 
podobno. Aktivnosti se bodo izvajale z upoštevanjem vseh ukre-
pov zoper širjenja koronavirusa. Vsi, ki bi želeli pomagati, se 
lahko prijavijo na telefonsko številko 051/374-207,« sporočajo 
z Občine Kamnik, kjer v zadnjih dneh beležijo skokovit porast 
okužb. V Domu starejših občanov Kamnik sicer še vedno niso 
zabeležili nobene okužbe ne pri stanovalcih ne pri zaposlenih.

Iščejo prostovoljce za pomoč starejšim
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S pametno izbiro sveč do varovanja okolja
Katere sveče so ekološke in katere še zdaleč ne

Spoštovanje do pokojnih na pokopališčih 
Slovenci izražamo skozi vse leto, ko pa se 
približuje dan mrtvih, se spominu na pre-
minule svojce odzovemo tako, da na nji-
hovih grobovih prižgemo več svečk. Iz-
bira nagrobnih sveč raznolikih barv, ve-
likosti in oblik je iz leta v leto pestrejša, 
še vedno pa smo kupci premalo pozorni 
prav na ekološke kriterije, ki bi morali biti 
naše glavno vodilo pri nakupu. Ni odveč 
pripomniti, da se mora vsak posameznik 
tudi pri uporabi sveč zavedati svoje odgo-
vornosti do okolja, saj moramo kot druž-
ba poskrbeti tudi za nemoteno in ureje-
no predelavo teh vrst odpadkov in njiho-
vo ponovno uporabo. In da bi lahko brez 
slabe vesti prižigali svečke na grobovih, 
moramo vedeti, kakšne vrste sveč kupu-
jemo, kje končajo ter kako z njimi vpliva-
mo na okolje. Več bomo o tem vedeli, laž-
je se bomo odločali. V korist okolja za nas 
in prihodnje generacije.   

Izbira sveč je vse bolj raznolika –  
nekdaj vosek, danes elektronika
Na prodajnih policah najdete vse vrste 
sveč – od klasičnih parafinskih, oljnih, ter-
mo, keramičnih do sveč s steklenimi ohiš ji 
za enkratno ali večkratno uporabo, na vo-
ljo pa so tudi elektronske (baterijske oz. 
solarne) nagrobne sveče. Če smo včasih 
uporabljali le navad ne sveče iz voska, ki 
za okolje niso predstavljale tveganja, so 
v zadnjih petih desetletjih trg preplavile 
sveče z raznolikimi vložki in polnili v ohiš-
jih iz različnih materialov, zato se tudi po-
našajo z občutno daljšo življenjsko dobo. 

Med seboj se razlikujejo tudi po načinu 
in času gorenja, kar določa posamezna 
gorilna snov, pri čemer so nekatere bolj, 
druge pa manj obstojne oziroma odpor-
ne proti vremenskim vplivom. Za gorivno 
snov se najpogosteje uporabljajo parafin 
kot vrsta voska, rastlinska mast ter sve-
tilno olje, za plamen in gorenje pa skrbi 
bombažni stenj. Dlje ko sveča gori, večji 
je tudi izkoristek surovin in manj je ostan-
ka gorilne mase.
Poleg sveč z lončki iz PVC-ja so na trgu na 
voljo tudi sveče s steklenimi, papirnati-
mi, lesenimi ali t. i. biorazgradljivimi ohišji. 
Prve je mogoče v celoti reciklirati, medtem 
ko to nikakor ne velja za ostala ohišja. Elek-
tronske sveče so svečam podobne le po 
zunanjem videzu, v resnici pa gre za elek-
tronske naprave, sestavljene iz vrste mate-
rialov, ki jih skorajda ni mogoče reciklirati 
in imajo kljub dolgi svetilnosti kot odpa-
dek obremenjujoč vpliv na okolje.
Slovenija je kot prva in doslej edina drža-
va vzpostavila sistem recikliranja odpad-
nih nagrobnih sveč, vendar pa je z Ured-
bo o ravnanju z odpadnimi nagrobni-
mi svečami doslej uspela rešiti le proble-
matiko ravnanja s klasičnimi parafinski-
mi svečami. Težave z ostalimi vrstami so 
torej še vedno pereče. Izbira je torej vaša 
– preden se odločite za nakup, se lahko 
sami prepričate, katere sveče so ekolo-
ško sprejemljivejše ter jih je mogoče reci-
klirati, da z njimi ne obremenjujemo oko-
lja – tudi za prihodnje generacije. Za več 
informacij poglejte na: www.ekosveca.si;  
www.ekoloskasveca.si  

VARUJMO  
OKOLJE  
S PRAVILNO  
IZBIRO SVEČ!
Jesen je tisti čas,  
ko preminulim svojcem  
na grobovih tradicionalno  
prižgemo več sveč kot običajno.  
Preden se odločite za nakup,  
preverite, katere sveče  
so ekološko sprejemljivejše  
in jih je mogoče reciklirati.
 

Vse potrebne informacije najdete na enem mestu:   
www.ekosveca.si; www.ekoloskasveca.si Eco Lux d. o. o. v sodelovanju s podjetjem Plastkom d. o. o., Jesenice

OGLASNO SPOROČILO

Ana Šubic

Kranj – Tako imenovana po-
licijska ura nam je minuli to-
rek prinesla prepoved giba-
nja na prostem od 21. zve-
čer do 6. ure zjutraj, razen 
za izjemne primere. Se nov 
ukrep odraža tudi na delov-
nem času trgovskih centrov 
in bencinskih servisov ter v 
javnem potniškem prometu?

V Mercatorju so nam odgo-
vorili, da trgovine, ki so bile 
odprte dlje, po novem zapi-
rajo ob 20.45. V Sparu Slove-
nija so trgovinam, ki so obra-
tovale do 21. ure, delovni čas 
skrajšali na 20.30, v Tušu pa 
na 20. uro. Družba Lidl Slo-
venija spremembe uvaja da-
nes: vse trgovine, ki so od-
prte do 21. ure ali dlje, bodo 

do preklica zapirali ob 20.30. 
Delovni čas Hoferjevih tr-
govin do nadaljnjega osta-
ja nespremenjen, ponekod 
bodo tako še vedno delova-
le do 21. ure. Kot so pojasni-
li, na ta način lahko najbliž-
jim prebivalcem zagotovijo 
varen nakup ob upoštevanju 
ukrepa o omejitvi izhoda.

Novim razmeram se prila-
gajajo tudi v večjih trgovskih 

centrih. Po podatkih Super-
nove, največje verige naku-
povalnih centrov v Sloveniji, 
v njihovih centrih v Kranju 
na Primskovem in Savskem 
otoku ter na Jesenicah vra-
ta zapirajo ob 20.45. Takrat 
namreč zapirajo Mercator-
jeve poslovalnice, ostali na-
jemniki pa naj bi obratova-
li do 20. ure oz. lahko tudi 
dlje, saj se lahko prilagaja-
jo urniku živilske trgovine. 
Centra Qlandia v Kranju in 
Kamniku, ki prav tako sodi-
ta pod okrilje Supernove, de-
lujeta do 20. ure z izjemo tr-
govin Interspar oz. Spar ter 
še nekaj posameznih poslo-
valnic, kjer je možno naku-
povati do 20.30. 

V družbi Petrol so pojas-
nili, da prodajnih mest ne 

bodo zapirali, prav tako za 
zdaj niso spreminjali delov-
nega časa. »To se lahko v pri-
hodnjih dneh spremeni, saj 
se vsi skupaj sproti prilaga-
jamo situaciji.« Petrol ima v 
Sloveniji 58 prodajnih mest, 
ki so odprta ponoči oz. 24 ur 
na dan, od tega jih je 38 ob 
avtocestah oz. hitrih cestah, 
zato so nujna za oskrbo tran-
zita. Prav tako ostaja odprtih 

dvajset takšnih poslovalnic, 
ki jih imajo v mestih.

V družbi OMV Slovenija 
menijo, da bodo v skladu z 
aktualnimi vladnimi ukrepi 
in situacijo, ki jo pričakujejo 
v naslednjih tednih, najver-
jetneje primorani prilago-
diti urnike izbranih bencin-
skih servisov v mestih. Ben-
cinski servisi na avtocestah 
in hitrih cestah do nadaljnje-
ga ostajajo odprti 24 ur na 
dan. »Menimo, da smo po-
memben člen v oskrbovalni 
verigi, tudi za nujne službe, 
zato ne bomo bistveno pose-
gali v obstoječe obratovalne 
čase,« so napovedali.

In kako je po uvedbi t. i. po-
licijske ure z javnim potni-
škim prometom? V skupini 
Arriva so razložili, da nova 
prepoved ne vpliva nanj in 
ga še vedno izvajajo v skla-
du z veljavnimi voznimi 
redi. »Mnogi začenjajo služ-
bo pred 6. uro in potujejo do-
mov po 21. uri. Zmanjšanje 
obsega javnega potniškega 
prometa zato ni predvideno,« 
so zagotovili. Tudi na Sloven-
skih železnicah so poudarili, 
da javni potniški promet med 
drugim zagotavlja mobilnost 
prebivalstva za prihod in od-
hod z dela. »Prilagoditev voz-
nega reda bo predvidoma le v 
delu, ki je vezan na t. i. krom-
pirjev počitniški vozni red, ki 
bo veljal do ponovne uvedbe 
šolanja po režimu B – torej v 
šolah,« so dodali.

Nekatere trgovine  
se zapirajo prej
Zaradi tako imenovane policijske ure so nekatere trgovine skrajšale delovni 
čas. Na bencinskih servisih največjih dveh trgovcev s pogonskimi gorivi za 
zdaj ni sprememb, prav tako v javnem avtobusnem potniškem prometu.

Skladno z novelo zakona, ki bo začela veljati jutri, 
trgovine ob nedeljah in praznikih ne bodo več 
odprte. Izjema so manjše trgovine na bencinskih 
servisih, postajališčih, v bolnišnicah in druge manjše 
prodajalne s površino do 200 kvadratnih metrov.

Simon Šubic

Kranj – Pošta Slovenije spo-
roča, da so od tega tedna za-
prte pošte v bolnišnicah in 
nekatere pogodbene pošte 
(za zdaj še nobena na Go-
renjskem), reorganizirali so 
tudi delo pismonoš, ki raz-
nos pošiljk začenjajo ob raz-
ličnih urah. 

Vse poštne pošiljke posku-
šajo vročati brezkontaktno, 
tako da se pismonoša in na-
slovnik dogovorita za prev-
zem in izogneta osebnemu 
stiku. Pri pošiljkah, ki jih je 
treba potrditi ali opraviti mo-
rebitno plačilo, pa poskuša-
jo zagotoviti brezkontaktno 

vročitev z upoštevanjem 
ustrezne varnostne razdalje 
in ostalih zaščitnih ukrepov 
(nošenje maske, razkuževa-
nje itd.). Pošiljke se še ved-
no vročajo na prostem, do 
nadaljnjega tudi ne izvaja-
jo dostave pošiljk v prostore 
naslovnika, fotokopiranja in 
tiskanja. Še vedno je v velja-
vi ukrep omejevanja števila 
strank v poštnih poslovalni-
cah, ob tem je za vse obvezna 
uporaba maske in razkuže-
vanje rok. Poštne prostore 
redno prezračujejo in raz-
kužujejo. 

Pošta Slovenije strankam 
predlaga, da čim več upora-
bljajo alternativne oblike za 

sprejem in izročanje pošiljk 
– paketomate, paketnike in 
možnosti dostave na dogo-
vorjeno lokacijo ter tudi al-
ternativne kontaktne točke, 
kot so npr. bencinski servisi. 
Za plačilo naročenega blaga 
prek spleta naj stranke upo-
rabljajo kartice ali plačujejo 
po predračunu, svetujejo.

Aktualne informacije v 
zvezi z ukrepi zaradi epide-
mije covida-19 Pošta Slo-
venije objavlja na spletni 
strani www.posta.si/zaseb-
no, strankam pa je na vo-
ljo tudi kontaktni center na 
brezplačni telefonski števil-
ki 080 14 00 in e-poštni na-
slov info@posta.si.

Uvedli dodatne ukrepe
Iz Pošte Slovenije so sporočili, da so glede na razvoj epidemije covida-19 
sprejeli dodatne ukrepe za zaščito zdravja zaposlenih in strank. 

Vilma Stanovnik

Kranj – Mestna občina Kranj 
(MOK) se pripravlja na 
krizne razmere. Tako sta 
znani dve lokaciji za začasno 
namestitev bolnikov s covi-
dom-19. To sta telovadnici 
na Osnovnih šolah Franceta 
Prešerna in Jakoba Aljaža. 
Pomembno je namreč, da 
so prostori dovolj veliki ter 
da so v bližini domov za sta-
rejše občane in zdravstvenih 
domov, predvsem zaradi lo-
gistično-operativnih nalog. 

Namenjeni bodo bolnikom, 
ki imajo že simptome, pred-
vsem starejšim osebam, ter 
drugim v primeru ekspo-
nentne rasti števila okuže-
nih. Na tak način bo možno 
namestiti do sto oseb. 

Sicer pa se je v zadnjih 
dneh na poziv občine o nu-
denju pomoči tistim, ki jo 
potrebujejo, odzvalo 25 pro-
stovoljcev, ki so jih že raz-
poredili v skupine in določi-
li vodje. Sodelovalo bo tudi 
14 tabornikov iz Enote za 
nastanitev prebivalstva ob 

naravnih in drugih nesre-
čah pri Civilni zaščiti MOK. 
Kader za operativne naloge v 
iščejo tudi pri enotah zaščite 
in reševanja v občini, poskr-
beli pa bodo tudi za usposa-
bljanje. Vse zainteresirane 
prosijo, naj se javijo na te-
lefonsko številko 080 18 85. 

Občankam in občanom so 
dodatne informacije in sveže 
novice o novem koronaviru-
su na voljo tudi na komuni-
kacijskih kanalih MOK, kot 
so spletna stran MOK, Face-
book in aplikacija iKranj.

Imajo prostor in prostovoljce
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ROŽNATI OKTOBER
MEDNARODNI MESEC 
OSVEŠČANJA 
O RAKU DOJK

P O V E  
N A J V E Č .
Z ljubeznijo do sebe nameni čas 
samopregledovanju dojk.

Dotik

BREZPLAČNA OBJAVA

Danica Zavrl Žlebir

Kranj – Dvajsetega oktobra 
zaznamujemo svetovni dan 
osteoporoze, namenjen oza-
veščanju o tej bolezni, spo-
znavanju tveganj, ki so po-
vezana z zdravjem kosti. Bo-
lezen označujeta zmanjša-
na količina kostne mase in 
porušena mikro arhitektura 
kostnega tkiva, zato se kos-
ti pogosto zlomijo, kar vodi 
celo v invalidnost. Zdravi-
mo jo z zdravili, veliko pa 
lahko naredimo tudi sami z 
zdravim prehranjevanjem, 
rednim gibanjem, izogiba-
njem nezdravim navadam ... 
Pri ozaveščanju o tej bolez-
ni in z dejavnostmi, ki krepi-
jo zdrav življenjski slog, ima-
jo pomembno vlogo društva 
bolnikov z osteoporozo. V 

Sloveniji jih je 18, vključujejo 
več kot pet tisoč članov, zdru-
žena pa so v zvezo društev, ki 
deluje dve desetletji. Med nji-
mi je tudi Društvo bolnikov z 
osteoporozo Kranj z blizu de-
vetsto člani iz devetih gorenj-
skih občin, kjer se lahko po-
hvalijo, da so nastali med pr-
vimi in so eno od šestih usta-
novnih društev zveze.

Kranjsko društvo, ki ga že 
vseh dvajset let vodita pred-
sednica Milena Zupin ter 

podpredsednica in poslov-
na sekretarka Nada Česen, 
je nastalo na pobudo pokoj-
ne zdravnice Alenke Pegam, 
ki se je vsako leto spomnimo 
s spominskim pohodom. Le-
tošnjo dvajsetletnico so žele-
li proslaviti s srečanjem, dne-
vom odprtih vrat in predava-
nji, vendar so morali zaradi 
koronavirusa vse to odpove-
dati, je povedala predsedni-
ca Milena Zupin, ki pravi, da 
so odpadle tudi slovesnosti 
na nacionalni ravni. Njihovo 
društvo velja za najstarejše 
v Sloveniji, odlikujeta ga ve-
liko število članov (večina je 
žensk, ki pogosteje kot moš-
ki zbolevajo za osteoporozo), 
ki je ob desetletnici obstoja 
celo preseglo tisoč, in pestra 
preventivna dejavnost. Orga-
nizirajo vodene terapevtske 
vadbe, tudi nordijsko hojo 
in vadbo v vodi, se ukvarja-
jo s pohodništvom (na več 
točkah imajo vpisne knjige), 
prirejajo zdravstvena pre-
davanja, kuharske delavni-
ce zdrave prehrane, dokler je 
bilo to mogoče, so se druži-
li, srečevali na letnem pikni-
ku in pred novim letom or-
ganizirali dneve zdravja in 
druženja v toplicah. Ukvarja-
jo se tudi z meritvami mine-
ralne kostne gostote in uredi-
jo napotitve na nadaljnje po-
stopke. V teh letih so priredili 
že 140 takšnih akcij, opravili 
več kot deset tisoč meritev ter 
deset odstotkov tako pregle-
danih usmerili na nadaljnje 
preiskave zaradi suma oste-
oporoze. V preteklosti so šti-
ri leta izdajali lastno glasilo 
Naša sončnica, zdaj objavlja-
jo v skupni reviji Sončnica.  

Spodbujajo zdrav 
življenjski slog
Društvo bolnikov z osteoporozo Kranj praznuje 
dvajset let delovanja in ozaveščanja o tihi bolezni 
kosti, osteoporozi, ki je vse pogostejša težava 
starajočega se prebivalstva.

Vilma Stanovnik

Kranj – Gasilci si pri delu po 
novem pomagajo z novo av-
tolestvijo z nosilnostjo koša-
re štiristo kilogramov. Sta-
ra avtolestev Gasilsko reše-
valne službe Kranj (GARS) 
je bila namreč dotrajana in 
ni več služila svojemu na-
menu. 

Kranjskim gasilcem je pri 
nakupu nove avtolestve fi-
nančno priskočilo na pomoč 
sedem občin. Poleg Mestne 
občine Kranj (MOK), usta-
noviteljice GARS, so to še 
občine Jezersko, Naklo, 
Preddvor, Šenčur, Škofja 
Loka in Tržič. Pomemben 
delež je Upravi Republike 
Slovenije za zaščito in reše-
vanje prispevalo tudi Mini-
strstvo za obrambo prek po-
žarnega sklada.

»Nova avtolestev Rosen-
bauer L42A-XS 3.0 bo pripo-
mogla k temu, da bodo naše 
občanke in občani še naprej 
in še bolj varni. Lestev seže 
do delovne višine 42 metrov 
z nosilnostjo košare štiristo 

kilogramov. Do košare je 
speljan tlačni vod B, kar nam 
omogoča hitrejše in lažje ga-
šenje požara na višini. Opre-
mljena je z vodnim topom, 
banko zraka, posebnimi no-
sili za prenos težjih oseb, 

skočno blazino in vrsto dru-
ge opreme, ki omogoča čim 
večjo funkcionalnost,« je o 
devetsto tisoč evrov vredni 
pridobitvi povedal direktor 
GARS Kranj Tomaž Vilfan.
Zaposleni so novo opremo 

preizkusili prejšnji teden na 
strokovnem usposabljanju. 
Podrobneje se bodo z novo 
avtolestvijo seznanili tudi 
operativni gasilci občin, ki 
so novo pridobitev sofinan-
cirale.

Avtolestev so že preizkusili
V Gasilsko reševalni službi Kranj so pred kratkim dobili novo avtolestev, ki je vredna kar devetsto tisoč 
evrov, omogoča pa predvsem hitrejše in lažje gašenje požara na višini.

Nova avtolestev je že v garaži Gasilsko reševalne službe Kranj, gasilci pa so jo na 
strokovnem usposabljanju tudi že preizkusili.

Društvo bolnikov z 
osteoporozo Kranj šteje 
blizu devetsto članov iz 
devetih gorenjskih občin, 
velja pa za eno prvih med 
18 društvi v Sloveniji in je 
med šestimi ustanovnimi 
društvi zveze.

Aleš Senožetnik

Zgornji Brnik – Tako kot druge 
panoge je tudi letalski promet 
še vedno v primežu epidemije 
covida-19, kar močno občuti-
jo tudi na brniškem letališču, 
s katerega trenutno, ob izteku 
poletne sezone, lete ponuja le 
šest prevoznikov. Air Serbia 
petkrat tedensko leti v Beo-
grad, Montenegro Airlines 
dvakrat tedensko v Podgori-
co, Lufthansa ponuja enajst 
letov na teden v Frankfurt, 
Air France tri v Pariz, Turkish 
Airlines tri v Istanbul, EasyJet 
pa dvakrat na teden leti na lon-
donski Gatwick.

Po trenutnih napovedih 
bodo zimski vozni red, ki v 
veljavo sicer stopi 25. okto-
bra, dopolnili še štirje prevo-
zniki. LOT Polish Airlines 
bo predvidoma od konca ok-
tobra štirikrat tedensko le-
tel v Varšavo. Transavia naj 
bi po zdaj znanem voznem 
redu decembra znova zače-
la lete v Amsterdam, v nizo-
zemsko prestolnico pa bo le-
tela dvakrat tedensko. V za-
četku decembra naj bi lete 
na londonski Luton, kamor 
bo letel trikrat tedensko, po-
novno vzpostavil EasyJet. 
Edini novi letalski prevo-
znik, ki bo sploh prvič letel 

z brniškega letališča, pa je 
Windrose, ki bo brniško leta-
lišče od konca oktobra dvak-
rat tedensko povezoval s Ki-
jevom. Windrose je vzposta-
vitev letov na Brnik sicer na-

črtoval že aprila, a jih nato po 
poročanju portala Ex-Yu Av-
iation večkrat preložil zaradi 
epidemije covida-19. 

S podobnimi odpovedmi 
in preložitvami se pri uprav-
ljavcu letališča Fraportu Slo-
venija soočajo že ves čas tra-
janja epidemije. Tako vsaj 
za zdaj z Brnika ni mogoče 
potovati denimo v Moskvo, 
München, Zürich in Helsin-
ke, tudi Brussels Airlines pa 
je lete v belgijsko prestolni-
co odložil do začetka prihod-
njega leta.

V Fraportu Slovenija sicer 
vsem, ki v tem času potujejo 
prek brniškega letališča, sve-
tujejo, da se o statusu leta po-
zanimajo pri prevozniku ali 
na prodajnem mestu, kjer so 
kupili vozovnice.

Okrnjen bo tudi zimski vozni red
Z brniškega letališča trenutno leti šest prevoznikov, v času zimskega voznega reda lete  
napovedujejo še štirje.

Leti z brniškega letališča 
bodo precej okrnjeni 
tudi v zimskem voznem 
redu, ki začne veljati 25. 
oktobra.

Žiri – Župan Občine Žiri Janez Žakelj je sredi oktobra z dr-
žavnim sekretarjem na ministrstvu za infrastrukturo Alešem 
Miheličem podpisal sporazum o sofinanciranju obnove ceste 
Podčelo–Podlipa–Smrečje–Račeva–Žiri. »Cesta je bila že tako 
v slabem stanju, dodatno pa je bila poškodovana z ureditvijo 
obvoza po njej ob obnovi državne ceste proti Rovtam in Loga-
tcu,« je pojasnil župan in dodal, da bo ministrstvo prispevalo 
67 tisoč evrov kot odškodnino za obvoz, ki so ga speljali po tej 
cesti, ko je bila zaradi obnove dlje časa zaprta državna cesta. 
»Ob podpisu sporazuma je državni sekretar še obljubil, da 
bodo podprli tudi čimprejšnjo izgradnjo dela obvoznice proti 
Logatcu. Razpis naj bi bil objavljen v začetku prihodnjega 
leta,« je razložil župan. Občina je za obnovo ceste v Račevi v 
proračunu za prihodnje leto namenila 150 tisoč evrov.

Obnovili bodo cesto v Račevo

Vojsko – Od včeraj pa do predvidoma petka, 6. novembra, 
zaradi gradnje pločnika na lokalni cesti Povodje–Koseze v 
naselju Vojsko velja delna zapora ceste. Promet poteka iz-
menično enosmerno. Voznike prosijo, da upoštevajo začasno 
prometno signalizacijo. 

Delna zapora zaradi gradnje pločnika

Medvode – Med 23. in 31. oktobrom bo potekala sanacija že-
lezniškega prehoda v občini Medvode (v Preski). Naročnik 
del so Slovenske železnice. V tem času bo popolnoma zaprta 
občinska cesta na tem odseku, onemogočeno bo vključevanje 
na državno cesto. Obvoz bo potekal na relaciji Preska–Vaše–
Goričane–Medvode.

