
AKTUALNO

Najbogatejša še  
vedno zakonca Login
Danes izide posebna izdaja revije 
Manager z najnovejšo lestvico 
stotih najbogatejših Slovencev. 
Med deseterico najbogatejših so 
letos isti Gorenjci kot lani: zakon-
ca Iza in Samo Login, Joc Pečečnik 
in Damian Merlak.
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GORENJSKA

Lekarna Kranj  
v celoti prenovljena 
Gorenjske lekarne so odprle pre-
novljeno centralno Lekarno Kranj, 
investicija je stala vsaj 900 tisoč 
evrov. Lekarna je najsodobnejše 
opremljena in tehnološko dovrše-
na. Farmacevtom omogoča več 
časa za stik s pacientom. 

9

KRONIKA

Erženovim  
pripada odškodnina
Kranjsko okrožno sodišče je z 
vmesno sodbo odločilo, da je dru-
žina Eržen upravičena do odško-
dnine, ki jo terja od države za 
zmanjšano vrednost svoje nepre-
mičnine zaradi izgradnje viadukta 
Peračica v letu 2011. 

14

GG+

Ostati vodilni  
na Gorenjskem
Vodenje Gimnazije Kranj je z no-
vim šolskim letom prevzel Aljoša 
Brlogar, po izobrazbi profesor ma-
tematike, ki pravi, da se bo še na-
prej trudil, da bo kranjska gimna-
zija ostala vodilna izobraževalna 
ustanova na Gorenjskem.

19

VREME

Danes bo oblačno in de-
ževno. Jutri in v nedeljo 
bo oblačno s padavinami. 
Predvidoma bodo poneha-
le do nedelje zvečer.

5/9 °C
jutri: oblačno s padavinami

72 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900
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Priloga:   Kranjčanka

Aleš Senožetnik

Zgornji Brnik – Stečajni 
upravitelj Adrie Airways Ja-
nez Pustatičnik je za nakup 
poslovne celote prevoznika 
v stečaju prejel pet nezave-
zujočih ponudb, po pisanju 
več medijev med drugim 
od podjetnikov Joca Pečeč-
nika, ki se zanima za celo-
tno premoženje nekdanjega 

letalskega prevoznika in teh-
ta tudi možnost ustanovitve 
letalske družbe z zunanjim 
tujim partnerjem, Izeta Ra-
stoderja, ki se zanima za 
spričevalo za komercialne 
polete, in Iva Boscarola, ki je 
zainteresiran za Adrijino le-
talsko šolo, sicer hčerinske 
ga podjetja prevoznika, ki je 
prav tako končalo v stečaju.

Za premoženje 
Adrie pet ponudb
Za nakup poslovne celote Adrie Airways je 
stečajni upravitelj prejel pet ponudb, med drugim 
tudi od kamniškega podjetnika Joca Pečečnika.

47. stran

Jelovica d.o.o. je  podjetje z dolgoletno tradicijo in izkušnjami pri izdelavi stavbnega pohištva. V 
Jelovici ustvarjamo tradicionalno moderen, svež in z naravo povezan življenjski slog. Smo 
ekološko, napredno, moderno in svetovno priznano podjetje, usmerjeni v energetsko varčnost 
naših proizvodov.

DIREKTORJA PRODAJE
V JELOVICI ZAPOSLIMO (m