Sanacija železniškega prehoda v Medvodah



7Gorenjski glas
petek, 23. oktobra 2020 info@g-glas.si

Družba s 70-letno tradicijo  pri prodaji medicinske, laboratorij-
ske in zdravstvene opreme ter pripomočkov in zdravil vabi k 
sodelovanju

FARMACEVTSKE TEHNIKE m/ž
za novo podajalno v Kranju 

Od kandidatov pričakujemo:
 V. stopnjo izobrazbe farmacevtske smeri,
 opravljen strokovni izpit je zaželen,
 osnovno znanje računalništva,
 odlične komunikacijske veščine,
 prodajno naravnanost,
 prijaznost, urejenost in posluh za ljudi.

Ponujamo vam:
 delo v prijetnem in uspešnem kolektivu,
 priložnost za osebnostni in strokovni razvoj.

Delovno razmerje bomo sklenili za določen čas s poskusno 
dobo 3 mesece. 

Pisne ponudbe z dokazili o izpolnjevanju pogojev in kratkim 
življenjepisom pričakujemo do 1. 11. 2020 na e-naslov: info@
sanolabor.si  (Zadeva: Farmacevtski tehnik_Ime Priimek). 

O izidu bomo kandidate obvestili v osmih dneh po končanem  
izboru.

Sanolabor, d. d., Leskoškova 4, 1000  Ljubljana, tel.: 01 585 42 21

Mateja Rant

Žiri – Oživljanje gospodar-
skih aktivnosti na nekaterih 
trgih, na katerih poslujejo, že 
občutijo tudi v družbi Pocla-
in Hydraulics. Da bi lahko iz-
polnili naraščajoča naročila, 
nudijo zaposlitev novim so-
delavcem za delo v avtoma-
tizirani proizvodnji ter stro-
kovnjakom s področja stroj-
ništva, mehatronike in logi-
stike, so sporočili iz podjetja.

»V Poclain Hydraulicsu 
smo po omejitvah, ki smo 
jih bili deležni zlasti spomla-
di zaradi izbruha pandemije 
novega koronavirusa, kot iz-
vozniki z novimi naročili do-
bili priložnost za ponovno 
rast, zato iščemo usposoblje-
ne kadre s področja strojni-
štva, mehatronike in logisti-
ke, da bi svoje izvozne načr-
te lahko tudi uresničili,« po-
udarja direktor Aleš Bizjak 
in dodaja, da ob tem na prvo 
mesto še vedno postavljajo 
skrb za zdravje zaposlenih. 
Vse delovne procese zato po 
njegovih besedah podrejajo 
ustrezni zaščiti zaposlenih 
in aktualnim zdravstvenim 
smernicam. Kot je dejal vod-
ja kadrovske službe Andrej 
Gazvoda, v podjetju ta čas 
najbolj potrebujejo profile 
s poklicno ali srednješolsko 

strokovno izobrazbo, saj od-
pirajo več novih delovnih 
mest za operaterje v proizvo-
dnji ter za delo v skladišču in 
odpremi, kot sta skladiščnik 
in viličarist. Obenem nudi-
jo možnost opravljanja vaje-
ništva dijakom iz programov 
oblikovalec kovin in stroj-
ni mehanik, kar je prav tako 
lahko podlaga za kasnejšo 
zaposlitev, poudarja Andrej 
Gazvoda. »Za nova delovna 
mesta kadre iščemo pred-
vsem v bližnjih občinah, od 
Škofje Loke do Idrije, veseli 
pa bomo tudi kandidatov iz 
kranjske, medvoške in lju-
bljanske regije.«

V podjetje po opravljenem 
študiju in diplomi vabijo tudi 
prihodnje inženirje s področ-
ja strojništva, mehatronike in 
logistike, zaposlujejo pa tudi 
strokovnjake z delovnimi iz-
kušnjami za delo v razvo-
ju in trženju najnaprednej-
ših sistemov hidravličnega 
prenosa moči na globalnem 
trgu, so še pojasnili v Poclain 
Hydraulicsu. Svoje razvojne 
potrebe po usposobljenih ka-
drih s področja strojništva in 
mehatronike, pa tudi potre-
be po strokovnjakih razisko-
valcih s področja fluidne teh-
nike in hidravlike pa si priza-
devajo zapolniti tudi s kad-
rovskimi štipendijami.

Iščejo nove 
sodelavce
V žirovskem podjetju Poclain Hydraulics zaradi 
povečanega povpraševanja na tujih trgih znova 
zaposlujejo. Iščejo strojnike, mehatronike in 
oblikovalce kovin za delo v proizvodnji.

Jasna Paladin

Zgornje Stranje – Minulo so-
boto so se gasilci in gasil-
ke PGD Kamniška Bistrica 
razveselili novega in polno 
opremljenega gasilskega vo-
zila GV-1.

»Novo vozilo smo kupi-
li z izdatno pomočjo podje-
tja Calcit in nekaterih dru-
gih donatorjev, s tem pa smo 
svoj vozni park krepko po-
sodobili. Najstarejše v naših 
garažah je zdaj vozilo za ga-
šenje gozdnih požarov, ki je 
staro deset let,« nam je pove-
dal podpoveljnik PGD Kam-
niška Bistrica Dušan Mali in 
predstavil, kaj vse novo vozi-
lo prinaša. Vozilo, v katerem 
bo prostora za devet gasilcev, 
ima poleg novih sesalnih in 
tlačnih cevi, različnih gasil-
skih armatur, motorne žage, 
dihalnih aparatov in drugega 
orodja tudi novo in sodobno 
prenosno motorno črpalko. 
Primerno je za posredovanje 
v urbanih naseljih in naravi.

PGD Kamniška Bistrica po-
kriva zahtevno območje kam-
niške občine, predvsem ves 
gorski svet vključno z vse bolj 
oblegano Veliko planino, pa 
tudi naselja, kot so Zgornje 
in Spodnje Stranje, Stahovi-
ca, Godič … Društvo združuje 

54 gasilcev, od tega 26 opera-
tivnih članov, z njimi pa živi-
jo vsi okoliški kraji, zato bi bila 
pridobitev novega gasilskega 
vozila velik dogodek za vse. 
A zaradi ukrepov, s katerimi 
omejujemo širjenje virusa, so 
v soboto novo vozilo pričakali 

v res majhni skupini. »Naš 
župnik Anton Prijatelj je op-
ravil potrebni blagoslov, na 
veselico s krajani pa bomo 
morali počakati na prihodnje 
leto. A zagotovo se bomo pri-
merno poveselili,« nam je še 
povedal Dušan Mali.

Blagoslov opravili, veselica  
bo počakala
Člani Prostovoljnega gasilskega društva Kamniška Bistrica imajo novo gasilsko vozilo in s tem v celoti 
posodobljen vozni park.

Novo vozilo je že parkirano v prostorih gasilskega doma PGD Kamniška Bistrica v Zgornjih 
Stranjah. / Foto: PGD Kamniška Bistrica

Peter Košenina

Sora – Cerkev sv. Štefana v Sori 
je od septembra bogatejša za 
lesen kip sv. Pija iz Pietrelci-
ne. Podobo kapucinskega me-
niha, ki je umrl leta 1968, za 
svetnika pa bil razglašen leta 
2002, je v nedeljo, 11. oktobra, 
blagoslovil njegov sobrat, ka-
pucin Štefan Kožuh.

Sv. Pij se je rodil leta 1887 v 
Pietrelcini v južni Italiji. H ka-
pucinom je vstopil leta 1903, 
duhovniško posvečenje pa 
je prejel sedem let pozneje. 
Leta 1916 so ga zaradi slabe-
ga zdravja poslali v samostan 
v kraju San Giovanni Rotondo 
blizu jadranske obale, kjer je 
ostal do smrti. Septembra leta 
1920 je v mističnem zamak-
njenju prejel stigme – zname-
nja Kristusovih ran na rokah, 
nogah in prsih. Bil je mistik, 
spovednik in ustanovitelj so-
dobne bolnišnice v San Gio-
vanni Rotondu. »Sv. Pij je bil 
ves Bogu na razpolago. Pre-
jel je izjemne darove, ki jih mi 
nimamo, njemu pa jih je Bog 
hotel dati in je zaradi njih og-
romno pretrpel. Nikoli se ni 
umaknil, ampak se je ves dal 
na razpolago, da bi ljudem po-
magal priti do Boga. To je bil 

velik blagoslov za stotisoče lju-
di po vsem svetu,« o sv. Piju 
pravi kapucin Šefan Kožuh. 
Župnija Sora je ob priložnos-
ti prejela relikvije prve stopnje 
– gaze, prepojene z njegovo 
krvjo. »Relikvije so različnih 
ravni, tukaj pa gre za relikvijo 
prve stopnje, neposredno del 
telesa svetnika patra Pija. Pri 
njem je posebna možnost, če 
tako rečem. Imel je Kristusove 
rane in je krvavel, zato je bilo 
treba pogosto menjati obveze 

in gaze, ki so bile prepojene z 
njegovo krvjo. Te so shranje-
vali in jih še danes hranijo v 
Rimu ter jih dajo kapelam, žu-
pnijskim in drugim cerkvam 
kot relikvijo. Relikvija je živo 
ponavzočenje svetnika med 
nami. To ni nič magičnega, 
razumljivo nas pa spodbuja 
k temu, da zaupamo v pripro-
šnjo tega svetnika, ki za nas pri 
Bogu moli po namenih, ki jih 
mi sami s težavo izrečemo,« o 
relikvijah pravi Štefan Kožuh. 

Novi kip sv. Pija iz Pietrel-
cine je izdelan iz lesa švi-
carskega bora, izdelal pa ga 
je južnotirolski kipar Livio 
Comploi iz Ortiseija v doli-
ni Val Gardena, ki se je tudi 
udeležil blagoslova. Kip ni 
izdelan iz enega kosa lesa, 
pač pa iz več zlepljenih ko-
sov. Tik pred koncem izdela-
ve ga je kipar izdolbel, da je 
lažji in da je sprostil napeto-
sti v lesu, zaradi česar ne bo 
razpokal. 

Blagoslovili kip patra Pija
Župnija Sora je ob priložnosti prejela tudi relikvije prve stopnje.

Nov kip sv. Pija iz Pietrelcine je blagoslovil kapucin Štefan Kožuh.
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Škofja Loka – Iztekajoča se 
sezona je bila precej posebna 
tudi za jadralce, saj se je zače-
la kasneje in se tudi prej kon-
čala. Vmes je odpadlo kar ne-
kaj regat, vseeno pa je bilo iz-
peljanih nekaj tekmovanj. 

Državno prvenstvo ORC je 
bilo tako letos prvič razdelje-
no na dva dela. Prvi del je pote-
kal 20. in 21. junija v Portoro-
žu v okviru regate Skipper cup 
v organizaciji JK Pocodebon, 
zaključni del pa zadnji konec 
tedna avgusta v Izoli kot Po-
kal VAL Navtike v organiza-
ciji ŠD GoSailing. V prvem 
delu prvenstva je bilo razpi-
sanih šest tehničnih plovov, v 
zaključnem delu pa trije teh-
nični in en navigacijski plov. 
Osem od predvidenih dese-
tih plovov je bilo tudi uspešno 
končanih, za končni rezultat 
pa je štelo sedem najboljših.

Prvenstva se je udeležilo 17 
jadrnic, lanski naziv državnih 
prvakov pa je ubranila posad-
ka Jadralnega kluba Loka Ti-
ming, Tempo group sailing 
team z jadrnico Taia 2 & Whi-
te Goose in krmarjem Gora-
nom Djordjevičem. 

»Zaradi koronavirusa sta 
spomladi odpadli Izolanka 
in One Sails Cup, ki bi mo-
rali šteti tudi za slovensko 

prvenstvo ORC. Rega-
ta Skipper Cup se je iz sep-
tembra prestavila na junij, 
tako da smo spomladi spelja-
li regati Idrija Cup in Skipper 
Cup. Regate so se nadaljevale 
konec avgusta in septembra, 
nekaj jih je tudi odpadlo. Ker 
jeseni nismo mogli na Hrva-
ško, so nam odpadle vse hrva-
ške regate, prav tako so odpad-
le regate regata Milje–Porto-
rož–Milje, Barkovljanka in 
še nekatere druge. Tako smo 
letos jadrali zgolj pri nas. Na 
tekmah smo sicer večinoma 

zmagovali, seveda pa to ni tis-
to, česar smo si želeli, saj smo 
imeli v načrtu precej medna-
rodnih nastopov,« je povedal 
Goran Djordjevič, ki je imel 
tudi v tej sezoni zelo uigrano 
ekipo, saj so zamenjali le ene-
ga člana ekipe. Poleg naslova 
državnih prvakov so že pred 
zaključno regato, ki bi mora-
la biti to nedeljo, a so jo orga-
nizatorji odpovedali, osvoji-
li naslov zmagovalcev sloven-
skega pokala in tudi že naslov 
najboljših v Pokalu sloven-
ske obale, kjer se tekmuje po 

razredih, zadnja tekma pa naj 
bi bila 7. novembra.

»Poleti smo trenirali in bili 
res uigrani. Vsi smo bili želj-
ni treningov in nastopov, saj 
se spomladi ni začelo po na-
črtih. Vse to se je poznalo 
tudi pri rezultatih,« je še po-
vedal Goran Djordjevič, ki 
z ekipo težko dela načrte za 
novo sezono. 

»Upam, da bo epidemi-
ja čim hitreje minila in da 
bomo spomladi lahko začeli 
čim prej jadrati,« je Djordje-
vičev trenutni načrt.

Nova zmagovita sezona
Kljub precej okrnjeni tekmovalni sezoni v jadranju je škofjeloška jadrnica Taia 2 & White Goose  
s krmarjem Goranom Djordjevičem letos znova osvojila naslov državnih prvakov ORC, prav tako  
pa se ekipa veseli naslova zmagovalcev slovenskega pokala.

Škofjeločani so se znova veselili naslova državnih prvakov ORC. / Foto: arhiv kluba

Vilma Stanovnik

Kranj – Kranjski odbojkar-
ski prvoligaši iz ekipe Hiša 
na kolesih Triglav so minulo 
sredo odigrali preloženo tek-
mo petega kroga državnega 
prvenstva. Varovanci trener-
ja Saša Ropa so že takoj že-
leli dokazati, kdo je gospo-
dar parketa dvorane na Pla-
nini, in povedli s 5 : 0 ter nato 
z zmago zaključili prvi niz. 
Drugi niz so dobili gostje, 
zelo napet pa je bil nato tret-
ji niz, ki so ga po trdem boju 
vendarle dobili igralci ekipe 
Hiše na kolesih Triglav. 

Četrti niz so nato bolje za-
čeli gostje, Kranjčani pa so 
z veliko borbenostjo obrni-
li potek tekme ter na koncu 
slavili z rezultatom 3 : 1 (21, 
-20, 30, 21).

Že v sredo je predsedstvo 
Odbojkarske zveze Sloveni-
je sklenilo, da z namenom 
zajezitve in obvladovanja 
epidemije covida-19 za 14 

dni prekine vsa tekmovanja 
pod okriljem OZS, tako da je 
bila tekma v Kranju zadnja 
pred prekinitvijo. »Mislim, 
da je trenutno v štirih ekipah 
prisoten koronavirus, zato 
se je zveza odločila, da se liga 

zamrzne in da inkubacijske 
dobe minejo. Tudi mi smo 
v klubu že imeli okužbe in 
smo novega načina dela va-
jeni. Trenirali bomo naprej 
in se skušali čim bolje prip-
raviti za nadaljevanje letos 

izredno močne lige. Trenu-
tno smo s petim mestom 
na lestvici lahko zadovoljni, 
čeprav v popolni postavi nis-
mo igrali še niti ene tekme,« 
je po sredini tekmi povedal 
domači trener Sašo Rop.

Pred prekinitvijo slavje Kranjčanov
Odbojkarji Hiše na kolesih Triglav so v sredo zvečer v dvorani na Planini ugnali ekipo Hoč, prav tako v 
sredo pa so v Odbojkarski zvezi Slovenije sklenili, da za dva tedna prekinejo vsa tekmovanja.

V sredo so odbojkarji Hiše na kolesih Triglav v dvorani na Planini ugnali ekipo Hoč. 
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Vilma Stanovnik

Kranj, Škofja Loka – V Balinar-
ski zvezi Slovenije so se odlo-
čili, da zaradi naraščanja števi-
la okužb predčasno zaključijo 
jesenski del sezone v nižjih li-
gah, medtem ko se bo elitna 
superliga začela z zamikom.

Tako se bo tekmovanje v 
prvi ligi ter drugi ligi – za-
hod in drugi ligi – vzhod na 
željo večine ekip prekinilo 
in se bo nadaljevalo spomla-
di prihodnje leto, obenem 
pa se je prekinilo tudi tek-
movanje v območnih ligah. 

Medtem ko so balinarke je-
senski del prvenstva zaklju-
čile že drugo oktobrsko sobo-
to, bodo prvoligaši obračune 
zadnjih dveh predvidenih je-
senskih krogov odigrali apri-
la. Trenutno je v najboljšem 
položaju neporaženi Men-
geš Rakoll, ki mu na lestvi-
ci sledita kranjska prvoligaša 
Planina in Center.

Med drugoligaši na vzho-
du se obeta boj za prvo mes-
to med ekipama Tržič AC 
Žepič in Budničar. 

Prekinjeno je tudi tekmo-
vanje v državnih ligah U14 

in U18, ki se bo nadaljevalo, 
ko se bodo razmere v državi 
normalizirale, tako kot tudi 
državna prvenstva v posa-
meznih disciplinah v vseh 
starostnih kategorijah. 

V želji po igranju tekem 
brez dodatnih omejitev se 
bo superliga predvidoma za-
čela z dvotedenskim zami-
kom, 14. novembra, vendar 
le v primeru, da se razmere 
ne bodo dodatno zaostrile.

Bodi pa v novi sezoni bali-
narske superlige na sloven-
skih baliniščih nastopila šte-
vilna zveneča imena, saj so se 
med oktobrskim prestopnim 
rokom v domovino vrnili tudi 
nekateri dolgoletni reprezen-
tanti, ki so v lanski sezoni na-
stopali v tujini, predvsem v 
italijanski prvi in drugi ligi. 
Med najbolj odmevni pres-
topi so zagotovo selitev Aleša 
Borčnika iz BRB Ivrea v ško-
fjeloško Trato, Anžeta Petri-
ča iz Borgoneseja v kobjegla-
vski Agrochem Hrast ter Jas-
mina Čauševića iz Ponteseja 
k novemu superligašu iz Ve-
lenja, ki bo v novi sezoni do-
mače tekme igral v ljubljan-
ski Dvorani Šiška.

Balinarji so začetek  
v superligi preložili
Začetek elitne slovenske balinarske lige so 
prestavili na sredino novembra, ekipe pa so se  
v prestopnem roku močno okrepile.

Kranj – Minuli ponedeljek naj bi ekipa ECE Triglav odigrala 
prvenstveno tekmo v prvi SKL s Hopsi Polzela, a so jo zaradi 
dveh pozitivnih izvidov testov na novi koronavirus v domači 
ekipi odpovedali. Kot je pojasnil trener Tomaž Fartek, zaradi 
karantene ne bodo igrali tudi naslednje tekme, ko bi se morali 
jutri pomeriti z Rogaško. Se pa v petem kolu jutri obeta zani-
miv obračun med ekipama Šentjurja in Gorenjske gradbene 
družbe Šenčur ter v ponedeljek med Zlatorogom Laško in He-
lios Suns. Že danes košarkarice Triglava gostujejo pri Cinkarni 
Celje, tekme v preostalih ligah pa so odložene.

Kranjski košarkarji so v karanteni

Kranj – Med tednom naj bi nogometaši odigrali tekme osmine 
finala Pokala Pivovarna Union. Žal se je tudi med nogometaši 
razširila okužba s koronavirusom in namesto osmih tekem 
jih je bilo na sporedu le pet. Najprej so odpovedali tekmo 
Nafta 1903 – Fužinar Vzajemci zaradi okužbe v moštvu Len-
davčanov, v sredo pa so na 11. november prestavili še tekmi 
Triglav – Celje in Beltinci Klima Tratnjek – Domžale. Ta konec 
tedna so na sporedu tekme osmega kroga v prvi slovenski 
nogometni ligi. Ekipa Domžal bo v nedeljo gostila Muro.No-
gometaši v drugi SNL bodo konec tedna odigrali tekme 13. 
kroga. Vsi trije gorenjski klubi bodo tokrat v vlogi gostitelja. 
Ob 14. uri naj bi tekmo v Kranju začeli nogometaši Triglava 
in lendavske Nafte 1903, ob isti uri naj bi se začeli tudi tek-
mi med ekipama Roltek Dob in Krka ter Kalcer Radomlje in 
Fužinar Vzajemci. Po sklepu Nogometne zveze Slovenije so 
zaradi koronavirusa začasno prekinjena vsa tekmovanja v tretji 
slovenski nogometni ligi pa tudi v mlajših kategorijah. Glede 
na vladni Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športne 
dejavnosti so do preklica ustavljena tudi tekmovanja v vseh 
starostnih kategorijah pod okriljem MNZG Kranj.

Tekme v Kranju ni bilo

Jesenice, Kranj – Hokejski klubi so ustavili vse dejavnosti v 
mlajših kategorijah, medtem ko treninge in tekme nadaljujejo 
v članski kategoriji. Tako sta v torek tekmo državnega prven-
stva odigrala SIJ Acroni Jesenice in Slavija Junior. Domačini so 
slavili s 5 : 1. Jutri naj bi odigrali tekmo v Kranju med hokejisti 
Triglava in Maribora, ki se bo začela ob 19.15. 

Okrnjen progam za hokejiste
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Jesenski užitek v termah St. Kathrein 
Za veliko ljudi je jesen najlepši letni čas. Ko sonce zjutraj objame okoliške gore Nockberge, spada ta kotiček med najlepše na svetu. Gostje pa se 
lahko sprostijo tudi v termah St. Kathrein, kjer jih čaka pester program v fitnesu in različne druge atrakcije. Ni ovir za čudovito jesen in zimo!

Kljub koroni gremo jeseni in zimi 
pozitivno naproti. Bernd Kroos, 
poslovodja term St. Kathrein, je s po-
nosom povedal, da se samozavestno 
podajajo v prihodnost: “Od zaprtja 
zaradi koronavirusa je preteklo že ne-
kaj mesecev, in kot vse kaže, lahko je-
sensko in zimsko sezono načrtujemo 
samozavestno. V termah St. Kathrein 
smo dosledno upoštevali vse var-
nostne ukrepe, ki jih je predpisala 
vlada.” Poudaril je še, da kljub vsem 
okoliščinam nudijo gostom iz okolice 
pa tudi iz sosednih držav vrhunsko 
sprostitev. 

Goste pričakuje termalna voda v ba-
zenih s površino 1200 m2, vrhunsko 
urejena okolica in prijazno osebje. V 
Bad Kleinkirchheimu, neposredno 
ob termah, izvira zdravilna termalna 
voda s temperaturo 36 °C, na katero 
so zelo ponosni. S to termalno vodo 
so napolnjeni popolnoma vsi baze-
ni. To je tudi razlog, da gostje iz cele 
Evrope že od srednjega veka naprej 
obiskujejo Bad Kleinkirchheim. Ravno 
zdaj, ko se dnevi krajšajo, je idealen 
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čas, da se pripravimo na zimo. Ko je 
naravne svetlobe vedno manj, človek 
potrebuje še več sprostitve. Včasih 
zadostuje že en sam dan v termah, da 
so “baterije” zopet napolnjene. Tega 
se zavedamo tudi v termah St. Ka-
threin, kjer je gostom brez vsakršnega 
doplačila na voljo poseben program 
sprostitve „Move & Relax“, kjer se 
lahko po želji razgibate. 

PROGRAM SPROSTITVE 
“#MOVE AND #RELAX”
Ob petkih: sprostitev z jogo ob 15.30 
in po potrebi tudi ob 16.30
Ob sobotah: meditacija, 15.30 in 17.00 

Jesenska dobrodošlica: savna z bio 
zelišči. Ljudje, ki živijo v okolici term, 
že v otroštvu skozi igro spoznajo 
zelišča, ki rastejo na okoliških tra-

vnikih in pobočjih. Domala vsaka 
družina ima kakšen skrivnostni recept 
za uporabo teh zelišč, že stoletja pa 
igrajo pomembno vlogo tudi v domači 
lekarni. Tako je logična posledica, da 
so ta zdravilna zelišča tudi v termah 
St. Kathrein v središču pozornosti. V 
blagodejnosti zelišč je možno uživati 
tudi v najprijetnejši obliki – v zeliščni 
bio savni ob temperaturi 60 °C. Ko 
se zdravilna zelišča povežejo z vodo, 
se prostor napolni s čudovito dišečo 
vodno paro z vonjem po gorskih 
pašnikih. Zanimivo je tudi dejstvo, 
da znanstvene raziskave potrjujejo, 
da redna uporaba savn pripomore k 
boljšemu zdravju. Intenzivno znojen-
je koristi predvsem koži, krvožilnemu 
sistemu in seveda tudi psihi. Goste pa 
razvajamo tudi s specialnim polivan-
jem vode po ogretih kamnih (zaradi 
trenutne situacije brez dodatne cirku-
lacije zraka) in tudi s številnimi nego-
valnimi izdelki, ki se lahko uporabljajo 
v parni savni. 

#Jesen v termah.
24. 10.–1. 11., 14.00–17.00; Zabava 

in sprostitev za vso družino: medi-
tacija, AquaFitness & AquaZumba, 
sprostitev za družino in otroke, pla-
vanje z vodnim skuterjem, plavanje v 
obleki morske deklice. 

Bliža pa se tudi adventno vzdušje. 
Predbožični čas je v termah St. Ka-
threin vsakič znova posebno doživetje. 
Tako, kar se tiče zabave, pridejo na 
svoj račun popolnoma vsi družinski 
člani. Prav tako pa se je možno ob 
adventnem vzdušju tudi sprostiti. 
Vsako nedeljo, vse štiri konce tednov 
pred božičem, pa čaka obiskovalce 
pester in zanimiv zabavni program:  
adventna joga, plavanje med lučkami, 
adventno branje, adventna decem-
brska meditacija, sprostitveni otroški 
program, plavanje v obleki morske 
deklice, plavanje z vodnim skuterjem 
in spoznavanje potapljanja. Adventni 
program smo zaradi korone prisiljeni 
kratkoročno prilagajati okoliščinami. 
Točne termine dogodkov najdete na 
naši spletni strani: 

www.therme-kathrein.at

Ana Šubic

Kranj – V Sloveniji letno pri-
raste kar devet milijonov ku-
bičnih metrov lesa. Poseka-
mo ga okoli pet milijonov ku-
bičnih metrov, a ga le 1,9 mi-
lijona predelamo sami, osta-
lo pa izvozimo, je na okrog-
li mizi Kje se skriva potencial 
slovenskega lesa, ki je minu-
li teden preko spleta potekala 
v Mestni knjižnici Kranj, po-
udaril direktor Direktorata za 
lesarstvo na gospodarskem 
ministrstvu Danilo Anton 
Ranc. Okroglo mizo so prip-
ravili ob zaključnem dogod-
ku projekta Uporabimo lo-
kalni les, ki ga v okviru Lokal-
ne akcijske skupine Gorenj-
ska košarica izvaja Regional-
na razvojna agencija Gorenj-
ske – BSC Kranj s partnerje-
ma Centrom za trajnostni ra-
zvoj podeželja (CTRP) Kranj 
in Turizmom Bohinj. S pro-
jektom želijo dvigniti raven 
uporabe lokalnega lesa za 

inovativne izdelke ter pove-
zovanje sektorjev – kreative, 
proizvodnje, turizma.

Cilj je, da bi v Sloveniji pre-
delali vsaj tri milijone kubič-
nih metrov lesa, da bi prodaj-
no realizacijo, ki sedaj zna-
ša 1,2 milijarde evrov, pod-
vojili ter število zaposlenih 
v tej panogi povečali na vsaj 
15 tisoč, je tudi dejal Ranc in 
razložil, da je vlada uvrsti-
la nekaj projektov s področ-
ja lesne industrije med stra-
teške projekte, tudi zakon o 
gospodarjenju z državnimi 
gozdovi, ki predvideva vzpo-
stavitev vsaj štirih centrov za 
predelavo lesa.

Predsednik Obrtno-pod-
jetniške zbornice Sloveni-
je Branko Meh je opozoril, 
da slovenska podjetja nima-
jo zadosti surovine, saj jo tuj-
ci plačajo bolje. Avstrijci daje-
jo tudi subvencijo na sloven-
ski les. »Imamo znanje, po-
tencial in naravno bogastvo. 
To moramo znati izkoristiti 

in v Sloveniji oživiti lesnopre-
delovalno industrijo in tudi 
lesno podjetništvo,« je dejal 
in dodal, da mora podjetje za 
upravljanje z državnimi goz-
dovi začeti delati tisto, za kar 
je bilo ustanovljeno – vzposta-
viti lesnopredelovalno verigo.

Izdelki z visoko dodano 
vrednostjo 

Tudi direktor LIP pohištvo 
Bohinj Niko Ravnik je pou-
daril, da je bistveno, da les 
zadržijo, sploh kakovostne-
ga, in mu s končnimi pro-
dukti dvignejo dodano vred-
nost. »To bi lahko pospeše-
vali z visoko tehnologijo, a 
smo na tem področju zelo 
zaostali. Žal so jo razvijali 
naši konkurenti iz Nemči-
je in Avstrije in nam sploh 
ni dosegljiva oz. jo moramo 
zelo drago plačati,« je razlo-
žil Ravnik.

Dotaknili so se tudi ši-
roke uporabnosti lesa – od 

gradnje objektov, pohištva 
in opreme do turističnih 
spominkov. »Les je identi-
teta našega prostora in na 
njej moramo graditi tudi 
svojo turistično ponudbo,« 
je poudaril direktor Turiz-
ma Bohinj Klemen Langus 
in dodal, da les pripovedu-
je zgodbe lokalnega prebi-
valstva. Njegova sodelavka 
Jana Vilman je omenila po-
men sodelovanja z obliko-
valci, ki bi izdelkom iz slo-
venskega lesa dodali lokal-
no noto, pa tudi nekaj uspe-
šnih preteklih praks, kot sta 
oblikovanje pohištva za turi-
stične sobe in urbana opre-
ma Bohinja, ki vključuje 
tudi lokalni les. »Preko pri-
jetnega bivanja v destinaciji, 
naklonjeni lesu, lahko obi-
skovalca učinkovito prep-
ričamo za lesene izdelke,« 
meni direktor CTRP Kranj 
Uroš Brankovič. Zadovo-
ljen je, da bo lokalni les tudi 
v naslednjem regionalnem 

razvojnem programu imel 
zelo pomembno vlogo. 
Omenil je tudi zmanjšanje 
negativnih vplivov na oko-
lje in da v alpskem prostoru 
že obstaja certifikat za niz-
koogljični les, ki spodbuja 
uporabo lokalnega lesa.

Potrebe po kadru velike

Aleš Malnarič, učitelj 
v Šolskem centru Škofja 
Loka, opaža, da je lesarstvo 
v vzponu, potrebe po kadru 
so velike, a ob vpisu trepe-
tajo, ali bodo imeli dovolj 

dijakov. Po besedah Branka 
Meha poklic mizarja neka-
teri starši še vedno dojema-
jo kot manjvrednega, a je v 
poklicih, povezanih z lesar-
stvom, potrebno veliko zna-
nja, saj imajo v obratovalni-
cah visokotehnološke stro-
je. Tudi študentka lesarstva 
na škofjeloški višji strokov-
ni šoli Špela Pezdir meni, 
da se mladi premalo zaveda-
jo, kakšna vrednost je v teh 
poklicih, ki so zelo kreativni 
in raznoliki, ter da bi morali 
že učence v osnovni šoli bolj 
umerjati v lesarstvo.

Doma predelamo malo lesa
Na nedavni okrogli mizi v Kranju, ki je potekala v okviru projekta Uporabimo lokalni les, so udeleženci 
razmišljali o neizmernem potencialu slovenskega lesa in možnostih za povečanje njegove uporabe, 
predvsem z vidika podjetništva, turizma in razvoja lokalne skupnosti.

Po okrogli mizi so si sodelujoči v Mestni knjižnici Kranj 
ogledali razstavo Slovenski les in ustvarjalni izzivi. Na ogled 
bo do konca meseca. / Foto: Gorazd Kavčič
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Simon Šubic

Vir – Na Viru pri Domžalah 
se je v sredo popoldan v ek-
sploziji pri kurjenju ognja 
poškodoval 77-letni moški. 
Policijska uprava Ljubljana 
je sporočila, da je moški na 
travniku kuril ogenj, pri tem 
pa vanj vrgel neznano ek-
splozivno telo, najverjetneje 
petardo. Uprava za zaščito in 
reševanje pa je obveščala, da 
je občan v bližini balinišča 

na Viru skušal uničiti staro 
pirotehniko. 

V eksploziji se je 77-letnik 
lažje poškodoval, s kraja nes-
reče pa so ga odpeljali na ur-
genco v ljubljanskem klinič-
nem centru. V bližini dru-
gih oseb ni bilo. Policisti o 
okoliščinah dogodka še zbi-
rajo obvestila, o svojih ugo-
tovitvah pa bodo obvestili 
pristojno tožilstvo, prav tako 
bodo izvedli tudi ustrezen 
prekrškovni postopek.

V ogenj vrgel petardo

Simon Šubic

Kranj – V preventivni akciji 
za večjo varnost pešcev Bodi 
viden – bodi previden so po-
licisti po vsej državi med 5. 
in 18. oktobrom ugotovi-
li kar 2018 kršitev pešcev in 
voznikov. Vozniki so stori-
li 183 kršitev cestnoprome-
tnih predpisov, večino, kar 
1835 ugotovljenih kršitev, 
pa sami pešci. »S strani vo-
znikov je bila najpogostej-
ša kršitev izsiljevanje pred-
nosti na prehodih za pešce. 
Pešci pa so svojo varnost 
največkrat ogrožali s tem, 
ko niso upoštevali rdeče luči 
na semaforjih ali pa so cesto 
prečkali izven prehodov za 
pešce,« so pojasnili na Ge-
neralni policijski upravi. 

Gorenjski policisti so po 
podatkih Policijske uprave 
Kranj v dvotedenski akciji 
ugotovili 43 kršitev pešcev. 
»V 39 primerih gre za nep-
ravilnost pri prečkanju ces-
te. V štirih primerih so pešci 
cesto prečkali pri rdeči luči,« 
je sporočil predstavnik za 
stike z javnostjo Bojan Kos. 

Največ nesreč z udeležbo 
pešcev se sicer zgodi prav v 
jesenskih in zimskih mese-
cih, ko so dnevi krajši, vidlji-
vost slabša, ceste pa zaradi 

vremenskih razmer spolzke. 
Policija jih zato poziva, da upo-
števajo cestnoprometna pravi-
la in uporabljajo prometne po-
vršine, namenjene pešcem. 
Med hojo naj ne uporabljajo 
mobilnega telefona, ob slabši 
vidljivosti in ponoči pa naj po-
skrbijo za boljšo vidnost ozi-
roma naj obvezno uporablja-
jo odsevna telesa oziroma sve-
tilko, ki oddaja belo svetlobo. 
Učenci prvega in drugega ra-
zreda osnovne šole morajo na 
poti v šolo in iz nje okoli vratu 
nositi tudi rumeno rutico, po-
udarjajo na policiji. 

V preventivni akciji za več-
jo varnost voznikov tovornih 
vozil in avtobusov, ki je pote-
kala med 12. in 18. oktobrom, 
pa so policisti ugotovili 821 
kršitev. Skupno so kontroli-
rali 359 voznikov avtobusov, 
pri katerih so ugotovili osem-
najst kršitev cestnoprome-
tnih predpisov, in 5027 voz-
nikov tovornih vozil, pri ka-
terih so ugotovili 803 kršitve. 
Najpogostejše kršitve pri voz-
nikih avtobusov so bile preko-
račen čas trajanja vožnje, pri 
voznikih tovornih vozil pa ne-
uporaba varnostnega pasu, 

prekoračitve hitrosti in preo-
bremenjenost vozila.

Gorenjski policisti so v 
času akcije kontrolirali 120 
voznikov tovornih vozil in 
ugotovili 32 kršitev prome-
tnih pravil. Večinoma je šlo 
za nepravilno naložen to-
vor, neuporabo varnostnega 
pasu, preobremenjenost vo-
zil, neupoštevanje prome-
tne signalizacije in prekora-
čeno hitrost, so pojasnili na 
Policijski upravi Kranj. Kon-
trolirali so tudi 111 voznikov 
avtobusov, pri katerih niso 
ugotovili večjih posebnosti.

Vozniki utrujeni, nepripeti ...
V nedeljo sta se končali dve preventivni akciji: dvotedenska za večjo varnost pešcev ter enotedenska 
za večjo varnost voznikov tovornjakov in avtobusov. V obeh so sodelovali tudi policisti z izvajanjem 
poostrenih nadzorov. In kaj so ugotovili?

Najpogostejše kršitve voznikov tovornjakov so bile neuporaba varnostnega pasu, 
prekoračitve hitrosti in preobremenjenost vozila. / Foto: Gorazd Kavčič

Simon Šubic

Jesenice – Gorenjski poli-
cisti so se čustveno odzvali 
na sredin dogodek na Jese-
nicah, kjer so zvečer obrav-
navali kršitev javnega reda 
in miru z nedovoljenim 
zbiranjem posameznikov 
ter poškodovanjem košev 
za smeti in stekla na objek-
tu. Jeseniški policisti so več 
oseb identificirali, proti krši-
teljem pa vodijo postopke za-
radi neupoštevanja odloka o 
omejitvi gibanja in kršitve 
javnega reda. V dogodku je 
nastala tudi gmotna škoda. 

Strogi ukrepi za obvlado-
vanje epidemije koronaviru-
sa, zlasti omejitev druženja 
in uvedba t. i. policijske ure 
med 21. in 6. uro, marsiko-
mu načenjajo živce. S Poli-
cijske uprave Kranj sporoča-
jo, da tudi policisti zelo po-
grešajo stare in brezskrb-
ne čase, ki so v teh časih za-
vili v neko povsem novo in 
čudno smer. »Tudi mi se s 

čim takim še nismo srečali. 
Iz brezskrbnega preživlja-
nja prostega časa in ruti-
ne smo kar naenkrat stopi-
li v težko obdobje številnih 
omejitev, ki jim na prvi pog-
led ni videti konca. Ampak s 
tem se ne srečujete samo vi, 
spoštovani Gorenjci. Omeji-
tve, ki enkrat bodo končane, 
veljajo tudi za nas, policis-
te. Takoj ko slečemo policij-
sko uniformo, za nas veljajo 
povsem enaka pravila kot za 
vas,« poudarjajo. 

»Nimamo imunitete na vi-
rus, niti na odloke. Tudi mi 
med 21. in 6. uro ne sme-
mo iz stanovanj. Tudi mi ne 
smemo prehajati mej regij. 
Tudi mi moramo nositi ma-
ske. Tudi mi moramo pazi-
ti na distanco. Tudi mi ima-
mo težko delo. Tudi mi ima-
mo družine. Tudi mi imamo 
čustva. Tudi mi smo samo 
ljudje. Smo tudi med redki-
mi, ki nas pogodba o zapo-
slitvi zavezuje, da moramo 
na svoja ravnanja paziti tako 

doma kot tudi v službi. In še 
nekaj, mi smo izredno do-
ber filter med zakonodajo in 
vami, ker vemo, da uniforma 
pomeni veliko odgovornost. 
Ne 'pokvarite' ga s provokaci-
jami. Verjemite, med službo 
doživimo marsikaj slabega, 
ampak tudi veliko pozitivne-
ga, in to pozitivno nas drži po-
konci, da vsakič brezpogojno 
damo vse od sebe, da bi vam 
zagotovili varnost in izvajanje 

vaših pravic. K temu smo se 
zavezali in to bomo tudi ude-
janjali,« še opozarjajo gorenj-
ski policisti. 

»Če v prvem valu večina 
od nas ni poznala ljudi, ki 
so zboleli za virusom, je v 
drugem valu slika popolno-
ma drugačna. Zato vas pro-
simo, ta čas naj bo obdobje 
solidarnosti, in ne objestne-
ga ravnanja. Ostanite zdra-
vi,« so še pozvali. 

Policisti: Omejitve so tudi za nas
Kar naenkrat smo stopili v težko obdobje številnih omejitev, a te veljajo tudi za nas, sporočajo gorenjski 
policisti in prosijo, da naj bo ta čas obdobje solidarnosti in ne objestnega ravnanja. 

Policisti nadzirajo tudi spoštovanje prepovedi gibanja med 
21. in 6. uro. / Foto: Gorazd Kavčič

Kranj – Policisti so pred dnevi v okolici Kranja na podlagi pri-
jave obravnavali voznika, ki je v poznem večeru z vklopljenimi 
smerniki nezanesljivo vozil po avtocesti. Preizkus alkoholi-
ziranosti je pri njem pokazal rezultat 0,77 mg/l alkohola v 
izdihanem zraku. Po postopku ga je v nadaljnjo »obravnavo« 
prevzela partnerka. 

Zaradi vinjenosti nezanesljivo vozil po avtocesti

Simon Šubic

Kranj, Jesenice – Gorenjski 
kriminalisti in policisti so v 
zadnjih dneh preiskali več 
kaznivih dejanj. Med dru-
gim so kazensko ovadili dr-
žavljana Srbije, ki ga sumijo, 
da je v lanskem letu s sosto-
rilci iz garažne hiše na obmo-
čju Kranja ukradel osebni av-
tomobil, v isti noči pa tudi vlo-
mil v poslovni objekt in si pri-
lastil večje število mobilnih te-
lefonov ter ročnih ur v skup-
ni vrednosti okoli petdeset ti-
soč evrov. Osumljenec je že 
bil obravnavan zaradi istovr-
stnih kaznivih dejanj.

Kranjski policisti so ta te-
den s kazensko ovadbo pred 
preiskovalnega sodnika v 
Kranju privedli tudi drža-
vljanko Hrvaške, ki jo sumi-
jo več drznih tatvin iz stano-
vanjskih hiš. Najmanj trik-
rat je izkoristila nepazlji-
vost starejših oseb in skozi 

odklenjena vrata vstopila v 
njihove hiše. Večinoma jim 
je odtujevala denar. Ko so jo 
oškodovanci zalotili, se je iz-
govarjala na žejo, lakoto, bo-
lezen ipd. Uporabljala je siva 
osebna avtomobila VW Sha-
ran in Opel Zafira zagreb-
ških registrskih oznak. Za-
radi očitanih kaznivih dejanj 
ji je sodišče odredilo pripor.

Jeseniški kriminalisti pa 
so preiskali drzno tatvino na 
javnem kraju iz sredine prej-
šnjega meseca, v katerem je 
osumljenec občanu na Je-
senicah s silo odtujil torbo. 
Istega storilca sumijo tudi 
povzročitve požara na sta-
rejšem zapuščenem objek-
tu na začetku oktobra, pre-
verjajo pa tudi morebitno 
njegovo povezavo z več vlo-
mi na območju Jesenic, v ka-
terih je storilec odtujil veči-
noma denar in hrano. Tudi 
zanj je preiskovalni sodnik 
odredil pripor.

Raziskali več tatvin

Škofja Loka – Škofjeloški po-
licisti so ta teden v javni us-
tanovi obravnavali moškega, 
ki je bil žaljiv do zaposlenih, 
kasneje pa tudi do njih. Ker 
se kljub pozivu ni umiril, so 
ga pridržali, proti njemu pa 
uvedli prekrškovni postopek.

Žalil vse povprek

Kranj, Tržič – Gorenjski policisti so v zadnjih dneh obravna-
vali dve smrti. V okolici Kranja so obravnavali smrt osebe na 
zasebnem zemljišču, v Tržiču pa smrt osebe na javnem kraju. 
V obeh primerih so tujo krivdo izključili. 

Obravnavali dva smrtna primera

Radovljica, Jesenice – V Radovljici je v torek izbruhnil požar v 
kuhinji stanovanjskega objekta. Nastalo je za več tisoč evrov 
gmotne škode, poškodovan pa ni bil nihče. Jeseniški policisti 
so isti dan zvečer v centru Jesenic obravnavali požar na za-
bojnikih za smeti. Dogodek, katerega okoliščine še preiskuje-
jo, obravnavajo kot kaznivo dejanje, so razložili na Policijski 
upravi Kranj.  

Gorelo v kuhinji in smetnjakih
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Kultura
V Gorenjskem muzeju je na 
ogled razstava z naslovom Malar 
nam polepša življenje. Stran 14

Zgodbe
V slabih štirih dneh so prehodili 
sto kilometrov od Brebovnice do 
Trsta. Stran 15

Zanimivosti
Miran Čebašek se ukvarja z 
zeliščarstvom, znanje pa prenaša 
tudi na druge. Stran 16

Suzana P. Kovačič

»Velikokrat v preteklo-
sti sem sam (in tudi mno-
go drugih) odhajal v gozd, 
na bližnjo Dobravo, in zato 
sem pogosto šel po priljub-
ljeni stezici nasproti nekda-
njim Živilom v Naklem, ki 
se na vzhodni strani Dobra-
ve strmo vzpne na to gozdno 
planoto. Točno na sredini 
stezica preseka nekdanjo 
skakalnico, ki so jo naklan-
ski fantje s pomočjo izkuše-
nih tržiških skakalcev zgra-
dili pred sedemdesetimi leti, 
torej leta 1950. Načrt za izde-
lavo skakalnice je priskrbel 
najboljši predvojni smučar-
ski skakalec, večkratni dr-
žavni prvak in rekorder Al-
bin Novšak s Pristave pri Tr-
žiču. Narejena je bila po na-
črtih znamenitega inženir-
ja Stanka Bloudka, idejne-
ga očeta obeh planiških le-
talnic, ki je predvideno loka-
cijo temeljito preučil,« je po-
vedal dolgoletni član Špor-
tnega društva (ŠD) Naklo, 
zagnan rekreativni športnik 
Jože Mohorič. 

Fantje so z udarniškim de-
lom zgradili skakalnico, ki 
naj bi po Bloudkovovem na-
črtu dovoljevala skoke do tri-
deset metrov. »Dobrega če-
trt stoletja je služila name-
nu in razveseljevala naklan-
sko mladino. Še sam sem 
jo nekajkrat preizkusil, tak-
rat se mi je zdela naravnost 

ogromna in potrebnega je 
bilo kar nekaj poguma, da 
sem prvič odrinil v vrha nale-
ta. Skakal sem z navadnimi, 
alpskimi smučmi, vezi so 
bile preproste, še z jermeni, 
in večina skokov se je običaj-
no končala s kakšnim spek-
takularnim padcem. Kljub 
temu sem skupaj z drugimi 
užival na tej lepi napravi,« je 
v spomine segel Mohorič. 

Na skakalnici so imeli nekaj 
tekem, ki so se jih udeležili 
domači in okoliški skakalci. 
Vedno je bilo tudi veliko gle-
dalcev, se spominja sogovor-
nik. »Neuradni rekord ska-
kalnice naj bi bil okrog 24 
metrov, lastnik rekorda pa 
domačin prof. Ivo Konc, ki 
je v mladinskih kategorijah 
sodil v vrh slovenskih sko-
kov, kasneje pa se je posvetil 

trenerskemu delu. Med dru-
gim je treniral našega ob-
čana in uspešnega skakal-
ca Matjaža Zupana. Po pri-
povedovanju Iva Konca so v 
šestdesetih in sedemdesetih 
letih na naklanski skakalni-
ci izstopali domačini Peter 
Križaj, Marjan Križaj, Filip 
Bajželj, brata Bojan in Mi-
lan Erbežnik, Janez Bodlaj, 
Janez Pirih in Marjan Dri-
novec.« 

Sredi sedemdesetih let je 
z gradnjo trgovskega podje-
tja Živila in nove poti proti 
Okroglemu skakalnica izgu-
bila spodnje doskočišče in od 
tedaj skoki niso bili več mo-
goči. »Z leti je različno rastje 
in drevesa preraslo tudi ska-
kalnico in danes zanjo ne ve 
niti veliko Naklancev,« je po-
vedal Jože Mohorič, ki se mu 
je lani utrnila ideja, da bi jo 
iztrgali pozabi. »Preseneče-
no sem ugotovil, da je sama 
konstrukcija skakalnice osta-
la v izredno dobrem stanju in 
da bi s temeljitim čiščenjem 
naleta in doskočišča skakal-
nici lahko povrnili prvotni vi-
dez.« Z idejo je navdušil ŠD 
Naklo na čelu s predsedni-
kom društva Primožem Pov-
šetom. »S Primožem sva pri-
dobila soglasje lastnika zem-
ljišča, domači župnik Janez 
Zupanc je tako po sklepu far-
nega sveta dovolil čiščenje 
območja skakalnice in posre-
dno njeno obnovo,« je pojas-
nil Mohorič. Letos spomladi 

so člani košarkarske sekcije 
ŠD Naklo izvedli dvodnevno 
delovno akcijo in skakalnici 
skoraj povsem vrnili prvotni 
videz. V podnožje skakalnice 
bodo postavili še informacij-
sko tablo z osnovnimi podat-
ki o objektu in tako tudi nak-
ljučnim obiskovalcem pribli-
žali delček te naklanske zgo-
dovine. »Kot zanimivost naj 

dodam, da mi je uspelo prido-
biti originalni načrt za grad-
njo skakalnice s podpisom 
Stanka Bloudka z datumom 
17. oktober 1949. Ta dragoce-
ni dokument je v arhivu svo-
jega očeta Cirila Jošta, ki je 
vrsto let deloval na področju 
športa v Naklem, poiskal moj 
prijatelj Dane Jošt,« je sklenil 
Jože Mohorič. 

Nekdanjo Bloudkovo 
skakalnico iztrgali pozabi
Ozka stezica, ki se iz Naklega strmo pne na gozdno planoto Dobrava, preseka nekdanjo skakalnico, ki so jo naklanski fantje s pomočjo tržiških skakalcev 
zgradili leta 1950 po načrtih Stanka Bloudka. Dobrega četrt stoletja je služila namenu, zdaj pa so jo »odkrili« kot dragocen delček spomina. 

Jože Mohorič (v spominih) pri odskoku ...

Pogled na nekdanjo skakalnico s ceste nasproti nekdanjih 
Živil v Naklem

Načrt skakalnice v Naklem
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Od petka do petka

Simon Šubic

Ali država lahko uvede 
policijsko uro?

Ustavni pravnik Andraž 
Teršek in kranjski odvetnik 
Damijan Pavlin sta v torek 
na ustavno sodišče naslovi-
la pobudo za presojo ustav-
nosti zadnjega vladnega od-
loka o začasni delni omejitvi 
gibanja ter omejitvi oziroma 
prepovedi zbiranja ljudi za-
radi preprečevanja okužb s 
SARS-CoV-2, ki prepovedu-
je gibanje med 21. in 6. uro, 
in določbe 39. člena zakona o 
nalezljivih boleznih, ki opre-
deljuje pristojnosti vlade pri 
preprečevanju širjenja na-
lezljivih bolezni. Pobudni-
ka trdita, da lahko država 
prepove gibanje po državi in 
določi t. i. policijsko uro le, 
če razglasi izredno stanje. 
Ker vlada tega ni storila, je 
po njunem mnenju ravna-
la protiustavno. Kot navajata 
v pobudi, ustava v 32. členu 
določa, da ima vsakdo pravi-
co, da se prosto giblje in si iz-
bira prebivališče, da zapusti 
državo in se vanjo kadarkoli 
vrne. Ta pravica se sicer sme 
omejiti z zakonom, a le, če je 
to potrebno, med drugim da 
bi se preprečilo širjenje na-
lezljivih bolezni, pri čemer 
mora država navesti prepri-
čljive razloge, da je to nujno, 
primerno in sorazmerno, da 
bi se dosegel legitimni cilj v 
javnem interesu. Hkrati pa 

ustava državi ne daje pristoj-
nosti, da gibanje v in po drža-
vi kar prepove, ampak samo 
v primeru, če razglasi izred-
no stanje, sicer pa mora po-
seči po manj restriktivnih 
ukrepih, opozarjata. »Če bo 
v in po državi gibanje prepo-
vedano in bo zapovedana po-
licijska ura, bo to protiustav-
no: protiustavno kršenje te-
meljnih ustavnih pravic in 
svoboščin prebivalstva in 
protiustavno ravnanje dr-
žavne oblasti. Ukrepa vlade 
bosta očitno protiustavna,« 
sta zapisala v pobudi. Trdi-
ta tudi, da je zakon o nalez-
ljivih boleznih, na katere-
ga se vlada sklicuje pri uva-
janju omenjenih ukrepov, 
protiustaven. Zakon dolo-
ča, da se lahko prepove oz. 
omeji gibanje prebivalstva 
na okuženih ali neposred-
no ogroženih območjih, s 
čimer da državi pristojnost, 
da stori nekaj, česar ji usta-
va ne dovoljuje, to je prepo-
ved gibanja na območju ce-
lotne države, ne da bi razgla-
sila izredno stanje, navajata 
Teršek in Pavlin.

Premalo glasov za 
Pahorjeva kandidata

Kandidata za ustavnega 
sodnika in viceguverner-
ko Banke Slovenije Anže 
Erbežnik in Arjana Brezi-
gar Masten na sredinem taj-
nem glasovanju v državnem 
zboru nista prejela zadostne 

podpore. Od 46 zahtevanih 
glasov sta obema zmanjka-
la po dva. Erbežnik je po ne-
izvolitvi opozoril, da je v po-
stopku kandidature »doži-
vel nekaj osebne diskredita-
cije« in da mu je žal, da po-
stopki za imenovanje funk-
cionarjev v Sloveniji postaja-
jo takšni. Iz predsednikove-
ga urada so sporočili, da bo 
predsednik za mesti ustav-
nega sodnika in viceguver-
nerja objavil nov javni po-
ziv za zbiranje kandidatur, 
in sicer na podlagi zakona o 
ustavnem sodišču najkasne-
je v osmih dneh za ustav-
nega sodnika, za viceguver-
nerja pa v skladu z zako-
nom o Banki Slovenije v šti-
rinajstih dneh.

Poslanci potrdili e-vinjeto

Državni zbor je predvče-
rajšnjim soglasno sprejel 
novelo zakona o cestninje-
nju, ki prinaša pravno pod-
lago za uvedbo elektronskih 
vinjet za osebna vozila. Novi 
sistem cestninjenja oseb-
nih vozil, ki naj bi ga uved-
li decembra 2021, bo delo-
val tako, da bodo kamere 
snemale registrske tablice, 
Darsovi nadzorni mehaniz-
mi pa bodo bdeli nad tem, 
kdo je vinjeto plačal in kdo 
ne. Če jo je, se bodo podat-
ki takoj izbrisali, če ne, bodo 
izbrisani ob koncu postop-
ka. Nakup e-vinjete bo mo-
goč preko aplikacije, spleta 

ali na bencinskih servisih. 
Vinjeta bo veljala eno leto 
od nakupa, in ne tako kot 
zdaj, ko velja do 31. januarja 
v letu, ki sledi tistemu, za ka-
terega velja. V uporabi bodo 
ostale sedanje kategorije vi-
njet, torej letna, polletna in 
tedenska za tri različne kate-
gorije vozil nosilnosti do 3,5 
tone. Cena bo po zagotovilih 
ministrstva za infrastruktu-
ro ostala enaka. 

Sodišče pritrdilo 
Muženiču

Upravno sodišče v Novi 
Gorici je odpravilo razrešitev 
Darka Muženiča z mesta di-
rektorja Nacionalnega pre-
iskovalnega urada (NPU), 
zadevo pa vrnilo policiji v 
ponovni postopek. Sodišče 
je presodilo, da direktorja 
NPU ni mogoče razrešiti na 
podlagi petega odstavka 83. 
člena zakona o javnih usluž-
bencih, kar pa ne pomeni, da 
mu položaj ne more pred-
časno prenehati, ampak lah-
ko generalni direktor poli-
cije to stori na kakšni dru-
gi zakonski podlagi. Muže-
ničev odvetnik Uroš Leben 
je za Večer ocenil, da je na 
podlagi sodbe Muženičeva 
pogodba o zaposlitvi na de-
lovno mesto direktorja NPU 
še vedno veljavna, zato bi ga 
moralo notranje ministrstvo 
oziroma policija pozvati na-
zaj v službo na delovno mes-
to šefa NPU. 

Pobuda za ustavno 
presojo prepovedi gibanja

Kranjski odvetnik Damijan Pavlin (na sliki) in pravnik 
Andraž Teršek menita, da je uvedba policijske ure 
protiustavna, saj država ni razglasila izrednih razmer. 

Neuspeli kandidat za ustavnega sodnika Anže Erbežnik 
je obžaloval, da postopke za imenovanje funkcionarjev 
spremljajo tudi osebne diskreditacije. / Foto: arhiv GG (Nebojša Tejić, STA)

Klasičnim vinjetam v obliki nalepk so šteti dnevi, saj naj bi 
jih že prihodnje leto nadomestila e-vinjeta. / Foto: arhiv GG

Slovenci v zamejstvu (769)

Kako dobrota premaga gusarje
Konec preteklega tedna sta 

dokaj enolično kulturno živ-
ljenje v dvojezičnem delu Ko-
roške poživili dve prireditvi. 
Prva je bila v soboto v kultur-
nem domu v Bistrici v Rožu, 
druga pa kar dvakrat v nede-
ljo v K&K centru v Šentjan-
žu v Rožu. Prireditelj obeh 
je bilo Slovensko prosvetno 
društvo Šentjanž, glavni med 
organizatorji pa Martin Mos-
chitz, ki je doslej spravil v živ-
ljenje že številne ideje, še po-
sebej na glasbenem in gleda-
liškem področju.

V soboto je bila v bistri-
škem kulturnem domu pri-
reditev z naslovom Veter v 
strunah/Wind und Seiten. 
Nastopila sta dva na Koro-
škem zelo poznana in pri-
znana glasbena para: duo 
Jan Art, ki ga sestavlja-
ta kitarist Janez Gregorič 

in orgličar Arthur Ottowi-
tz, in duo Fine Pulse, v ka-
terem igra Christian Filipič 
na prečno flavto in Roman 
Pechmann na harmoniko. 

V nedeljo pa so na oder 
K&K centra v Šentjažu v 
Rožu kar dvakrat stopili 

mladi igralci, ki začenja-
jo svoje odrske korake v 
gledališki šoli Teater Šen-
tjanž. Pod vodstvom režiser-
ke Nike Brgant so Asja Po-
gačar, Aylen Gomez, Hele-
na Obid, Ilja Kert, Kalina 
Dimitrova - Wutti, Mateja 

Moschitz, Neva Kert in Pe-
ter Partl uprizorili igro He-
jabumbarasa. To je zgodba 
o otroški dobroti, ki je pre-
magala hude gusarje, in je 

vredna, da ji prisluhnemo 
tudi starejši. Odlično, super, 
je oba dogodka ocenil glavni 
organizator obeh prireditev 
Martin Moschitz.

Narodni svet koroških Slovencev in Krščanska 
kulturna zveza iz Celovca sta sporočila, da bodo 
letošnjo Einspielerjevo nagrado 16. novembra 
podelili arheologu dr. Franzu Glaserju. V obrazložitvi 
podelitve je zapisano, da je dr. Glaser zaslužen za 
odkrivanje zgodnjih slovanskih grobov na Koroškem 
in da ga odlikuje prijateljski in pozoren odnos do 
koroških Slovencev.

Glasbeniki Janez Gregorič, Arthur Ottowitz, Christian Filipič 
in Roman Pechman z organizatorjem koncerta Martinom 
Moschitzom / Foto: SPD Šentjanž

Mladi igralci so navdušili s predstavo Hejabumbarasa. V 
nedeljo so jo zaigrali kar dvakrat. / Foto: SPD Šentjanž

Jože Košnjek
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Za boljšo šolo (96)

Predlogi za boljšo šolo
V svojem zadnjem pri-

spevku podlistka Za boljšo 
šolo, bi rada strnila in pov-
zela predloge, na katerih 
področjih bi bile po mojem 
mnenju (ne samo mojem) 
potrebne spremembe za iz-
boljšanje razmer v naši šoli. 

Prvo je zavedanje, da je 
osnovna šola izjemnega, 
usodnega pomena za vse ot-
roke, saj tukaj pridobivajo 
prve izkušnje in spoznanja 
o učenju, o svojih sposob-
nostih, o svoji človeški vred-
nosti, kar vse se zapiše v traj-
ni spomin. Zato je tako po-
membno, da so otroci v tem 
zgodnjem obdobju sprejeti v 
svoji izvirnosti in enkratnos-
ti svojih talentov. Ker osnov-
no šolo obiskujejo vsi otro-
ci, ima ta vzgojno-izobra-
ževalna ustanova enkratno 
priložnost, da izobražuje in 

vzgaja vse otroke po najviš-
jih načelih pedagoške, psi-
hološke in socialne stroke. 

Vsi otroci, ne glede na so-
cialno-ekonomske razme-
re v svojih družinah, naj bi 
imeli v šoli enake možnos-
ti za optimalni razvoj. To 
zahtevno humanistično na-
logo lahko opravljajo samo 
vrhunsko izobraženi učite-
lji z visoko razvito čustveno 
in socialno inteligenco, da si 
lahko pridobijo avtoriteto, 
zaupanje in spoštovanje ot-
rok in njihovih staršev. Ena 
od nujnih sprememb je za-
gotovo sistematična skrb za 
stalno strokovno in osebno-
stno rast učiteljev. 

Pri izboljševanju kako-
vosti dela v šolah ima po-
membno vlogo tudi ravna-
telj kot pedagoški vodja, zato 
je treba ponovno premisliti, 

kolikšna je v resnici njegova 
moč vodenja. 

Nujno potrebna spre-
memba je tudi drugačno, 
bolj celostno pojmovanje 
znanja in razumevanja bi-
stva učenja. Učenje ni zgolj 
površinsko pridobivanje, ko-
pičenje in pomnjenje nepre-
gledne količine podatkov, 
pač pa je to proces globljega 
razumevanja učnih gradiv 
in samega sebe. Učence bi 
morali navajati na samostoj-
no učenje, da bi si znali sami 
organizirati učenje, da bi 
znali brati z razumevanjem, 
izpisovati pomembne po-
datke, ugotavljati bistvo. Teh 
veščin bi se otroci morali na-
učiti že v osnovni šoli, da bi 
jih znali kasneje uporablja-
ti v svojem življenju, ne gle-
de na to, kako dolgo se bodo 
šolali. V šoli bi moralo biti 

več sodelovalnega in projek-
tnega učenja. Te oblike uče-
nja pa bodo možne samo v 
primeru, da bodo učni na-
črti manj natrpani. Zato bi 
morale strokovne skupine, 
sestavljene iz predmetnih 
strokovnjakov, razvojnih 
psihologov in pedagoških 
psihologov takoj prerešetati 
učne načrte in ohraniti v njih 
samo temeljna znanja. 

Spremeniti bi se moralo 
tudi ocenjevanje. Številčne 
ocene naj zamenjajo opi-
sne oziroma ocenjevalne ta-
bele, da bo znanje merjeno 
individualno in bo vsak ot-
rok ocenjen v skladu s svo-
jimi sposobnostmi brez pri-
merjave z drugimi. Če bodo 
učenci ozavestili svoje talen-
te in znanje, se bodo zna-
li odločiti za nadaljnje šola-
nje in svoj poklic. Pri tem so 

pomembne povratne infor-
macije in pomoč učiteljev. 

Za boljšo šolo bi bila pot-
rebna tudi fleksibilnejša or-
ganizacija pouka. Zakaj ne 
bi imeli učenci dnevno na 
urniku samo po dva pred-
meta z več urami, da bi se res 
lahko posvetili globinskemu 
učenju z različnimi oblika-
mi in metodami dela. Za 
sprostitev in premik na dru-
ge vrste inteligenc pa naj bi 
bili vmes na urniku tudi t. i. 
vzgojni predmeti. Predvsem 
športna vzgoja bi morala biti 
na urniku vsak dan. V aktiv-
nem procesu učenja bi se ot-
roci lahko več naučili v šoli in 
bi ostalo manj dela za dom. 
Ob drugačni organizaciji po-
uka in zmanjšanih učnih na-
črtih bi učiteljem ostalo več 
časa za neposredno vzgojno 
delo in pogovore z učenci.

Ivka Sodnik

Miha Naglič

Štirje razlogi

Plebiscitna obletnica je 
na obeh straneh Karavank 
deležna velike medijske po-
zornosti. Pa dodajmo eno 
od razlag še na tem mes-
tu. »Koroški plebiscit je ne-
navadno dolgotrajen feno-
men, katerega posledice še 
danes razdvajajo velik del 
slovenske in koroške jav-
nosti in ki še danes v marsi-
čem opredeljuje vsakdanjo 
politično realnost na avstrij-
skem Koroškem. Kot tak-
šen je imel daleč dolgotraj-
nejše in bolj tragične učin-
ke od nekaterih drugih po-
dobnih plebiscitov, ki so se 
na različnih delih Evrope 
izvajali po 1. svetovni vojni 
… Vse vpletene strani ga še 
danes razlagajo precej dru-
gače: nemško-nacionalna 
stran kot zavestno in pro-
stovoljno odločitev koro-
ških Slovencev in 'Vindišar-
jev' za vključitev v nemški 
jezikovni in kulturni krog, 
slovenska stran bodisi kot 
nacionalno tragedijo bodi-
si kot prevaro, koroški Slo-
venci pa predvsem kot zače-
tek več desetletij trajajoče-
ga zatiranja in odrivanja iz 
javnega življenja na Koro-
škem. Moderna razlaga, ki 
je verjetno najbližja resni-
ci, je, da se je velik delež slo-
vensko govorečega prebival-
stva na plebiscitu odločil za 

Avstrijo predvsem iz štirih 
razlogov: 1. ekonomskih ra-
zlogov (navezava koroških 
kmetov na trge v Celovcu in 
Beljaku); 2. političnih razlo-
gov (Avstrija se je po 1. sve-
tovni vojni pozicionirala kot 
demokratična republika, Ju-
goslavija pa kot tradicionali-
stična monarhija); 3. religi-
oznih razlogov (Avstrija je 
zgodovinsko katoliška deže-
la, Jugoslavija pa je kot več-
nacionalna in večverska de-
žela z močnim pravoslav-
nim in muslimanskim ele-
mentom povprečnemu ka-
toliškemu Korošcu delovala 
precej tuje); 4. zgodovinsko 
domoljubnih motivov (za-
vest o tisočletni pripadno-
sti deželi Koroški, pred tem 
tudi slovenski kneževini Ka-
rantaniji, je bila med koro-
škimi Slovenci mnogo sta-
rejša in bolj zakoreninjena 
od zavesti o pripadnosti ide-
ji Zedinjene Slovenije, ki se 
je pojavila šele sredi 19. sto-
letja). V moderni Sloveniji 
obstaja danes veliko špeku-
lacij, da bi se plebiscit lahko 
končal drugače, če bi se Ko-
rošci na plebiscitu names-
to med Avstrijo in Jugosla-
vijo odločali med Avstrijo in 
Slovenijo. Hkrati obstajajo 
nekatere skrajne teorije, ki 
so sicer zelo blizu nemško-
-nacionalni razlagi dogod-
kov in ki trdijo, da so se ko-
roški Slovenci na plebisci-
tu sami prostovoljno izloči-
li iz slovenskega narodnega 

telesa. Vendar kljub vsemu 
ostaja dejstvo, ki ga ni mo-
goče ovreči: na koroškem 
plebiscitu 10. oktobra leta 
1920 se je velika večina slo-
vensko govorečih Korošcev 
(po uradno veljavnih rezul-
tatih okoli 60 odstotkov) de-
jansko odločila za priklju-
čitev k matičnemu narodu. 
Splet okoliščin, dolgotraj-
na agresivna germanizaci-
ja Južne Koroške med leto-
ma 1869 in 1918, krvavi in 
med ljudstvom nepriljublje-
ni povojni oboroženi spopa-
di, pristranskost mednaro-
dne komisije in mnoge nep-
ravilnosti v izvedbi samega 
plebiscita so skupno tehtni-
co na koncu prevesili na av-
strijsko stran. Toda rezulta-
ti so hkrati nedvoumno po-
kazali, da je znotraj takra-
tnega slovensko govoreče-
ga prebivalstva Južne Koro-
ške obstajala jasno izraže-
na večina, ki je želela ohra-
niti svojo pripadnost sloven-
stvu, tudi za ceno priključit-
ve novi in neznani politični 
tvorbi …« (Vir: Wikipedija)

Zedinjena Slovenija 1945

V letu, ko mineva sto let od 
koroškega plebiscita in pod-
pisa rapalske pogodbe ozi-
roma od mednarodno potr-
jene izgube Koroške in Pri-
morske, bi rad spomnil še na 
eno dejstvo: da so v maju leta 
1945 slovenske partizan-
ske enote skupaj z enotami 

Jugoslovanske armade pod 
poveljstvom Maršala Tita 
dosegle cilj Zedinjene Slove-
nije, čeprav samo za en me-
sec. Zasedle in »osvobodile« 
(kakor za koga) so dobršen 
del Koroške, Trst in Gorico. 
Kokrški odred, sestavljen 
večinoma iz gorenjskih bor-
cev, je 8. maja 1945 vkorakal 
v Celovec, vendar se je mo-
ral po prihodu britanskih čet 
na njihov pritisk umakniti. 
Jugoslovanske enote so se 
morale po štiridesetih dneh 
umakniti tudi iz Trsta in Go-
rice. Toliko ozemlja, poselje-
nega s Slovenci, ni bilo pod 
slovensko oziroma jugoslo-
vansko upravo ne prej ne po-
zneje. No, resnici na ljubo ga 
je bilo največ pod Habsbur-
žani, a je bilo razdeljeno na 
več kronskih dežel. Oktober 
in november 1920 sta bila 
za slovenstvo tragična me-
seca, z grenkimi občutki so 
se naše enote konec maja in 
v začetku junija umaknile 
tudi iz Trsta in Koroške.

Pogumni predsednik

»Kot zvezni predsednik bi 
se vam želel iskreno opravi-
čiti za krivice in zamude pri 
uresničitvi vaših ustavnih 
pravic«. S temi besedami, iz-
rečenimi v brezhibni sloven-
ščini, se je avstrijski predse-
dnik Van der Bellen opra-
vičil koroškim Slovencem. 
Tudi te besede pričajo, da so 
se časi spremenili.

Angel spomina
Koroški plebiscit je bil za Slovence onstran Karavank velika tragedija. Sto let po plebiscitu ugotavljamo, 
da so zdaj razmere boljše, a kaj ko je Slovencev komaj še kaj. Bog daj, da bi spet bolj pogumno zadihali!

Ko se je Hitler marca 1938 pripeljal v priključeno Avstrijo, 
ga je velika večina Avstrijcev navdušeno pozdravljala, 
zatiranje koroških Slovencev pa se je še zaostrilo. / Foto: Wikipedija

Zmagoviti jugoslovanski in novozelandski vojaki med 
prisrčnim druženjem v Trstu, maja 1945. Po 40 dneh se je 
morala jugoslovanska vojska iz mesta umakniti. / Foto: Wikipedija

Avstrijski predsednik Alexander Van der Bellen (roj. 1944) s 
svojo državniško držo priča, da so v odnosih med Slovenci 
in Avstrijci nastopili boljši časi. / Foto: Wikipedija
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Spomnim se sten v sobah 
pri dedku in babici. Obar-
vane so bile v nežno rjavih, 
prostrano modrih, svetlo ze-
lenih ali poletno rumenih 
tonih in okrašene s čudovi-
timi, največkrat cvetličnimi 
ali listnimi vzorci valjčkov. 
Starih staršev tako kot nju-
ne hiše že dolgo ni več, spo-
min je ostal. Tako močan, 
kot je bila tista natančno iz-
risana črta pod stropom, s 
katero je ded, ki je bil »hun-
dertkunstler«, danes bi rek-
li mojster za vse, vedno zak-
ljučil pleskanje. Slike iz pre-
teklosti so ob razstavi Ma-
lar nam polepša življenje, 
ki je na ogled v Gorenjskem 
muzeju, v podstrešni gale-
riji gradu Khislstein, znova 
oživele. Pandemija je prej-
šnji teden sicer »odpihnila« 
svečano odprtje in ob tem 
predstavitev prapora Sekci-
je slikopleskarjev, fasader-
jev in črkoslikarjev pri Obr-
tni zbornici Slovenije, kar 
pa seveda ne zmanjšuje za-
nimivosti in pomena prve 
tovrstne razstave v Sloveni-
ji. Pripravila sta jo Tjaša Šo-
štarič iz Gorenjskega muze-
ja in slikopleskar v pokoju 
Anton Černič iz Metlike. 

Barve naredijo dom

Prav spomini so Anto-
na in z njim tudi razstavo 
pripeljali v Kranj, kjer se je 
pred več kot pol stoletja iz-
šolal za poklic slikopleskar-
ja. »Dve leti nazaj smo se 
tu srečali učenci, ki smo se 
v Kranju šolali v letih 1965–
1968, večina izmed nas, ki 
smo prihajali iz drugih kra-
jev, predvsem zahodnega 
dela Slovenije, pa je tukaj 
v gradu Khislstein v takrat-
nem internatu tudi prebiva-
la,« pove Belokranjec Anton 
Černič, saj ga na dijaško živ-
ljenje vežejo mnogi zanimi-
vi spomini, ki jih je skupaj 
s fotografijami zbral v knjigi 
in jo lani predstavil tudi na 
muzejskem večeru. »Ideja, 
da bi v gradu postavili razsta-
vo o »malarjih« – običajnih 
ljudeh, ki so nekoč skrbeli, 
da so bili gradovi lepi, mi pa 
smo kasneje pomagali gra-
diti našo družbo, so v Go-
renjskem muzeju sprejeli z 
odobravanjem,« je hvaležen 
Anton, ki z razstavo hkra-
ti zaznamuje tudi svojo se-
demdesetletnico.

Za pomoč pri zbiranju 
izdelkov, materiala, orod-
ja, literature, učbenikov, di-
plom in drugih stvari, ki 

dokazujejo, da imajo sli-
kopleskarji v Sloveniji dolgo-
letno tradicijo, je pozval prek 
sekcije pri obrtnem združe-
nju, a je pri stanovskih kole-
gih največkrat naletel na od-
govor, da so staro vrgli proč. 
Predvsem z lastnimi močmi 
je upokojeni »malar« ven-
darle zbral številne pred-
mete, ki obiskovalca razsta-
ve spominjajo na to, kako so 
delali nekoč.

Razstava je sicer razdelje-
na na dva dela. Če je drugi 
del na neki način praktičen 
in v njem avtor pripoveduje 
zgodbo o slikopleskarskem 

poklicu nekoč in kako se je 
ta v zadnjih desetletjih spre-
minjal, pa nas v uvodu so-
avtorica razstave Tjaša Šo-
štarič povede v zgodovino 
olepševanja bivalnih pro-
storov. »Vsem je znan slo-
gan, da barve naredijo dom. 
Da bi polepšali prostor, kjer 
bivamo, delamo ali se zaba-
vamo, potrebujemo 'malar-
ja',« je prepričana Šoštariče-
va in nadaljuje, da je človek s 
stenskimi poslikavami svo-
je bivališče »opremljal« že 
v kameni dobi. »Etruščani, 
Rimljani in v vseh obdobjih 
v stoletjih kasneje so ljudje 

barvali svoje domove. Prva 
omemba slikopleskarjev v 
našem prostoru je iz sredi-
ne 16. stoletja, našla pa sem 
tudi faksimile o tej obrti iz 
časa Marije Terezije.«

Sogovornica v nadaljeva-
nju razstave predstavlja ne-
kaj slovenskih podjetij, ki so 
proizvajala barve in druge 
potrebščine za slikopleskar-
je, in ugotavlja, da Sloven-
ci nismo prav nič zaostajali 
za takratno Zahodno Evro-
po. Še posebno se je posveti-
la izobraževanju za pleskar-
ske poklice v Kranju, ki sega 
tja v leto 1884 in v okviru 
Šolskega centra Kranj pote-
ka še danes. 

Male skrivnosti velikih 
mojstrov

Soavtor Anton Černič 
drugi del razstave začne s 
svetlobnim napisom, ki ga 
je izdelal leta 1977, saj je 
leto prej odprl obrt, in zas-
tavo, ki jo je narisal za sre-
čanje ob petdeseti obletnici 
konca šolanja v Kranju. Že 
od daleč je opazna zbirka 
valjčkov z različnimi vzor-
ci. Ti so bili vse do osem-
desetih let prejšnjega sto-
letja obvezno orodje vsa-
kega slikopleskarja. »Veči-
no teh valjčkov sem upora-
bljal sam in nekateri izmed 
njih so stari več kot sto let. 
Valjček je sestavljen iz ko-
vinskega valja z vzorcem in 
prav tako valjaste posode za 
vodo, v kateri je bila barva. 
Vzorci na stenah nikoli niso 
potekali do tal, ampak so se 
končali dvajset centimetrov 
višje, saj bi se sicer iz valjč-
ka polivala barva. Gobe, pre-
pojene z barvo, ki so se poja-
vile kasneje, so bile mnogo 

primernejše za delo,« poja-
snjuje Metilčan; da so obi-
čajno vzorce valjčkov pri 
hiši izbirale ženske. »Po-
skuse vzorcev smo običaj-
no delali na stenah za oma-
rami, kjer je bilo vedno ne-
kaj gneče,« navihano pripo-
mni Anton. 

Pove, da so valjčki izginili 
iz programa zato, ker so za-
čeli izdelovati večje omare in 
druge kose pohištva, okna so 
se širila čez polovico stene in 
velikih ravnih površin za be-
ljenje je bilo vse manj. Tako 
so tudi valjčki izgubljali svo-
jo funkcijo. Doda, da je bilo 
beljenje z apnom veliko tež-
je kot kasneje s t. i. jupolom. 
»Od apna so nam razpoka-
le roke, zato smo jih mazali 
s firnežem. Roke smo ime-
li rjave, kot bi nosili rokavi-
ce,« se spominja sogovornik 
in ob naslednjem ekspona-
tu, stari dvokraki lestvi, spre-
govori o težkih straneh dela: 
»Včasih smo z apnom vsako 
steno belili tri- do štirikrat. 

Predstavljajte si, kako je ves 
dan stati na trideset centi-
metrov dolgem in tri centi-
metre širokem klinu lestve 
in roke iztegovati po steni 
pod strop.« 

Anton pove, da so zlasti v 
gostilnah, pogosto pa tudi v 
kuhinjah, kjer so bile zara-
di dima oziroma kuhe stene 
hitreje rumene, belili tudi z 
nekoliko drugačnimi sesta-
vinami. Pri beležu so poleg 
apna uporabljali tudi gove-
je govno oziroma kravjake. 
»Barva takega beleža je bila 
podobna barvi tobaka. Po 24 
urah smo nato stene še vsaj 
trikrat prebelili z apnom in 
dim ni nikoli več 'prebijal'. 
Največkrat smo zmes prip-
ravili na prostem in niti nis-
mo povedali, s čim belimo,« 
male skrivnosti velikih »ma-
larskih« mojstrov razkriva 
Anton. 

Posebnost je bilo pleska-
nje s šablonami. Če so si 
običajni ljudje lahko zažele-
li dekoracijo sten z vzorci iz 

valjčkov, so si nekoliko pre-
možnejši lahko privoščili 
poslikave s pomočjo šablon. 
»Lovci so radi imeli na ste-
nah lovske motive, srne, fa-
zane, lovski rog, mlajši fan-
tiči pa so v sobah želeli imeti 
avtomobile ali pa nogometa-
še. Take motive smo običaj-
no delali v več barvah.«

Na razstavi so na ogled 
tudi tapete, ki so bile v naših 
krajih še posebno moderne 
v sedemdesetih letih, prav 
posebni specialisti pa so 
znali barvati tako, da je po-
beljeno delovalo kot imitaci-
ja lesa ali kamna. Na razstavi 
je na ogled tudi kipec, ki ga je 
lani kot priznanje za obrtni-
ka leta prejel slikopleskar 
Aleksander Gorečan.

Raje »malar« kot 
zdravnik

Po natanko 29 letih in 
pol je Anton Černič podje-
tje zaprl, njegovo dejavnost 
pa je prevzel in jo nadalju-

je sin. »Pri 52 letih sem tako 
bolj za dušo kot potrebo op-
ravil še mojstrski izpit in pri 
57 postal še sodni izvedenec 
in cenilec za področje sli-
kopleskarstva,« je povedal 
Černič, ki se je leta 2008 po-
dal tudi v politiko in bil po-
džupan Občine Metlika. 

»Če bi še enkrat izbiral, 
bi šel raje za 'malarja' kot 
zdravnika. Pri zdravniku 
vsak toži, kje in kaj ga boli, 
kadar pa v hišo pridemo 'ma-
larji', so nas ljudje vedno ve-
seli,« hudomušno pripom-
ni soavtor zanimive razsta-
ve v podstrešni galeriji gra-
du Khislstein. Z razstavo se 
je vrnil tja, kjer je pred 55 leti 
vstopil v internat in se izšo-
lal za poklic slikopleskar-
ja. Ko ga ob koncu pogovo-
ra vprašam, na koliko let bi 
bilo dobro prebeliti stanova-
nje, je njegov nasvet, da ku-
hinjo na leto ali dve, sobe pa 
vsaj vsako peto leto. Še bo 
dela za »malarje«, ki v vsak 
dom prinašajo barve.

»Malar« vam v dom prinese barve 
V Gorenjskem muzeju je v podstrešni galeriji gradu Khislstein na ogled razstava z naslovom Malar nam polepša življenje. V grad, kjer je bil nekoč dijaški 
dom, se z razstavo o tem čudovitem poklicu, kot sam pravi, vrača nekdanji dijak slikopleskar Anton Černič iz Metlike, zgodovino olepševanja prostorov pa 
predstavlja muzealka Tjaša Šoštarič.

Soavtorja razstave Tjaša Šoštarič in Anton Černič / Foto: Igor Kavčič

»Taka je bila 'malarska' v času, ko sem se za poklic učil v 
Kranju,« nam z lestve pove Anton.

Posodobljeni valjčki z gobami so precej olajšali delo.
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Zgodbe
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Maša Likosar

Naslov Predinovega ro-
mana Mongolske pege mor-
da sprva nakazuje, da vas bo 
zgodba popeljala v Mongoli-
jo, pa ni tako. Prostor sodob-
ne dogajalne linije je Mari-
bor, od koder avtor izhaja. Ob 
koncu branja se naslov raz-
jasni, pojasnjeno je, kaj po-
meni mongolska pega, in 
tedaj po avtorjevih besedah 
knjigo razumeš za nazaj in 
za naprej. Zgodba sicer ne 
teče linearno, temveč gre za 
preplet preteklega in seda-
njega časa, ki se skozi 16 po-
glavij ritmično izmenjujeta. 
V njem je predstavljena sin-
teza evropske zgodovine. Sre-
čamo se s časom turških vpa-
dov v Sloveniji, s srednjim ve-
kom in njegovim temačnim 
krščanstvom, z idejami pro-
testantizma, s časom po dru-
gi svetovni vojni, ko so Slove-
nijo in Evropo zajeli različni 
-izmi, kot je stalinizem, faši-
zem, nacizem, vse do danes. 

Roman po vertikalni ravni 
razkriva usode likov, po ho-
rizontalni pa družbene raz-
mere. »Ne gre za branje zgo-
dovine, temveč gre za člo-
veške usode, hotenja in stra-
hove znotraj zgodovinskih 
okoliščin. Kljub temu je na 
avtorju velika odgovornost, 
ko imamo pred sabo litera-
turo o zgodovinskih temah, 
ki se tičejo vseh nas,« je de-
jal Orlando Uršič in dodal: 
»Roman je asociativen, nje-
govo zgodbo zlahka nave-
žemo na današnji čas, ko še 
vedno živimo v obdobju raz-
ličnih ideologij. Usode likov 
so večplastne in bi jih bilo 
mogoče srečati tudi danes. 
Zanimivo je tudi to, da ro-
man nima glavnega lika, ra-
zen morda družine Dimec iz 
Maribora.« Ko je Uršič preb-
ral prvih nekaj stavkov Pre-
dinovega romana, je videl, 
da je avtor zgodbo dolgo no-
sil v trebuhu. »Nisem je mo-
gel odložiti,« je poudaril ure-
dnik. 

Pred svojim prvim roma-
nom je Zoran Predin napi-
sal že dve literarni deli. Prvo 
z naslovom Druga žena v ha-
remu, kjer gre za zbirko anek-
dot, potopisov in dnevnikov, 
ter drugo z naslovom Dno 
nima dna, ki združuje kratke 
zgodbe. »Kratke zgodbe so 
bile trening za pisanje roma-
na. Naučil sem se, kako mo-
ram zgodbo zavijati in z njo 
zavajati, da ohranjam zani-
manje. V nekem trenutku se 
mi je zdelo, da sem dozorel in 
da se lahko lotim pisanja ro-
mana, ki je zahtevnejša lite-
rarna oblika. Če bi vedel vse 
to, kar vem danes, bi imel te-
daj bistveno večjo tremo, tako 
pa sem kar z glavo naprej sko-
čil v pisanje,« je pojasnil Pre-
din in nadaljeval: »Lahko bi 
rekel, da se je roman napisal 
sam od sebe, bere se pa tako, 
kot bi gledal film. Nisem opi-
sovalec prizorov, ne delam 
dolgih uvodov, ampak raje v 
dialog povabim bralca in nje-
govo domišljijo, da si skupaj 

ustvarimo značaje likov in ra-
zumevanje njihovih usod in 
zgodb.« Zoran Predin je kan-
tavtor in po svojem osnov-
nem poklicu ni pisatelj. »V 

zadnjih letih se je ugotovilo, 
da roman lahko napiše tudi 
nekdo, ki ni pisatelj. Literatu-
ra je pobegnila iz meja poklic-
ne obrti, talent za pisanje pa je 

preskočil bregove in se razši-
ril med tiste, ki nismo izključ-
no pisatelji,« je na predstavi-
tvi svojega romana še povedal 
Zoran Predin. 

Z glavo naprej skočil v pisanje
Septembra je pri založbi Litera izšel prvi roman Zorana Predina, ki nosi naslov Mongolske pege. O pisanju romanesknega prvenca, njegovi strukturi in 
vsebini se je z avtorjem v začetku oktobra v Mestni knjižnici Kranj pogovarjal urednik in direktor založbe Litera Orlando Uršič. 

Urednik in direktor založbe Litera Orlando Uršič in avtor romana Mongolske pege Zoran 
Predin / Foto: Primož Pičulin 

Igor Kavčič

Ni šlo za stavo, še manj za 
dokazovanje. Trije prijatelji 
s škofjeloške gimnazije so 
po uspešno opravljeni matu-
ri v »najdaljših počitnicah« 
končno le našli čas za ures-
ničitev ideje iz drugega letni-
ka, da bi se med počitnicami 
peš podali v Trst. Bil je pone-
deljek sredi septembra, ko 

so si mladeniči, novopečeni 
študent prava in moj sogo-
vornik Beno Brečevič, doma 
iz Stražišča, Bine Stanovnik 
iz Žabnice in Urban Potoč-
nik iz Brebovnice v Poljan-
ski dolini, na rame naložili 
nahrbtnike in krenili na pot.

»Vsi trije smo vsak v svo-
jem kraju tudi taborniki, 
zato smo se odločili, da bomo 
pot opravili po taborniško, s 

spanjem v bivakih v nara-
vi. Poleg šotork, vrvi, klinov 
in drugih potrebščin smo 
natisnili še 32 državnih to-
pografskih kart z zemljevi-
di od Gorenjske do morja, s 
katerimi naj bi se orientira-
li v prostoru,« pove Beno, a 
so – glede na to, da so bile 
karte iz leta 1992 – nekajkrat 
povsem spremenjeno stanje 
na terenu morali preverjati s 

pomočjo sodobnih aplikacij 
na mobilnikih. 

Iz Brebovnice so v lažjem, 
Beno pravi bolj turističnem 
tempu krenili proti Vrhu Sve-
tih Treh Kraljev nad Rovtami 
do Medvedjega Brda, kjer so 
prespali prvič. Sredi gozda v 
naravi, dva pod razpeto šo-
torko, Bine v viseči mreži, ki 
jo je imel s seboj. Pot jih je 
vodila naprej čez Črni Vrh in 
Col do Ajdovščine, kjer so si 
sredi mesta vendarle privo-
ščili spanje v hostlu. Tretji 
dan so pot nadaljevali mimo 
Velikih Žabelj do Štanjela in 
zadnjega prenočišča pri vasi 
Kopriva. »Od tod se čez Re-
pentabor in Opčine samo še 
spustiš v Trst. Domačini v 
Koprivi so nam povedali, da 
je bolje kot po slabi cesti iti 
po tirih stare železnice, ki je 
vodila iz Sežane proti Trstu,« 
pripoveduje Beno in doda da 
so se na Opčinah v neki go-
stilni trudili z angleščino, pa 
jim je natakar rekel, da lah-
ko povedo tudi po slovensko. 
Pove, da so se poti lotili bolj 
»po slalomsko«, z ovinki, in 
niso preveč hiteli.

V Trstu so se ustavili na 
pomolu San Carlo in seveda 

ob Narodnem domu na trgu 
Oberdan. »Tu smo na koncu 
poti, sem si rekel z mislimi na 
meni enega najljubših filmov 
Na svoji zemlji. Še posebej se 
mi je vtisnila v spomin scena 
s pogledom na Trst in beseda-
mi, da bomo nekoč gospodar-
ji na svoji zemlji. Sedaj smo 
skupaj v Evropi,« razmišlja 
bodoči pravnik in dodaja, da 
je bila njihova potniška izku-
šnja enkratna in bi jo priporo-
čal vsakomur. Seveda je pred 

tako potjo dobro imeti v no-
gah nekaj treninga, sam ga je 
recimo opravljal s hojo iz Stra-
žišča v Dražgoše. »Predvsem 
pa je pomembno, da imate 
na nogah dobro obutev; če ne 
drugega, vam bodo noge hva-
ležne.« 

Tokratna odlična izkušnja 
fante že napeljuje za kakšen 
nov podvig, na primer v Re-
zijo ali pa do vasi Djekše na 
avstrijskem Koroškem, kjer 
še živijo Slovenci. 

Pot pod noge pa v Trst
Peš do Trsta? Zakaj pa ne, so si rekli trije maturanti Gimnazije Škofja Loka Beno, Urban in Bine  
ter v slabih štirih dneh prehodili sto kilometrov od Brebovnice v Poljanski dolini do Narodnega  
doma v Trstu.

Trojica pohodnikov pred vasjo z zgovornim imenom na sežanskem Krasu: Bine Stanovnik, 
Beno Brečevič in Urban Potočnik / Foto: arhiv pohodnikov

Na cilju v Trstu

»Spalnica« na poti
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Aleš Senožetnik

»Vsaka rož'ca raste tak-
rat, ko jo potrebujemo,« pra-
vi priznani zeliščar Miran 
Čebašek iz Repenj. »Ko pri-
de pomlad, se človek prebu-
di in vsi bi se čistili. Takrat 
sta nam na voljo čemaž in pa 
brezova voda za čiščenje te-
lesa, v zimski sezoni pa nam 
težave s prehladi lajšajo ze-
lišča za odpornost, ki smo 
jih nabrali v toplejših mese-
cih.«

Miran Čebašek, sicer upo-
kojeni električar, se že vrsto 
let ukvarja z zeliščarstvom 
oziroma fitoterapijo. V Bio-
tehniškem centru Naklo je 
opravil usposabljanje iz ze-
liščarstva za nacionalno po-
klicno kvalifikacijo, svoje 
znanje pa je nabiral pri pri-
znanih slovenskih zeliščar-
jih ter v številnih knjigah. 
Več let že vodi zeliščarsko 

skupino vodiškega društva 
upokojencev ter svoje zna-
nje na delavnicah in preda-
vanjih prenaša naprej. Sep-
tembra je organiziral tudi 
zeliščarski seminar v Stič-
ni, na katerem so sodelova-
li tudi nekateri drugi prizna-
ni slovenski strokovnjaki za 
zdravilne rastline. Če ju epi-
demija covida-19 ne bo pre-
prečila, bosta prihodnje leto 
sledila spomladanski in je-
senski seminar. 

Razpet je med Repnja-
mi in Kočevjem, kjer je tudi 
predsednik tamkajšnjega 
polharskega društva. Prav 
s polhi in zdravilno močjo 
njihove masti se v zadnjem 
času precej ukvarja. »Poma-
ga pri težavah z dvanajster-
nikom in rani na želodcu. 
Polhi namreč v času hiber-
nacije izločajo encim, ki jih 
varuje pred boleznimi,« raz-
laga Čebašek, ki ima sicer na 

svojem vrtu na desetine raz-
ličnih zdravilnih rastlin. »Če 
zdravilne rastline gojimo 
doma, ne jemljemo po nepo-
trebnem naravi. Seveda pov-
sem brez divjih rastlin ne 
gre, saj marsikaj na vrtu ne 
bo uspevalo, po drugi strani 
pa je denimo koprive ali re-
grata na travnikih vedno do-
volj,« še dodaja sogovornik, 
ki sicer zdravilne rastline na-
bira tudi na Pokljuki, Krvav-
cu, Menini in Veliki plani-
ni. »V Sloveniji imamo sre-
čo, da je pokrajina raznovr-
stna. Imamo gore in morje 
in zato tudi veliko različnih 
rastlin.«

Univerzalnega recepta, 
katere rastline bi morale ras-
ti na domačem zeliščnem 
vrtu, ni. »Svojim tečajni-
kom vselej pravim, naj goji-
jo tisto, kar pomaga proti te-
gobam, ki pestijo njih ali nji-
hove svojce. Na zeliščnem 

vrtu naj torej raste tisto, kar 
potrebujemo. Ženske, ki 
imajo težave z menopavzo, 
bodo imele doma plahtico, 
ob ženskih težavah poma-
ga tudi muškatna kadulja, 
ob težavah s prostato vrbo-
vec, boraga je roža veselja in 
je učinkovita proti depresiji, 
plešec je dober za uravnava-
nje pritiska … Seveda pa je 
dobro, če imamo tudi nekaj 
žajblja, melise in mete ter 
drugih zelišč.«

Zdravilna zelišča pa je 
treba tudi znati uporablja-
ti in kombinirati. »Pozna-
vanje botanike je na prvem 

mestu. Treba je vedeti, pri 
čem rastlina pomaga, a zelo 
pomembno je tudi, da veš, 
kaj jemati skupaj. Pegaste-
mu badlju, o katerem se pre-
cej govori, je treba dodati ar-
tičoko, saj sta kot brat in se-
stra. Sicer pa je dobro, da na-
redimo kuro, ki traja nekaj 
dni ali tednov, nato pa telesu 
privoščimo odmor.« 

Danes je na trgu na voljo 
veliko različnih pripravkov, 
ki naj bi pomagali pri raznih 
tegobah. V zvezi s tem sogo-
vornik svetuje, da se podrob-
no informiramo in preizku-
simo, kaj nam ustreza. A ko 

se odločimo za eno zdravi-
lo, pomaga tudi zaupanje. 
»Prepričaj se in bodi prepri-
čan, da ti bo pomagalo. Tako 
si na najboljši poti do uspe-
ha.« 

Fitoterapija je z znanstve-
nimi dognanji podkreplje-
na veda, ki za lajšanje zdra-
vstvenih težav uporablja 
dele rastlin oziroma njihove 
izvlečke in pripravke. A Če-
bašek opozarja, da gre zeli-
ščarstvo z roko v roki s sodob-
no medicino, zato priporoča 
tudi posvet z zdravnikom, ki 
pa je še zlasti na mestu ob 
večjih zdravstvenih težavah.

Rož'ca raste, ko 
jo potrebujemo
Miran Čebašek se že vrsto let ukvarja z zeliščarstvom, svoje znanje pa 
prenaša tudi na druge. Kot pravi, je pri zdravljenju z zelišči pomembno, da 
jih znamo pravilno uporabljati.

Miran Čebašek 

Jasna Paladin

Kamničanka Meta Tomelj 
po »stopalni poti«, kot zgo-
vorno reče refleksoterapiji, 
stopa že vrsto let. »Med štu-
dijem agronomije smo po-
drobno obravnavali kemi-
jo, biologijo celice, fiziolo-
gijo, patologijo, različne or-
ganizme, ekosisteme različ-
nih vrst – torej skupek vseh 
teh ved in vsake posebej. Že 
med študijem sem spoznala 
teorijo, ki razlaga holistični 
koncept razvoja rastlin, živa-
li in ljudi v embriološki fazi, 
ki izhaja iz Kitajske in prina-
ša še danes osupljive rezul-
tate v kmetijstvu in medici-
ni. Ko sem iskala nekaj, kjer 
bi ta znanja praktično pre-
izkusila in koristno upora-
bljala, mi je takoj po diplomi 
na agronomiji na življenj-
sko pot prišla naproti meto-
da refleksoterapije. In na tej 
stopalni poti sem še danes,« 
nam začetke predstavi Meta 
Tomelj, ki refleksoterapijo 
izvaja v svojem salonu Reft-
hai v Kamniku. Pravi, da je 
bila pred štiridesetimi leti 

razlika med konvencionalno 
medicino in dopolnjujočimi 
se dejavnostmi precej več-
ja, kot je danes. »Nekatere 
medicinske sestre in zdrav-
niki v Sloveniji so iskali do-
polnilo kot pomoč pri svo-
jem strokovnem delu in sre-
čali so se z refleksoterapijo. 
Pri svojem vsakdanjem delu 
so se začeli ukvarjati s cona-
mi na stopalih in ugotavljati, 

da so učinkovite. V Kamni-
ku se je izoblikovala vodil-
na skupina, ki je precej pri-
pomogla k večji prepoznav-
nosti in uveljavitvi strokov-
nosti in poklica refleksotera-
pevt v Sloveniji,« nam pojas-
ni in poudari, da refleksote-
rapije ne smemo uporablja-
ti nekritično in neomejeno.

Svoje znanje je povečini 
iskala v tujini. Nenehno se 

udeležuje evropskih ali sve-
tovnih kongresov ali krajših 
tematskih izpopolnjevanj, 
usvojena znanja pa vpleta 
tako v svoje delo kot življe-
nje. »Že zgodaj sem ugotovi-
la, da je refleksoterapija zelo 
močna in učinkovita terapi-
ja. S to metodo, če jo pravil-
no izvajamo, dosegamo ču-
dovite in presenetljive rezul-
tate. Učinek terapevtskega 

dotika je multidimenziona-
len in vpliva na fizični, ka-
kor tudi na nefizični aspekt, 
kjer pridejo v akcijo različni 
fiziološki procesi. Terapev-
tski prijem, ki izkorišča na-
čela ritma in dinamike, upo-
števa regenerativne in vital-
ne sile osebe ter poleg simp-
tomov išče še vzroke in cone 
v ozadju,« našteva. Vse svoje 
bogato znanje pa zadnja leta 
predaja tudi naprej in tako v 
svojih prostorih tudi sama 
pripravlja izobraževanja. 
Konec septembra je tako go-
stila priznano predavatelji-
co Hanne Marquardt, ki ve-
lja za najbolj poznano refle-
ksoterapevtko stopal v Evro-
pi. Ima že več kot 65 let me-
dicinsko-terapevtskih izku-
šenj in več kot 60 let izku-
šenj z refleksoterapijo, prav 
tako je začetnica poučevanja 
in izvajanja stopalne reflek-
soterapije v Evropi. 

»Gospa Hanne je odkri-
la in razvila ogromno no-
vih pogledov na refleksote-
rapevtsko prakso in načinov 
obdelave stopal. Sledila je ra-
zvoju in metode prilagodila 

potrebam današnjega bol-
nika ter si s tem prisluži-
la priznanje tudi v strokov-
nih krogih medicine. Nje-
ne profesionalne izkušnje 
so obdarjene s humorjem, 
navdušenostjo in karizmo,« 
je Kamničanka navdušena 
nad svojo učiteljico, s katero 
sta sodelovali tudi pri izdaji 
knjige. Meta Tomelj je zad-
njo knjigo nemške strokov-
njakinje namreč prevedla v 
slovenščino, in sicer z nas-
lovom Refleksoterapija sto-
pal. »Ta knjiga je učbenik in 
hkrati priročnik, zato je bila 
vredna prevoda. Ni samo vo-
dnik po osnovnih znanjih 
o refleksoterapiji, ampak je 
v njej prikazan tudi razvoj 
in novejša spoznanja o tej 
vedi. Vsem terapevtom in 
uporabnikom učbenika že-
liva, da bi se zavedali, kako 
je prav osebni in sočutni do-
tik eno najpomembnejših 
'zdravil' sodobnega človeka. 
Še posebej dotik stopala, saj 
so stopala tisti del telesa, ki 
nas nosijo po naših 'življenj-
skih poteh',« zaključi Meta 
Tomelj.

Po vseh poteh nas nosijo stopala
Kamnik velja za zibelko refleksoterapije v Sloveniji, pravi Meta Tomelj, ki je tej vedi zapisana že vrsto let. Sodeluje s številnimi strokovnjaki, tudi s priznano 
Hanne Marquardt, ki je nedavno gostovala v Kamniku. Predstavila je svojo knjigo, ki jo je Meta Tomelj prevedla.

Meta Tomelj (desno) s svojo učiteljico Hanne Marquardt / Foto: osebni arhiv Mete Tomelj
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Na Gorenjskem v deželi Kranjski

Šimen in Mina Prešeren
Oče Franceta Prešerna 

Šimen se je rodil 22. okto-
bra leta 1762, mama Mina 
Svetina pa 5. maja 1774. 
V zakonu se jima je rodi-
lo osem otrok. Najprej sta 
leta 1798 povila hčer Jero. 
Nato je leta 1799 sledila Ka-
tra in leto zatem sin France. 
Za njimi so na svet prijokali 
še Jože (1803), Jurij (1805), 
Mina (1808), Urša (1809) 
in kot zadnja leta 1811 še 
Lenka.

Vrbenska hiša št. 1, kjer se 
je po domače reklo pri Ribi-
ču, je bila ena izmed značil-
nih gorenjskih domačij. Že 
stoletja so tam gospodarili 
kmetje, ki so se pisali Preše-
ren. Podložni so bili grašči-
ni v Begunjah. Poleg kmeč-
kih opravil jim je dodaten 
zaslužek ponujalo tudi pre-
vozništvo, po gorenjsko re-
čeno furmanstvo, kar je bil 
morda vzrok, da je leta 1762 
rojeni sin Šimen tako dolgo 

odlašal s skokom v zakonski 
stan. Bil je namreč star že 
skoraj 35 let pa si še vedno ni 
izbral neveste. Morda pa se 
mu niti ni mudilo, saj sta ži-
vela še oba starša, Jernej in 
Mina, ki sta mu pomagala 
pri delu na kmetiji. Končno 
pa ga je le prevzela Muhov-
čeva Mina, Mina Svetina, 
brhko 21-letno dekle iz so-
sednje Žirovnice (hiša št. 7). 
Vzela sta se v predpustu 7. 
februarja 1797.

Mlada nevesta, ki je bila 
od ženina mlajša dvanajst 
let, je bila za svoje čase 
in tedanje razmere dokaj 
razgledano dekle. Muhov-
čev rod je bil sploh nadpov-
prečno izobražen, saj so bili 
kar trije njeni strici duhov-
niki. Tudi njej sta starša že 
v mladosti skušala nuditi 
osnove učenosti, a kaj, ko 
šole v domači fari ni bilo. 
Ko je bila stara blizu deset 
let, jo je tako oče čez Koren 

odpeljal na Koroško, kjer je 
leto dni obiskovala šolo v 
Beljaku. Tedaj se je dobro 
naučila pisati in brati ter go-
voriti nemško, kar ji je priš-
lo prav tudi v poznejših le-
tih. Po vrnitvi s Koroške-
ga je še leto dni prebivala 
pri uršulinkah v Ljubljani. 
Potem je bila doma v opo-
ro svoji materi, ki je rodila 
deset otrok, zadnjega, ko je 
bila Mina (sicer prvorojen-
ka) stara že 17 let.

Mati Mina je vse hčerke 
naučila kmečkih del, ko so 
dopolnile deset let, pa jih je 
pozimi učila še brati in pi-
sati. Ko so hčerke odrašča-
le, pa so jih pošiljali k njiho-
vim stricem duhovnikom, 
da so se od župnijskih kuha-
ric priučile tudi gospodinj-
stva, kar je pozneje pri vseh 
postalo tudi njihovo poklic-
no opravilo. 

Oče je fante odpeljal 
k svojim duhovniškim 

sorodnikom. Stric Jožef je 
v Šimnovem sinu Jožetu, 
tako kot prej že pri Fran-
cetu, prepoznal nadarje-
nega mladeniča in ga je na 
lastno pobudo poslal v šolo 
ter obljubil še denarno pod-
poro, če se bo šolal v Ljublja-
ni. Oče Šimen je hočeš no-
češ moral popustiti. Tako 
so se na šolanju v Ljubljani 

znašli vsi trije njegovi sino-
vi, Ribičev grunt v Vrbi pa 
je ostal brez moškega na-
slednika. To je pozneje za-
pečatilo usodo Prešernove 
rodbine. France je imel v 
sorodstvu kar šest duhovni-
kov – tri strice po materini 
strani ter dva strica in ene-
ga starega strica po očetovi 
strani.

Zanimivi Gorenjci tedna in dogodki iz dežele Kranjske:
  Na Bledu se je 19. 10. 1846 rodil dijaški organi-

zator Ferdinand Ullrich. Bil je prvi predsednik 
združenja Slovenija.

  V Stari vasi pri Krškem se je 21. 10.1825 rodil pisec 
in gornik France Kadilnik. Kot odločen narod-
njak se je zlasti izkazal kot prebuditelj slovenske 
turistike. Prepotoval je vso Gorenjsko, bil leta 1858 
prvič na Stolu, 1865 na Grintovcu, leta 1866 pa se 
je prvič povzpel na Triglav, ki ga je nato obiskal še 
18-krat. 

  Na Bledu se je 21. 10. 1895 rodila kiparka in risarka 
Karla Bulovec Mrak. Škof Grigorij Rožman ji je 
naročil dela po njeni lastni izbiri. Med njenimi 
najbolj znanimi deli sta osnutek spomenika Ivanu 
Cankarju na Vrhniki in model za spomenik A. M. 
Slomška v Mariboru. 

  V Kranju se je 22. 10. 1817 rodil podobar Leopold 
Goetzl.

Davor Tavčar

V četrtek, 24. septembra, 
zvečer sem na Facebooku 
objavil novico o tem, da 
je mama pozitivna na co-
vid-19. Dejansko nisem niti 

pomislil na to, da bi mogo-
če iz kakršnegakoli razloga 
to novico prikrival, saj dob-
ro razumem, kako zelo so 
take informacije v času epi-
demije pomembne ljudem. 
Vsi morajo vedeti, da obi-
ski pri nas v tem trenutku 
niso varni, in če morajo priti 
k nam, potrebujejo primer-
no zaščito. Saj nismo dobili 
»picajzlov«, da bi nas mora-
lo biti sram!?

Ponoči sem slabo spal, saj 
sem v glavi preigraval raz-
lične scenarije. Ali sem ob-
vestil vse poslovne partner-
je? Ali smo tudi mi kužni, saj 
smo ves čas v stiku z mamo? 
Kako bo potekala šola, saj 
bomo gotovo vsi pristali v 
karanteni? Kje, hudiča, je 
mami »fasala« virus? A res 
mora čisto na vsak pogreb in 
izrekat sožalje ljudem, ki jih 
v resnici komaj bežno poz-
na? A je dobila od obiskov 
iz Primorske prejšnjo so-
boto? A res ne razumejo tile 
naši »starejši občani«, da 
smo v j****i vojni s tem vi-
rusom?!? Tu nekje sem po-
tem končno ugasnil in po 
zelo dolgem času spet sa-
njal. Sanje so bile čudaške – 
spomnim se blata, teme, ro-
vov in bodeče žice ter režečih 
se zlobnih obrazov … Zbudil 
sem se prepoten in z zelo sla-
bim občutkom nekje zadaj v 
glavi. Tudi vroča prha ni po-
magala, še vedno mi je nekaj 
počasi glodalo v zavest.

Špela in otroci so še 

spali, saj je bila ura komaj 
šest. Iz hladilnika sem 
vzel ribjo konzervo in re-
zino polnozrnatega toasta 
za zajtrk ter instant kavo 
prelil z vrelo vodo iz vrča. 
Med zajtrkom sem na tele-
fonu na hitro preletel ma-
ile in na nekatere sproti 
odgovoril, potem pa sem 
v veži pobral kovček z ba-
som in se spustil eno nad-
stropje nižje, v svojo pisar-
no, ki izven delovnega časa 
služi kot prostor za vadbo 
kitare in improviziran sne-
malni studio. 

Oblekel sem trenirko in 
se preobul v delovne super-
ge. Ker programiram med 
hojo na tekalni stezi, so po-
membne vse podrobnosti, 
saj pri hitrosti tri kilome-
tre ne uro prepešačim vsak 
»šiht« od dvajset do trideset 
kilometrov. Pognal sem ste-
zo in prižgal monitorja, na 
računalniku zagnal Radio 
Paradise in prijetna glas-
ba me je malo umirila. Lotil 
sem se dela, ko je že zacin-
gljal Messenger. 

Bil je moj dolgoletni pri-
jatelj Mirko Bogataj, Jeseni-
čan, ki že več kot trideset let 
živi v Bergamu. Večina ljudi 
v Sloveniji se ga spomni kot 
basista in gonilno silo sku-
pine Ultimat (Moški čaj). 
Po izobrazbi je pravnik, za-
poslen pa je kot direktor v 
podjetju Alka v Bergamu. 
Spomladi, ko je bilo v Ber-
gamu najhuje, sva bila vsak 

dan na zvezi in mi je javljal 
sveže novice »s fronte«. 

»Davor, govoril sem z 
mojo ženo, ki zelo dobro 
pozna na stotine konkret-
nih primerov tu v Berga-
mu. Nujno je kontrolirati 
procent kisika. Najbrž ima 
ta merilec doma kak vas pri-
jatelj, ki je imel koga na kisi-
ku (rak na pljučih in podob-
no). Kisik. Če pade na 85, ne 
klicat zdravnika. Rešilc pa 
takoj v bolnico. Vsaka ura 
je življenjskega pomena. 
Nobene panike, samo kisik 
kontroliraj. Drž' se, basist 
moj!!!!« 

Nagnal me je po meril-
nik saturacije kisika v krvi 
– oksimeter, saj je iz izku-
šenj v Bergamu vedel, da 
se največja škoda pri covi-
du naredi na pljučih. Virus 
povzroči, da se absorpcija 
kisika nenadoma drastično 
zmanjša, tega pa brez me-
rilnika ne opazimo. Posle-
dice so lahko tragične – traj-
ne poškodbe pljuč ali celo 
smrt! Če vrednost kisika 
pade pod devetdeset, je to 
rdeči alarm in zahteva ta-
kojšnjo zdravniško pomoč! 
Treba je vsaki dve uri meri-
ti vsebnost kisika v krvi in 
v primeru nenadnega pad-
ca ukrepati takoj!

Poslovila sva se in takoj 
sem šel v nakup oksimetra. 
Našel in kupil sem ga na in-
ternetu, v spletni trgovini 
kitajc.com – ker ima pod-
jetje sedež v Škofji Loki in 

ker poznam lastnika, sem 
ga poklical in se dogovoril 
za osebni prevzem. Pove-
dal sem, da ima mama ko-
rono, zato smo prevzem iz-
vedli na način iz kriminalk 
– z avtom sem se zapeljal 
mimo njihovega dvorišča, 
paketek pa so mi kar skozi 
okno vrgli na zadnji sedež. 

Med potjo domov je prišel 
klic z NIJZ. Odredili so de-
setdnevno karanteno vsem, 
ki smo bili v stiku z mamo. 
Otroci ne smejo v šolo, mid-
va ne v službo. Če lahko, naj 
delava od doma. 

»Kaj pa, če ne?« 
»To se pa sami dogovorite 

z delodajalcem!« 
Za državo je to torej op-

ravljeno, zdaj je to naš pro-
blem. In to dobesedno, saj 
sva sama svoja delodajalca. 
Tipično, že videno in nič 
novega …

Ko sem prišel v stanova-
nje, je Špela nekaj smrkala 
in praskalo jo je v grlu. »Pa 
še prehladila sem se!« 

Po navodilu NIJZ je pok-
licala v dežurno ambulan-
to in dežurni zdravnik jo je 
najprej napotil na test za co-
vid-19 v ponedeljek v Kranj. 
To je povzročilo malo neje-
volje, saj je pomenilo logi-
stični zaplet. Oba sva v ka-
ranteni in se torej ne smeva 
gibati izven hiše! 

Pred kosilom sem se 
vrnil v pisarno in dokončal 
še nekaj nujnih stvari, gla-
va je bila pa že spet v nekih 

čudnih miselnih labirintih. 
Kaj pa, če … Mah ne, saj ni 
nič. Špelino samozavestno 
obnašanje me je potolažilo, 
saj sem iz izkušenj vedel, da 
če bi bila res bolna, bi to ka-
zala na čisto drugačen na-
čin; 17 let skupnega življe-
nja ti izostri občutek za ljub-
ljene osebe. Okrog 14.00 
sem zaključil delo, ustavil 
stezo in pospravil pisarno.

V stanovanju so si mul-
ci ustvarili »sobotno vzduš-
je«, čeprav je bil petek. Peli 
so računalniki, telefoni in 
televizor, Špela pa je rav-
no do konca pripravila kosi-
lo. Sedli smo za mizo, mu-
lca sta se kot vedno »spre-
mlajala«, kaj bi in česa ne bi 
jedla, prvorojenka pa ju je 
potem samo z ostrim pog-
ledom spravila v red – čis-
to običajno kosilo torej. Še 
med kosilom je Špeli zazvo-
nil telefon in na drugi strani 
je bil dežurni zdravnik. 

»A lahko pridete kar jut-
ri ob 7.30 sem pred ZD v 
Loko? Bomo izjemoma je-
mali brise tudi pri nas!« 

»Seveda, se vidimo zjut-
raj, hvala!« in sva si oba re-
fleksno v telefonski koledar 
vpisala alarm za zjutraj. 

»Šit no, en navaden 
prehlad, pa tolk' komplici-
rajo … Kr neki,« je še rek-
la Špela, jaz pa sem se pov-
sem strinjal z njo, saj takrat 
še nisem vedel, kako zelo se 
motiva …

(Se nadaljuje)

Koronavirus in mi
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Razgledi

Vaš razgled

Gorazd Stariha

Gregor Molk - Kokošar je 
še celo poletje strašil pasti-
rice (sledile so še štiri pri-
jave), jih silil, da so mu 

obirale uši, in jih bolj ali 
manj skušal posiljevati. A 
se je očitno spravljal na pre-
majhne deklice, ker večino-
ma ni mogel prodreti vanje. 
Na zimo pa se je lotil starej-
ših žensk. 

Dva dni pred vsemi sveti-
mi leta 1822 je šla šestdese-
tletna Marija Lazar čez loga-
ški travnik in je srečala mla-
dega moškega z vpreženim 
volom. Vprašal jo je, kam 
je namenjena. Mu je odvr-
nila, da v Logatec. »In za-
kaj?« je bil radoveden mla-
denič. »Po zdravila,« mu je 
odvrnila, »ker sem bolna.« 
Spraševanja ji je bilo dovolj 
in ga je hotela obiti, ven-
dar jo zgrabil, rekoč: »Ni-
kamor ne greš,« in ji poka-
zal nož, »če si raje mrtva, 
kot da greš z mano,« ter jo 
vrgel v grmovje in ji začel 
delati silo. Ko se je branila, 
jo je vprašal: »Kaj nisi vide-
la noža? Kaj ti pa je, saj bova 
hitro končala. Srbi me in ne 
morem drugače.« Tako se 
mu je na smrt prestrašena, 
slaba od starosti in 14-dnev-
ne bolezni predala. Opravil 
je svojo podlost, vstal in od-
šel brez besede. Za presta-
no sramoto, strah in pota je 
na sodišču zahtevala 50 gol-
dinarjev. 

Pohoti po starejših žen-
skah pa ni zadostil za prav 
dolgo. Čez dobrih 14 dni 
(14. decembra 1822) je pet-
desetletna Margareta Ko-
govšek, že tri leta vdova, 
okrog dveh popoldan šla 
po idrijski cesti in na glavi 
nesla kakih sedem funtov 
prediva (štiri kilograme). 

Dohitel jo je mlad mož na 
vozu z volmi, ji rekel, da lah-
ko prisede, kar je tudi sto-
rila. Ko sta prišla do stran-
ske poti, je sestopila in na-
daljevala sama. Čez kratek 
čas jo je ta mladi mož dohi-
tel, jo prijel in rekel, da bo 
treba plačati za pot. Odvr-
nila je, da nima denarja, pa 
je rekel, da bosta kar takoj 
poračunala, jo vrgel na tla, 
ji pokril z roko usta, da ne 
bi kričala, in se pripravljal, 
da ji bo storil silo. Vendar 
ji je uspelo osvoboditi usta, 
da je pričela na vse pretege 
kričati, tako da se je ustrašil 
in brez besed pobegnil. 

Pri izrekanju kazni je so-
dišče oteževalne okoliščine 
videlo seveda v številnih po-
novitvah, v tem, da se je lote-
val nedoletnih pastiric – ot-
rok, ki se niso mogle brani-
ti. Olajševalno pa naj bi bilo, 
da je bil v času zločinov star 
šele 19 let, očitno zanemar-
jena vzgoja, dotedanja ne-
kaznovanost, da je bil že dol-
go v preiskovalnem zaporu 
in da je vse priznal. Dežel-
no sodišče ga je obsodilo na 
deset let težke ječe – s pripo-
ročilom, da naj mu višje so-
dišče to kazen zmanjša na 
pet let in jo poostri z udarci 
s palico. Prizivno sodišče je 
deloma sledilo predlogu lju-
bljanskega in Kokošarju ka-
zen znižalo na šest let tež-
ke ječe, poostrene s po dvaj-
set udarci s palico po prvem, 
drugem in tretjem letu kaz-
ni. Oškodovane pa so glede 
odškodnine napotili na re-
dno pravno pot – na civilno 
tožbo.

Mladi prepotrebneži

Gorenjska se ponaša z bogato tradicijo tekmovalnega plavanja. Pretekli konec tedna 
je Kranj tako gostil odprto državno plavalno prvenstvo, kjer so se pomerili najboljši. 
Odgovorna naloga pri tekmovanju pa pripada tudi sodnikom, ki skrbijo, da vse poteka v 
skladu s pravili, pri daljših disciplinah pa tekmovalce tudi obveščajo, koliko dolžin bazena 
jih še loči od cilja. S. L. / Foto: Gorazd Kavčič

Med nedavno sprejetimi ukrepi za zajezitev širjenja koronavirusa je mnoge še najbolj 
vznejevoljila prepoved gibanja v nočnem času. Po deveti zvečer tako nemo kroženje urnih 
kazalcev cerkvenih stolpov zrcali praznino mestnih ulic pod njimi. Ironično, noč na nedeljo 
bo najdaljša v letu – kazalce namreč premaknemo za uro nazaj. S. L. / Foto: Gorazd Kavčič

Tino Mamić

Priimek Nagel so začeli 
pisarji postopoma zapiso-
vati kot Naglič, ker so ljud-
je sinu Nagla rekli mali Na-
gel ali Naglič. Tako so nas-
tali tudi mnogi drugi priim-
ki. Leta 1806 so priimek ob 
rojstvu hčere Marjete na-
pisali kot Joannes Naighel, 
leta 1808 pa že kot Joannes 
Nagelic.

Nagel je zato priimek 
nemškega izvora. Danes živi 
po vsem svetu sto tisoč ljudi 
s priimkom Nagel, največ v 
Nemčiji (55 tisoč), Združe-
nih državah (21 tisoč) in Juž-
noafriški republiki (6600). 
Če izvzamemo druge pre-
komorske države, kjer so ti 
gotovo evropski emigran-
ti, jih v Evropi najdemo naj-
več še v Franciji, Avstriji, na 

Poljskem in v Švici. Tu je še 
enako zveneč priimek Nagl, 
ki ga nosi 3500 Avstrijcev in 
2700 Nemcev.

V Sloveniji priimka Na-
gel praktično ni, najdemo 
le njemu skorajda enakega, 
dolenjski priimek Nagelj. A 
43 Nagljev, kolikor jih živi v 
Sloveniji, nima nobene zve-
ze z Nagli, kot smo omenili 
že v uvodu. 

Naj se vrnemo k Nagli-
čem. Vseh 694 Nagličev, 
ki živijo danes v Sloveniji, 
si seveda ni v sorodu. Niso 
namreč vsi nastali iz zve-
ze med Petrom in Nežo. So 
pa vsi Nagliči bržkone nas-
tali na enak način: bodisi 
iz nemškega priimka Na-
gel (ali Nagl) bodisi iz ime-
na rože. 

Najstarejše zapise priim-
kov Naglič in Nagel najdemo 

že v 15. stoletju. Cristoff 
Naglitsch je bil takrat kmet 
na Gorenjem Vrsniku. Mi-
chel Naglitsch pa je bil kmet 
v Žireh, kot piše v Urbarju 
Loškega gospostva iz leta 
1501. Tu sta še Niklein Na-
gel iz Bitenj in Peter Nagel, 
cerkveni ključar v Bitnjah, 
ki ju najdemo v fevdni knji-
gi izpred več kot šeststo let.

Število Nagličev počasi 
upada. Leta 2007 jih je bilo 
še 755. Je pa število še vedno 
dovolj veliko, da priimku ni-
kakor ne moremo napove-
dovati izumrtja, kar je sicer 
usoda več kot polovice slo-
venskih priimkov. 

Med znanimi osebnostmi 
s priimkom Naglič je na 
prvem mestu fotograf Pe-
ter Naglič iz Šmarce. Peter 
Naglič je prapravnuk častni-
ka Petra Nagla. Edinorojeni 

sin Petra Nagla in Neže Je-
mec Janez Naglič se je na-
mreč precej selil in se sled-
njič z drugo ženo okoli leta 
1815 ustalil v hiši na naslo-
vu Šmarca 1. Tu so njego-
vi potomci razvili podje-
tje za izdelovanje ščetk, ki 
je pred drugo svetovno voj-
no na Slovenskem igralo 

pomembno vlogo, po voj-
ni pa so ga nove oblasti na-
cionalizirale. Tu se je ro-
dil Peter (1883–1959), ki ni 
bil samo tovarnar, ampak 
tudi fotograf v času, ko je 
bilo fotografiranje še v za-
metkih. Fotografski pionir 
je od leta 1899 pa do svo-
je smrti ustvaril zbirko več 
kot deset tisoč fotografij na 
steklenih in celuloidnih ne-
gativih. Gre za izjemno po-
memben vir za etnologe in 
zgodovinarje. Fotografije 
prikazujejo narodne običa-
je, prvo svetovno vojno, Lju-
bljano po prvi vojni, Kam-
niško-Savinjske Alpe, ro-
manje 540 Slovencev v Je-
ruzalem (1910) … Za drago-
ceno dediščino danes skrbi 
njegov vnuk Matjaž Šporar, 
ki je ustanovil Društvo Pe-
ter Naglič. 

Znan je tudi filolog Martin 
Naglič (1748–1795), sodela-
vec prvega pesniškega zbor-
nika Pisanice in član Akade-
mije operozov. Pesnik in du-
hovnik jezuit Naglič je bil ro-
jen v Žireh že pred nastan-
kom priimka Naglič izpod 
Kamniških planin. Zato ne 
gre za sorodnika prej opisa-
nih Nagličev. Iz istega kon-
ca, Stare vasi pri Žireh, je tudi 
esejist in filozof Miha Naglič.

Zanimiva osebnost je tudi 
Matija Naglič (1799–1854) z 
Zgornje Bele. Kmet z izred-
no ljubeznijo do knjige je zbi-
ral slovenska nabožna bese-
dila, jih prepisoval in registri-
ral. Zato ga imenujemo bu-
kovnik. Žal se njegova knji-
žnica v Preddvoru ni ohrani-
la v celoti, saj so sosedje knji-
ge raznesli in porazgubili. 

(Konec)

Gorenjski priimki

Naglič, priimek iz greha, 2. del

Spomin na Petra Nagliča 
se ohranja v društvu z 
njegovim imenom. V znaku 
društva je avtoportret Petra 
Nagliča iz leta 1903.
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TA JE DOBRA

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.                        

TEŽJI  
SUDOKU

sudoku_LAZJI_20_85
NALOGA

2 4 8 7 6 5
1 2 9 4

9 1 3
9 6 5 2
7 3 4 6

2 9 7 5
6 7 1

4 8 3 2
1 7 5 2 8

sudoku_LAZJI_20_85

REŠITEV

2 3 4 8 9 7 6 5 1
1 7 5 2 3 6 9 8 4
6 8 9 4 5 1 2 3 7
9 4 1 3 6 5 7 2 8
7 5 3 1 2 8 4 9 6
8 2 6 9 7 4 3 1 5
5 6 2 7 8 9 1 4 3
4 9 8 6 1 3 5 7 2
3 1 7 5 4 2 8 6 9

sudoku_LAZJI_20_85
NALOGA

248765
1294

913
9652
7346

2975
671

4832
17528

sudoku_LAZJI_20_85

REŠITEV

234897651
175236984
689451237
941365728
753128496
826974315
562789143
498613572
317542869

sudoku_TEZJI_20_85
NALOGA

8 7 3 4
9 1 3
2 7 6

4 5 8 9
4 1

6 1 8 3
1 2 4

6 9 5
9 8 1

sudoku_TEZJI_20_85

REŠITEV

8 1 7 2 6 5 3 4 9
9 5 6 1 4 3 2 7 8
2 3 4 7 9 8 5 1 6
7 4 2 3 5 6 8 9 1
3 8 9 4 2 1 6 5 7
5 6 1 9 8 7 4 3 2
1 7 5 8 3 2 9 6 4
4 2 3 6 1 9 7 8 5
6 9 8 5 7 4 1 2 3

sudoku_TEZJI_20_85
NALOGA

8734
913
276

4589
41

6183
124

695
981

sudoku_TEZJI_20_85

REŠITEV

817265349
956143278
234798516
742356891
389421657
561987432
175832964
423619785
698574123

Rešitev:

LAŽJI 
SUDOKU

Rešitev:

HOROSKOP
TANJA

Lahko se udeležite tečaja vedeževanja. 
Naročniki Gorenjskega glasa, izkoristite popust v 
višini 10 %.  Za več informacij čim prej pokličite Tanjo  
na tel. št.:  040 514 975
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Bog nikoli ne pozabi

Ko moža ni bilo doma, si je žena privoščila ljubimca. 
Naenkrat zaškrta ključavnica, sliši se odklepanje … Žena 
hitro skrije ljubimca v omaro, sklene roke k nebu in prosi: 
»O, Bog, naredi z menoj, kar hočeš, samo ne dovoli, da 
naju najde moj mož. Grozno je ljubosumen in gotovo bi 
ubil ne samo mene, ampak tudi ljubimca.«
Nebo se odpre in zasliši se zamolkel glas: »Dobro, naj 
bo, kot želiš. Toda čez tri leta te pokličem k sebi … Utopila 
se boš.« 
»Dobro, dobro … Samo da naju ne zaloti!«
Kočljiva situacija se je razrešila popolnoma gladko. Tri leta 
se nato žena ni kopala v kadi, ni hodila na kopališča, v 
toplice …, vodam se je na daleč izogibala.
Minila so tri leta, nato še četrto in peto. Na obljubo je žena 
pozabila. Po petih letih si je kupila vozovnico za križarje-
nje okoli sveta. Na ladji so bile same ženske, odlično so 
se zabavale. Kar naenkrat se začne ladja potapljati. Žena 
se spomni na božje besede. »Torej nisi pozabil in me boš 
vzel k sebi? Poglej malo naokrog: koliko nedolžnih žensk 
bo umrlo skupaj z menoj!« 
Odpre se nebo in zasliši se zamolkel glas: »Dve leti! Dve 
leti sem se mučil, da sem vas, mrhe, spravil na eno ladjo!«

Solate ne bo računal 

Pijani gost hoče plačati večerjo: »Imel sem zrezek, pražen 
krompir, solato in pivo.«
»Solate vam ne bom računal, tisto so bile rože.«

Pa je šla vaza 

Blondinka med ogledom v muzeju po nesreči razbije tisoč 
let staro vazo in reče: »Uh, še dobro, da ni bila nova.«

Oven (21. 3.–21. 4.) 
Vaš načrt je bil do potankosti narejen, ampak proti višji sili 
se nič ne da storiti. Nekaj dni vam zato ne uide slaba volja, 
kmalu pa se boste umirili in potrpežljivo počakali na nove 
priložnosti, ki bodo vsekakor prišle. Vse je za nekaj dobro.

Bik (22. 4.–20. 5.)
Nekateri vas bodo razočarali, drugi prijetno presenetili. 
Vsakega bo po malem, na koncu pa boste spoznali, da je 
čisto vse odvisno samo od vas – lahko ste v danem trenu-
tku naravnani pozitivno ali negativno. Naj bo prvega več.

Dvojčka (21. 5.–21. 6.)
S komunikacijo nikoli nimate težav in ste rojeni govorec. 
Do blokade pa pri vas pride takrat, ko je beseda hitrejša od 
misli. Veste, da bi morali prej premisliti, ampak kaj, ko tega 
vedno ne zmorete. Napeta situacija ne bo dolgo trajala.

Rak (22. 6.–22. 7.)
Želeli si boste umika v kakšen daljni kraj, žal pa bo to nemo-
goče in morali boste počakati na pravi čas. Zadovoljili se 
boste s tem, kar imate trenutno. In brez skrbi – vse bo šlo 
po načrtu. V krogu domačih vas čaka lepo presenečenje.

Lev (23. 7.–23. 8.)
Kljub razmeram, ki jih občutimo na različne načine, boste 
vi imeli še preveč dela. Ne samo s starimi zadevami, ampak 
tudi z novimi projekti, ki bodo zahtevali vso vašo pozor-
nost in znanje. Poznalo se bo tudi na finančnem področju.

Devica (24. 8.–23. 9.)
Počasi ste se začeli umirjati in vzpostavlja se harmoni-
ja povsod tam, kjer vam kaj pomeni – ali pri delu ali pri 
družini. Končno. Določene stvari se lahko preložijo na 
naslednji dan, kar ni nič narobe. Tiste, jih ne morete, naj 
imajo prednost. 

Tehtnica (24. 9.–23. 10.) 
Čeprav boste dobili potrditev svoje uspešnosti, boste še 
vedno premišljevali, ali ste se pravilno odločili. Dokončni 
rezultat pride na cilju, vendar to ne pomeni, da morate do 
takrat biti pod stresom. Mislite dobro in tako se tudi zgodi.

Škorpijon (24. 10.–22. 11.)
Z ljudmi v svoji okolici se zelo dobro razumete, zato niti 
ne boste toliko presenečeni, ko si bodo nekateri želeli še 
več vaše pozornosti. Trenutno boste imeli časa več kot obi-
čajno in se boste veselili vsakega dneva sproti. Veselo bo.

Strelec (23. 11.–21. 12.)
Stari prijatelji bodo z vami hoteli spet navezati stik, vam pa 
se ne bo preveč mudilo. Niste namreč še pozabili, zakaj sti-
kov ni več. Naj ne bo zamera tista, ki vam zamegli razum. 
O vsem se da pogovoriti in vse razrešiti. Ne čakajte preveč.

Kozorog (22. 12.–20. 1.)
Čaka vas situacija, ki se ji ne boste mogli izogniti. Na kon-
cu boste spoznali, da je bilo tako še najbolj prav. Vsaka 
izkušnja nas hoče nečesa naučiti. Ker ne želite hoditi proti 
vetru, boste sprejeli vse in boste več kot zadovoljni.

Vodnar (21. 1.–19. 2.) 
Na poslovnem področju vas čakajo male in velike zmage. 
Končno dobite potrditev svojega dela, kar vam zelo veliko 
pomeni. Tudi večji denarni priliv vam bo narisal nasmeh 
na obraz. Ves teden boste v pogonu in prav nič ne boste 
utrujeni.

Ribi (20. 2.–20. 3.)
Želeli in tudi dobili boste več, več kot ste pričakovali. Čaka-
jo vas odločitve, zaradi katerih se vam vse postavi na glavo. 
Vse, kar je bilo do sedaj črno, bo postalo belo. Kdaj vse se 
zgodi, bo odvisno samo od vas. Zdaj ali pa malo kasneje.
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NAGRADNA KRIŽANKA

PETEK_23. 10. 2020

V SPOMIN NA
NAJDRAŽJE
Ponudba izdelkov za 1. november

Akcija velja v OBI Kranj do 30. 10. 2020 oz. do
razprodaje zalog. Cene so v EUR z vštetim DDV.

Top cena

3,,99    kos

Top cena

8,,99 komplet

Komplet nagrobnih 
sveč „6+2“
Št. artikla: 7124027

Top cena

7,,99 kos od

Podstavek za 
sveče, več vrst 
Št. artikla: 1682897 in dr.

Krizantema 
„Multiflora“
Št. artikla: 113430

Nagrade: 3-krat praktična nagrada

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte
vil če nih polj in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji
te do petka, 6. novembra 2020, na Go renj ski glas, 
Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj. Rešitve lah ko od da
te tudi v na bi ral nik Go renj ske ga gla sa pred po
slov no stav bo na Nazorjevi ulici 1.

www.obi.si  
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25
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V knjigi je predstavljeno 
življenje vasi Praše skozi 
zgodovino, ki je bila 
najbolj zaznamovana 
z loškim gospostvom, 
torej freisinškimi škofi. 
Podružnična cerkev, 
versko življenje, 
povzetek znanega iz 
srednjega veka vse 
do zemljiške odveze, 
ki je prvič temeljiteje 
obdelana. Veliko 
je napisanega o 
kmetstvu v zadnjih 
stoletjih do danes. 
Pomemben del knjige 
je celovit zapis o 
Simonu Jenku, ki je 
poleg Marka Juhanta 
najbolj znan Prašan.
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Redna cena knjige je 30 evrov,  
na GG jo lahko kupite za

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.

Knjiga avtorice 
Ivane Markun je 
del zbirke ljudskih 
pripovedi iz vse  
Slovenije. V njej 
je zbranih 207 
kratkih folklornih 
pripovedi iz 
Kranja  z okolico 
ter iz vasi na 
Sorškem polju. 
Nekatere zgobe 
so zapisane v 
pogovornem 
jeziku Sorškega 
polja vse pa 
govorijo o tem, 
kako so na tem  
območju živeli 
nekdaj.
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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

16Redna cena knjige je 20 EUR, če jo kupite 
ali naročite  na Gorenjskem glasu je cena le

EUR                         + poštnina

17
EUR

Doživeto pričevanje 
o medvojnem 
in povojnem 
komunističnem 
nasilju na 
Škofjeloškem

Poučna biografija 
klene in bistre 88- 
letne Škofjeločanke, 
ki je doživela 
medvojno 
in povojno 
komunistično 
nasilje. Njeno 
sporočilo je, da se 
bomo le z resnico 
osvobodili boleče 
preteklosti in se kot 
narod ozrli v lepšo 
prihodnost. 
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138 strani,  
mehka vezava

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.

Avtorica  
Meri Bozovičar

NOVOST

Rezultati 85. kroga – 21. oktobra 2020 
8, 15, 21, 22, 23, 25, 27 in 14

Loto PLUS: 8, 9, 12, 22, 29, 32, 33 in 31 
Lotko: 8 2 3 0 6 1

Sklad 86. kroga za Sedmico: 400.000 EUR 
Sklad 86. kroga za PLUS: 1.200.000 EUR 
Sklad 86. kroga za Lotka: 380.000 EUR

LOTO

Nagrajenci križanke podjetja KO-NET, d. o. o., z geslom: GOZ-
DARSKA OPREMA, ki je bila objavljena v Gorenjskem glasu 2. 
oktobra 2020, so: 1. nagrado, majico Pewag, prejme Zden-
ka Ažbe iz Kranja; 2. nagrado,  1 liter olja za verige, prejme 
Darja Šarabon iz Tržiča; in 3. nagrado, kapo Pfanner, prejme 
Draga Turk iz Žirovnice. Nagrajenkam čestitamo!

Suzana P. Kovačič

Križe – Premiera gledališke 
igre Zabavni večer s Čeho-
vom ali Posodi mi vendar pi-
štolo! je bila v petek, 9. ok-
tobra, v dvorani Kulturne-
ga doma v Križah, ponovitve 
pa še v soboto in nedeljo. Za 
predstavo so izbrali tri krat-
ke dramske skice Antona 
Pavloviča Čehova O škodlji-
vosti tobaka, Tragik po sili 
in Medved z medigrami, ki 
na duhovit način opisujejo 
sicer tragične ali nesmisel-
ne življenjske okoliščine po-
sameznih junakov. Njiho-
ve zgodbe je povezoval avtor 
osebno, gledalcem poklonil 
kakšen drobec iz lastnega 
življenja in iz svojega razu-
mevanja gledališča. Ob tem 
je seveda razložil tudi zna-
menito »načelo o pištoli«, na 
katero namiguje tudi naslov 
odrskega potpurija. »Upa-
mo, da se je junakom Čeho-
va uspelo dotakniti src gle-
dalcev, četudi skozi nekoliko 
grenek smeh,« so pojasni-
li nastopajoči Lojze Markič, 
Draga Heijden Bajt, Alen-
ka Golmajer Terziev, Tere-
za Gosar, Roman Teran, Da-
vid Ahačič in Jana Kus. Kla-
virsko spremljavo je izvedla 
Urška Ahačič, predstavo sta 
režirala Tereza Gosar in Da-
vid Ahačič.

S predstavo so se poklo-
nili spominu na Slavka Bo-
hinca (1955–2019), ki je vse 
od ustanovitve KD Kruh leta 
2002 spodbujal in vodil ra-
zvoj njihovih dejavnosti na 
številnih področjih. Obo-
ževal je žlahtno komedijo 

– najraje v povezavi z izroči-
lom in dediščino, zato se je 
društvu ob ob njihovem re-
pertoarju porodila tudi ideja 
o festivalu komedije, Viken-
du smeha, ki so ga letos iz-
vedli že petnajstič. »Čeprav 
nas ob prvi obletnici nje-
gove smrti preveva obču-
tek praznine in pogrešanja, 
se Slavkovi hudomušnos-
ti ne bomo izneverili, zato 
smo tudi letos postavili na 
oder humoristično delo, ob 

kakršnem bi se sam odkrito 
nasmejal,« so dejali njegovi 
prijatelji, člani društva.

Slavko Bohinc je bil pe-
vec v več pevskih sestavih, 
igralec tudi v tržiški gledali-
ški skupini, buditelj starih, 
še zlasti šuštarskih šeg. Ak-
tiven je bil kot predsednik 
Sveta KS Križe, občinski sve-
tnik in predsednik občinske-
ga odbora NSi v Tržiču, član 
izvršnega odbora Zveze kul-
turnih organizacij Tržič in 

tajnik Župnijskega pasto-
ralnega sveta v Križah. Leta 
2011 je na področju kultu-
re prejel srebrno Kurnikovo 
plaketo, leta 2014 diplomo 
Občine Tržič. Njegov portret 
visi v kriški dvorani, naslika-
la ga je Jana Kus. Predsta-
vo so pospremili s projekci-
jo Slavkovih portretov v vseh 
gledaliških likih, ki jih je v 
minulih letih oblikoval, ter z 
nagovorom Borisa Kuburi-
ča, vodje OI JSKD Tržič.

Premiera na kriškem odru
Pod naslovom Zabavni večer s Čehovom ali Posodi mi vendar pištolo! je bila premierna gledališka 
uprizoritev Kulturnega društva (KD) Kruh Križe, obenem pa tudi spominski večer na lani preminulega 
Slavka Bohinca, ustanovitelja društva in vsestranskega kulturnika. 

Gledališki ansambel in portret Slavka Bohinca / Foto: Urban Meglič

Gorenja vas – Na Občini Gorenja vas - Poljane so razpisali 
fotografski natečaj za vse ljubitelje fotografiranja, s katerim že-
lijo zbrati fotografije z utrinki iz Poljanske doline v vseh letnih 
časih. Fotografije naj prikazujejo naravne in kulturne lepote 
ter običaje in druge zanimivosti iz domačih krajev. Izbrane 
fotografije bodo objavili v koledarju za leto 2021, na občinski 
spletni strani in družabnih omrežjih občine. Fotografije spre-
jemajo na elektronskem naslovu fotografije@obcina-gvp.si do 
vključno 26. oktobra.

Zbirajo fotografske utrinke za koledar

Mavčiče – Danes, 23. oktobra, bo med 16. in 18. uro potekala 
Mavška lokalna eko in konvencionalna tržnica. Ponovno bo v 
ponudbi Volka Turjaškega moč naročiti in kupiti odlične sire Go-
rišek – z novimi okusi in še skrbnejšim zorenjem v novi sirarni 
na Križnem Vrhu. Tokrat se bo prvič predstavila kmetija Majcen 
s prvimi kakiji, preko naročil pa si lahko zagotovite prve letošnje 
mandarine in limone z Visa. »V čim večji meri vam priporočamo 
vnaprejšnja naročila, da pridelovalci pripeljejo zadosti pridelkov 
in izdelkov za vse in jih ne zmanjka pred koncem tržnice. Tako 
jih tudi pridelovalci manj vozijo nazaj domov, prav tako pa se 
zmanjša čas zadrževanja na tržnici,« priporočajo organizatorji 
in dodajajo, da bo tržnica, če bodo vremenski pogoji dovoljevali, 
na prostem, da bodo lažje zagotavljali izpolnjevanje ukrepov 
NIJZ. Prevzem in nakup na tržnici bo potekal skladno z zapo-
vedanimi previdnostnimi ukrepi. 

Mavška tržnica s še bogatejšo ponudbo

Spodnje Jezersko – Na Kovkovi kmetiji na Jezerskem, kjer v 
okviru Društva rejcev ovc jezersko-solčavske pasme deluje 
tudi Testna postaja Jezersko, so načrtovali že tradicionalno 
dražbo plemenskih obnov v nedeljo, 18. oktobra, a so jo takrat 
zaradi slabega vremena in novih koronaukrepov prestavili na 
kasnejši datum. Po razglasitvi epidemije v državi so se odlo-
čili za izvedbo dražbe na spletu. Dražba se je začela v sredo 
opoldne in se bo končala jutri opoldne.

Dražba plemenskih ovnov na spletu
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ZAHVALA

V 68. letu nas je zapustila 

Anica Vreček
iz Velesovega

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem, znan-
cem, g. župniku S. Kalanu, p. P. Lavrihu in g. župniku M. Turku, 
pevcem in pogrebni službi Navček za izrečeno sožalje, darovane 
sveče, cvetje, svete maše ter tolažilne besede.
Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči: mož Andrej, hči Andreja z možem Boštjanom,  
sin Tomaž z ženo Mojco, vnuki Eva, Teja z Aleksom, Jakob,  
Ožbej, Blaž ter pravnukinja Gaja

Je čas, ki da, je čas, ki vzame.
Pravijo, je čas, ki celi rane.
In je čas, ki nikdar ne mine,
ko zasanjaš se v spomine.

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

Muzej jaslic Brezje 
bogati zbirka preko 
450 jaslic iz 67 držav 
celega sveta, ki je 
edinstvena ne  
samo na območju 
Slovenije, ampak  
tudi širše.

Katalog obsega  
302 strani, v njem  
je z barvnimi  
fotografijami in  
teksti predstavljenih 
100 jaslic, ob tem je 
opisana zgodovina 
nastanka jaslic 
ter značilnosti 
različnih območij.

                        + poštnina

14   50
EUR

www.gorenjskiglas.si

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel. št.: 
04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.  
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.

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 Nazor-
jevi 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
Naše potnike obveščamo, da bomo izvajanje dejavnosti 
nadaljevali, ko se sprostijo ukrepi. Ostanite zdravi!
www.rozmanbus.si

ŽIVALI IN  
RASTLINE
PRODAM

MLADIČE istrske goniče, stare 8 te-
dnov, z rodovnikom, cepljene in čipira-
ne, tel.: 040/624-078, Jure 20002433

PODARIM

MLADO mucko, tel.: 051/397-239  
 20002393

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

CISTERNO za gnojevko, 2.200 l, tel.: 
031/888-608 20002410

SILOKOMBAJN Sip, enoredni, ugo-
dno, tel.: 041/728-092 20002401

KUPIM

TRAKTOR, tudi priključke, tel.: 
041/680-684 20002427

PRIDELKI
PRODAM

HRUŠKE moštarce, jabolka bobovec 
in mošt, tel.: 051/205-800 
 20002418

JEDILNI krompir, rdeči desire, 30 
kg/9 EUR, tel.: 041/293-627, Olše-
vek 41 20002434

KRMNI krompir, ugodno, možna do-
stava, tel.: 041/521-692 20002205

KRMNI krompir, tel.: 041/948-063  
 20002436

KRMNI krompir, krmno peso, kolera-
bo, rdečo peso in repo za ribanje, tel.: 
041/549-713 20002441

KRMNO peso, tel.: 041/652-751  
 20002431

PO ugodni ceni prodam neškropljena 
jabolka, več vrst, tel.: 04/25-03-289, 
051/415-568 20002415

PŠENICO, tel.: 041/821-012 20002437

VEČ sort neškropljenih jabolk in mo-
štarice za predelavo, tel.: 04/53-15-
802 20002395

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

BIKCA simentalca, starega 4 mesece, 
tel.: 031/687-062  
 20002439

BIKCA simentalca, starega 2 meseca, 
tel.: 031/635-437 20002442

ČB bikca, starega 21 dni, in 10 dni sta-
ro čb teličko in bikca, tel.: 031/247-
805 20002405

DVA simentalca, stara 14 dni, tel.: 
070/610-302 20002422

KOKOŠI – nesnice, jarkice, rjave pred 
nesnostjo. Pripeljemo na dom, Matej 
Bulovec, s.p., Mlakarjeva ul. 45, Šen-
čur, tel.: 041/710-113  
 20002162

KRAVO simentalko za zakol, Mošnje 7, 
tel.: 031/611-147 20002421

TELIČKO simentalko ekološke 
reje, pašno, staro 6 mesecev, tel.: 
031/309-732 
 20002423

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., Parmo-
va 53, Ljubljana, tel.: 064/130-081  
 20002161

OSTALO
PRODAM

SENO in otavo v kockah, tel.: 
070/318-597 20002411

SUHO otavo v balah in kupim hruške, 
tel.: 041/220-640 20002425

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

IŠČEM mlajšega upokojenca, vozni-
ka C-kategorije, za delo v domačem 
prometu.Transport Hafner Blaž, s.p., 
Mlakarjeva 42, Šenčur, tel.: 040/692-
002, Blaž 20002394

STORITVE
NUDIM

SENČILA ASTERIKS, d.o.o., Cesta na 
Loko 2, 4290 Tržič, tel.: 59-55-170, 
041/733-709; žaluzije, roloji, rolete, 
lamelne zavese, plise zavese, komarni-
ki, markize, www.asteriks.net  
 20002160

ADAPTACIJE – vsa gradbena dela, 
notranje omete, strojne omete, fasade, 
adaptacije, tlakovanje dvorišča, ograje, 
kamnite škarpe in dimnike, kvalitetno, 
hitro in poceni. SGP Beni, d.o.o., Stru-
ževo 7, Kranj, tel.: 041/561-838  
 20002166

ADAPTACIJE hiš in stanovanj, urejanje 
dvorišč, fasade, ometi, izkopi, dimniki, 
... LEARD, d.o.o., Pivka 11, Naklo, tel.: 
041/583-163 20002167

BARVANJE napuščev in fasad do vi-
šine 25 m, z lastnimi dvigali – možna 
izposoja, ugodno. Nudimo tudi vsa sli-
kopleskarska dela. Sandi Ferlan, s.p., 
C. talcev 14, Kranj, tel.: 041/682-166 
 20002429

FLORIJANI, d.o.o., C. na Brdo 53a, 
Kranj, izvaja vsa gradbena dela od te-
meljev do strehe, adaptacije, omete, 
omete fasad, kamnite škarpe, tlakova-
nje dvorišč, tel.: 041/557-871 20002163

IZDELAM lahko tapiserijo z logotipom 
vašega podjetja. Hitro in ugodno! Ra-
kovec Radovan, Zg. Bitnje 124, Žabni-
ca, tel.: 040/567-544  
 20002397

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  
 20001720

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  
 20002229

TESNJENJE OKEN IN VRAT, uvožena 
tesnila, do 30 % prihranka pri ogreva-
nju. Prepiha in prahu ni več! Zmanjšan 
hrup, 10 let garancije. Samo Kališnik, 
s.p., Velika Lašna 45, Kamnik, tel.: 
031/720-141 20002158

ZASEBNI STIKI
IŠČEM

ZDRAV, starejši upokojenec, s hišo v 
Kranju, iščem Slovenko za družbo in 
pomoč, čez dan, tel.: 031/565-865 
 20002424

RAZNO
PRODAM

CEPILNIK drv na sveder, deske co-
larice in plohe, kličite na večer, tel.: 
04/57-25-251, 051/806-579 
 20002407

SOD – nerjaveč RF za sok, vino, 64, 
84 in 124 litrov, ter novo vrtno škropil-
nico, 10 l, tel.: 041/858-149 20002062

IŠČEM

STARO odpadno železo, pralne stroje, 
pipe, akumulatorje, računalnike. Odvoz 
brezplačen, tel.: 070/385-956  
 20002440

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

FORD Mondeo 2.0, letnik 2001, 
280.000 km, srednje ohranjen, po-
treben manjšega ličarskega popravila, 
cena po dogovoru, tel.: 031/502-354 
 20002396

FORD Mondeo, karavan, letnik 2004, 
dizel, 285.000 km, modre barve, tel.: 
040/711-603 20002416

KIA Rio 1.4, letnik 2008, registriran, 
prevoženih 65.000 km, 1. lastnik, tel.: 
04/25-31-313 20002430

SUZUKI S-CROSS 1.4, 4 WD, ugo-
dno, novo vozilo, letnik 2020, 1.100 
km, dobra oprema. Avto Lušina, 
d.o.o., Gosteče 8, Škofja Loka, tel.: 
04/50-22-000, 041/630-754 20002432

KUPIM

ODKUP vozil v okvari ali poškodovanih. 
Avto Tojos, Tomislav Josipovič, s.p., 
Drulovka 23a, Kranj, tel.: 031/629-
504 20002233

TEHNIKA
PRODAM

TELEVIZIJO Evelux v okvari, tel.: 
031/553-357 20002409

STROJI IN ORODJA
PRODAM

CIRKULAR z mizo in koritom za žaga-
nje drv, tel.: 031/812-210 20002443

TEHTNICO na krožno skalo 500 kg, 
velikost platoja 90 x 110 cm, tel.: 
041/482-547 20002419

WIDIA klino, fi 600, za cirkular, in 
manjšo motorko 4 KS, meč 25 cm, 
tel.: 041/364-504 20002402

GRADBENI  
MATERIAL
PRODAM

OPEKO modularc, cena po dogovoru, 
tel.: 051/205-800 20002403

KURIVO
PRODAM

DRVA, metrska ali razžagana, možnost 
dostave, tel.: 041/718-019 20002159

SUHA mešana drva, možna dostava, 
tel.: 031/676-235 20002345

SUHA bukova razžagana drva, bukove 
goli, Gorje, tel.: 031/561-707 20002404

SUHA bukova drva, metrska, cena 65 
EUR, možna dostava, tel.: 040/201-
295 20002413

SUHA bukova drva, razrezana in mo-
žna dostava, tel.: 030/601-414 
 20002435

SUHA bukova drva, cena 58 EUR, mo-
žna dostava, tel.: 040/225-096  
 20002444

SUHE trske za podkurit, za centralno, 
krušno peč ali kamin, tel.: 041/986-
986 20002400

SUHE trske za podkurit, za centralno 
ali krušno peč, tel.: 041/986-986 
 20002408

STANOVANJSKA 
 OPREMA
POHIŠTVO
PRODAM

DNEVNI regal, zelo ohranjen, s polica-
mi, in vitrino ter kotno pisalno mizo, 40 
EUR, tel.: 04/59-45-197, 040/501-
213 20002417

RAZTEGLJIVO posteljo, računalniški 
stol in klop iz ratana, tel.: 040/705-
145 20002398

UMETNINE, NAKIT
PRODAM

TAPISERIJE, unikati, izjemne tehnič-
ne, umetniške, sporočilne, energijske 
vrednosti, tel.: 040/567-544 20002352

VEČ gobelinov, ugodno, tel.: 
040/635-537 20002420

STARINE
KUPIM

STARINE: mizarski ponk, skrinje, 
razglednice, kipe in drobnarije, tel.: 
051/258-936 20002164

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

OBVESTILA
Srečanj sekcije za ročna dela ne bo
Kranj – Sekcija za ročna dela pri Društvu upokojencev Kranj 
obvešča, da do nadaljnjega ne bo torkovih srečanj.

Vadba nordijske hoje bo
Kranj – Iz Društva upokojencev Kranj obveščajo, da bodo 
vadbo nordijske hoje začeli v torek, 3. novembra, pogoje pa 
bodo prilagajali zahtevam zaradi epidemije.

NEPREMIČNINE
STANOVANJA

KUPIM

STANOVANJE, sem resen kupec, tel.: 
070/391-822 20002406

ODDAM

V Šenčurju oddam dvosobno stano-
vanje v hiši, cena po dogovoru, tel.: 
031/517-726 20002412

NAJAMEM

POD Krvavcem najamem sobo, okoli 
24 m2, tel.: 040/853-550 20002426

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

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

MALI OGLASI
T: 201 42 47, F: 201 42 13 
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.

HIŠE
KUPIM

HIŠO ali pol hiše z vrtom v Kranju, tel.: 
031/449-093 20002438

POSESTI
PRODAM

11.000 m2 kmetijskega zemljišča v bli-
žini Vodic, tel.: 051/317-972  
 20002414

ODDAM

3 HA kmetijskega zemljišča blizu Kra-
nja. Zemljišče je ograjeno, ima svoj 
namakalni sistem, 1 ha je pokrit s pre-
nosnimi rastlinjaki, ki so primerni za go-
jenje sadja in zelenjave, tel.: 041/799-
683 20002428

POSLOVNI PROSTORI
KUPIM

POSLOVNO-stanovanjsko stavbo v 
Kranju, na dobri lokaciji, tel.: 070/164-
924 20002399



23Gorenjski glas
petek, 23. oktobra 2020 ZAHVALE malioglasi@g-glas.si

ZAHVALA

V 64. letu starosti nas je po težki bolezni prerano zapustila naša draga 

Zdenka 
s Kokrice pri Kranju 

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, vaščanom in sodelavcem  
OŠ Martina Krpana za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje in sveče.

Posebna zahvala tudi njenim najbližjim za pomoč v najtežjih trenutkih.
Hvala vsem, ki ste jo imeli radi in ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči vsi njeni

V 77. letu se je poslovil dragi ati, dedi in pradedi 

Franc Branko Iskra

Žalujoča: sin Aleksander in hči Uršula z družinama

ZAHVALA

Vse do zadnjega si upal, da bolezen s trdno voljo boš ugnal,
a pošle so ti moči in zatisnil si oči.
Prezgodaj mir svoj našel si, za vse še enkrat hvala ti.

V 83. letu starosti nas je zapustil dragi mož, oče, stari ata, tast, 
stric in svak

Franc Svetelj
stavbni klepar v pokoju

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem, DU 
Naklo, DPS Gorenjska, Merkur Mojster Naklo in OŠ Orehek za 
izrečena sožalja, cvetje in sveče. Hvala osebju Splošne bolnišni-
ce Jesenice, dr. Remškarju, družinski zdravnici dr. Bizjakovi, dr. 
Polajnarjevi, župniku Janezu Zupancu, pevcem kvarteta Obzorje, 
pogrebni službi Navček in Mirku Poličarju za poslovilni govor.
Vsem in vsakomur iskrena hvala.

Žalujoči vsi njegovi

ZAHVALA

V 93. letu nas je zapustil naš

Franc Podjed
iz Cerkelj na Gorenjskem

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom in prijateljem. 
Hvala g. župniku Jerneju Marenku, pevcem, nosačem in pogrebni 
službi Pogrebnik za lep poslovilni obred. Hvala vsem za izrečeno  
sožalje, darovane svete maše, sveče ter tolažilne besede in vsem, 
ki ste se od njega poslovili in ga spremljali na njegovi zadnji poti.

Žalujoči vsi njegovi

Ko večerna zarja zgine
s svetlim soncem za goro, 
vse na zemlji zame mine,
ko se vrnem tja v nebo.

OSMRTNICA

Nepričakovano in mnogo prezgodaj nas je zapustila 

Marjeta Nartnik 
iz Kranja, rojena Rakovec

Pogreb bo zaradi trenutnih razmer v ožjem družinskem krogu v 
petek, 23. oktobra, ob 14. uri na pokopališču v Kranju. Žara bo na 
dan pogreba od 11. ure dalje v tamkajšnji mrliški vežici.

Žalujoči vsi njeni ZAHVALA

V 76. letu nas je zapustil

Anton Frantar 
z Zg. Brnika

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, sodelavcem 
Isk ra emeca in Svilee ter njegovim bivšim sodelavcem za izrečena 
sožalja, podarjeno cvetje, sveče, svete maše in denarno pomoč.
Hvala tudi pevcem, nosačem, gasilcem, pogrebni službi Jerič in g. 
župniku Jerneju Marenku za pogrebni obred. Hvala vsem, ki ste 
ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči vsi njegovi 

Niti zbogom nisi rekel,
niti roke nam podal, 
a v naših srcih za vedno boš ostal.

ZAHVALA

Ob boleči izgubi naše drage mame 

Ivanke Benedik
rojene Demšar, iz Zg. Bitenj 

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem, ki ste našo mamo imeli radi in ste se v velikem številu 
poslovili od nje. Hvala vsem za besede tolažbe in sožalja, za daro-
vano cvetje, sveče in sv. maše. Zahvaljujemo se osebni zdravnici 
dr. Mariji Ravnihar in sestri Anji za vso skrb in človeško toplino 
v času mamine bolezni ter patronažni sestri ge. Mariji Eržen in 
njenim sodelavkam za obiske na domu. Iskrena hvala dr. Eriku 
Škofu in dr. Domnu Ribnikarju z Onkološkega inštituta za dol-
goletno zavzeto zdravljenje ter dr. Mateji Lopuh in njeni ekipi za 
sočutnost in dobrohotno naklonjenost pri paliativni oskrbi v zad-
njem letu. Prisrčna hvala njeni sestri Minki Stenovec za potrpež-
ljivo in predano pomoč pri skrbi za našo mamo v njeni bolezni.
Hvala g. Stanku Dolšaku, ki jo je v času njene onemoglosti obis-
koval na domu in ji prinašal duhovno tolažbo. Hvala g. župniku 
Bojanu Likarju za lepo opravljen pogrebni obred in darovano sv. 
mašo ter gdč. Ani Benedik za pesmi slovesa. Hvala pogrebni služ-
bi Navček in Komunalnemu podjetju Kranj.
Vsem, ki ste nam v času njene bolezni in ob težkem slovesu stali 
ob strani, še enkrat iskrena hvala.

Hči Marjana in sin Marko z družinama

»Jaz se namreč že darujem
in prišel je čas mojega odhoda.
Dober boj sem izbojeval, tek dokončal,
vero ohranil.«
(2 Tim 4,6-7)

ZAHVALA

V 93. letu starosti nas je zapustila naša draga žena, mami, babica 
in prababica

Ivanka Zupin
rojena Vreček z Visokega                                                                            

Hvala vsem, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob strani. Zahvaljujemo 
se za besede sožalja in tolažbe, podarjeno cvetje ter sveče in da-
rovane svete maše. Iskrena hvala vsem, ki ste jo imeli radi, a vam 
zaradi ukrepov ob covidu-19 ni bilo omogočeno, da jo pospremite 
na njeni zadnji poti. Čutimo globoko hvaležnost za vse delo, skrbi 
in pomoč ter brezmejno materinsko ljubezen, ki jo je delila otro-
kom, vnukom in pravnuku. Zahvala tudi zdravstvenemu osebju, 
gospodu župniku in pevcem.
         
Žalujoči: mož Viktor, otroci Viktor, Anči in Janez z družinami, 
vnuki in vnukinje Anja, Klemen, Nejc, Nika, Tajda, Tjaša ter 
pravnuk Nace

Za dobroto tvojih rok
ostala je beseda hvala,
ki v srcih bo ostala,
in večno lep spomin na te.

Prenehalo je biti plemenito srce naše drage žene, mami, stare 
mame, sestre in prijateljice 

Antonije Peternelj
Na zadnjo pot jo bomo pospremili v ponedeljek, 26. oktobra, ob 
12. uri iz vežice na Kokrici. Žara bo na dan pogreba v tamkajšnji 
mrliški vežici od 10. ure dalje. K zasluženem počitku jo bomo 
pospremili v ožjem družinskem krogu.

Žalujoči vsi njeni

Je čas, ki da,
je čas, ki vzame,
pravijo, je čas,

ki celi rane,
in je čas, ki nikdar ne mine,
ko zasanjaš se v spomine. 
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PETEK SOBOTA NEDELJA
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Danes bo zmerno do pretežno oblačno. Pihal bo jugozahodni 
veter. Popoldne in zvečer bo v hribih že lahko rosilo ali rahlo 
deževalo. Jutri bo pretežno oblačno s krajevnimi padavinami. V 
nedeljo bo večinoma suho, jasnilo se bo. Jutro bo spet bolj sveže.

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

Simon Šubic

Kranj – Z oktobrom je vlada 
sprostila tudi cene 95-oktan-
skega bencina in dizelske-
ga goriva. Strah, da bodo tr-
govci takoj pograbili prilož-
nost in cene najbolj proda-
janih pogonskih goriv ob-
čutno podražili, se vsaj po 
treh tednih (še) ni uresni-
čil. Pregled cen na portalu 
goriva.si je namreč pokazal, 
da sta največja distributer-
ja naftnih derivatov v državi 
Petrol in OMV 95-oktanski 
bencin na svojih bencinskih 
servisih ob regionalnih in lo-
kalnih cestah celo malenko-
stno pocenila, medtem ko so 
cene dizelskega goriva zras-
le za slaba dva odstotka. 

Vlada je ceni 95-oktanske-
ga bencina in dizelskega go-
riva nazadnje regulirala 22. 
septembra (za obdobje do 
30. septembra), malopro-
dajna cena obeh pa je znaša-
la natančno evro na liter, in 
sicer že od 7. aprila naprej. 
Za osvežitev spomina: samo 
evro za liter dizelskega gori-
va smo pred tem nazadnje 
plačevali marca 2016, liter 

95-oktanskega bencina pa je 
bil dražji od evra že vse od 
21. aprila 2009. V zadnjem 
desetletju pa sta bila bencin 
in dizelsko gorivo najdražja 
septembra 2012, ko je liter 
bencina stal 1,576 evra, liter 
dizelskega goriva pa 1,444.

Petrol in OMV sta pred-
včerajšnjim, natanko tri te-
dne po sprostitvi cen, 95-ok-
tanski bencin na bencinskih 
servisih po Gorenjskem pro-
dajala še ceneje od evra. Pri 
Petrolu je cena litra benci-
na na vseh bencinskih servi-
sih, ki smo jih preverili, zna-
šala 0,988 evra, pri OMV-ju 
pa 0,999 evra. Dizelsko go-
rivo je bilo v sredo dražje od 
evra: na Petrolu 1,017 evra, 
na OMV-ju pa 1,019 evra. 

Preverili smo še cene na 
bencinskih servisih na go-
renjski avtocesti. Petrol je 
predvčerajšnjim za liter 
95-oktanskega bencina za-
računaval 1,019 evra in za 
'dizel' 1,040 evra, OMV pa 
1,029 evra in 1,039 evra. Na 
avtocestah in hitrih cestah se 
sicer cene vseh naftnih deri-
vatov prosto oblikujejo že 
skoraj štiri leta. 

Bencin se je celo 
pocenil
Liter 95-oktanskega bencina je trenutno cenejši 
kot pred popolno liberalizacijo cen.

Ta konec tedna, v noči s so-
bote na nedeljo, bomo prešli 
nazaj na sred njeevropski 
pasovni čas. Ob treh ponoči 
bomo urine kazalce pomak-
nili za eno uro nazaj, na dru-
go uro. Noč bo torej eno uro 
daljša.

Ure za eno uro nazaj

Danica Zavrl Žlebir

Preddvor – V torek po koncu 
dopoldanske izmene je di-
rektor Doma starejših obča-
nov (DSO) Preddvor Matej 
Križanič na dvorišču doma 
sklical zaposlene in jih po 
zvočniku seznanil, da odsto-
pa s položaja direktorja. Kri-
žanič je mesto direktorja na-
stopil sredi lanskega leta po 
odstopu svoje predhodni-
ce Andreje Valant. Skupina 
zaposlenih je že kmalu za-
čela izražati nezadovoljstvo, 
najprej zaradi oddaje dom-
ske kuhinje zunanjemu iz-
vajalcu, zaradi česar naj bi se 
poslabšala prehrana stano-
valcev, pa tudi zaradi odno-
sa vodstva do zaposlenih, za-
radi česar je dom zapustilo 
več kot trideset ljudi. S temi 
težavami so se najprej ano-
nimno, nato pa tudi javno 
pojavili v medijih, to zgod-
bo smo objavili tudi v Go-
renjskem glasu. Zaposlene 
so podprli sindikati, s pod-
pisom peticije o slabi hrani 
pa tudi večji del stanovalcev 
doma. Z zahtevo o odstopu 
direktorja pa skupina zapo-
slenih na zadnji seji sveta za-
voda, ki je obravnaval to pro-
blematiko, ni uspela. 

Zdaj je direktor Matej Kri-
žanič odstopil, z njim pa tudi 

pomočnik direktorja, vodja 
zdravstvene nege, vodja fi-
nančno-računovodske služ-
be in dve diplomirani medi-
cinski sestri, vodji zdravstve-
ne nege v timu – po nad-
stropjih. »Razlog za odstop 
je nezmožnost zagotavlja-
nja kakovostnejše storitve 
za stanovalce tudi na osno-
vi laži in dezinformacij po-
sameznih zaposlenih, ki so 
prerasli v medijski linč. Za 
očitke iz medijskega linča 
je socialna inšpekcija ugo-
tovila, da so neutemeljeni,« 
odstop v izjavi za javnost 
utemeljuje vodstvo doma. 
»DSO Preddvor smo začeli 

po danih zmožnostih spre-
minjati v sodoben dom, ka-
terega osnova so gospodinj-
ske skupnosti. Takih domov 
je v Sloveniji že kar nekaj in 
rezultati so pokazali, da je za-
dovoljstvo stanovalcev v taki 
obliki bivanja večje kot v ob-
liki klasičnega institucional-
nega varstva. Obvladovanje 
tako zahtevnih operacij, kot 
so preobrazba doma v go-
spodinjske skupnosti, spo-
padanje z okužbo covid-19 
ter ne nazadnje medijski 
linč z neresnicami, ki jih je 
del zaposlenih spravil v me-
dije, je za nas enostavno pre-
več. Ne zmoremo več delati 

v okolju, ki onemogoča stro-
kovno delo. Enostavno ne vi-
dimo več smisla vztrajati na 
poti, ki bi vsem ohranila sta-
nje, tako kot je, saj to stanje 
po smernicah stroke – kar zo-
pet dokazuje ugotovitev soci-
alne inšpekcije – nikakor ni 
dobro za kakovost bivanja in 
varnost naših stanovalcev.«

Predsednica sveta zavoda 
Lidija Kos je potrdila, da je 
direktor Matej Križanič se-
znanil svet o svojem odstopu 
in o razlogih, zaradi katerih 
ne more več opravljati svoje 
naloge. Po seznanitvi bo sle-
dila izredna seja sveta zavo-
da, na kateri se bodo odloči-
li o postopku in se dogovorili 
o razpisu za novega direktor-
ja. Kdaj bo izredna seja, se, 
kot navaja predsednica, še 
usklajujejo. Matej Križanič 
je o odstopu seznanil tudi 
Ministrstvo za delo, druži-
no, socialne zadeve in enake 
možnosti, kjer so zapisali, 
da bo nov direktor (ali direk-
torica) izbran na podlagi jav-
nega razpisa. O datumu ob-
jave razpisa bo na prihodnji 
seji odločal svet zavoda DSO 
Preddvor. Do zaključka po-
stopka imenovanja direktor-
ja oz. direktorice na podlagi 
javnega razpisa svet zavoda 
imenuje v. d. direktorja oz. 
direktorice.

Direktor doma odstopil
V torek je s položaja direktorja Doma starejših občanov Preddvor odstopil Matej Križanič s svojo ožjo 
ekipo. Svet zavoda bo na prihodnji seji odločil o objavi razpisa za novega direktorja.

Matej Križanič je skupaj s člani svojega ožjega vodstva ta 
teden odstopil s položaja direktorja DSO Preddvor. 
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Kranj – V ponedeljek, 26. oktobra, bo konstitutivna seja sveta 
Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, na kateri bodo izvolili 
tudi nove organe zbornice – predsednika, dva podpredsedni-
ka, upravni in nadzorni odbor, častno razsodišče in stalno 
arbitražo. Pred ponedeljkovo sejo je glavno vprašanje, kdo 
bo novi predsednik zbornice. V SLS podpirajo za predsednika 
zbornice svojega predsednika Marjana Podobnika, ki naj bi ga 
po njihovih informacijah podpiralo najmanj 39 od 54 izvoljenih 
članov sveta. Novoizvoljeni svetniki – kmetje si želijo, da bi 
zbornico tudi v prihodnje vodil kmet, zato za predsednika 
predlagajo Roka Sedmineka in za podpredsednika Roka Ro-
bleka.  

V ponedeljek o novem predsedniku zbornice

Medvode – Občina Medvode je ponovno objavila javno zbira-
nje ponudb za prodajo nepremičnin na območju obrtne cone 
v Preski. Prodajajo tri parcele v skupni izmeri 6.225 kvadratnih 
metrov. Gre za nepozidana stavbna zemljišča, ki se prodajajo 
izključno v paketu. Nepremičnine so v enoti urejanja prostora 
v območju osnovne namenske rabe I – območje proizvod-
nih dejavnosti oziroma podrobne namenske rabe z oznako 
IG – gospodarske cone. Izhodiščna cena je 100,80 evra za 
kvadratni meter oziroma 627.480 evrov za 6.225 kvadratnih 
metrov. Rok za vplačilo varščine je 9. november.

Zemljišča v Obrtni coni Preska še vedno naprodaj

Danica Zavrl Žlebir

Kranj – Svet Zavoda za pokoj-
ninsko in invalidsko zavaro-
vanje je obravnaval polletno 
poročilo in na novo ocenil 
tudi finančno stanje. V pri-
merjavi s finančnim načr-
tom ocenjuje, da bodo pri-
hodki in odhodki letos viš-
ji za 95,3 milijona evrov in 
bodo tako izenačeni v višini 

5,9 milijarde evrov. Novo 
oceno so pripravili tudi za-
radi epidemije covida-19 in z 
njo povezane zakonodaje, saj 
naj bi bila sredstva iz prispev-
kov delodajalcev in zaposle-
nih nižja. Kot kaže polletno 
poročilo, so skupni prihodki 
v prvem letošnjem polletju 
nekaj nad tri milijarde evrov 
ali 52,3 odstotka načrtovanih 
in so bili za sedem milijonov 

evrov višji od skupnih od-
hodkov. Vendar pa so tako 
prispevki delodajalcev kot 
prispevki zaposlenih in sa-
mozaposlenih znašali manj 
od načrtovanih zneskov. Si-
cer pa upokonenci lahko še 
pred koncem leta pričakuje-
jo izredno uskladitev pokoj-
nin. Te naj bi se od 1. decem-
bra izredno uskladile v viši-
ni dveh odstotkov, in sicer 

ne glede na gospodarsko 
rast. Upokojencem se z izre-
dnimi uskladitvami vračajo 
premalo izplačana sredstva 
zaradi zaostankov pri uskla-
jevanju v času gospodarske 
krize med letoma 2010 in 
2017. Kot navajajo predstav-
niki upokojencev, zaostanek 
znaša 5,6 odstotka, po izre-
dni decembrski uskladitvi 
pa bo še 3,6 odstotka. 

Izredna uskladitev pokojnin


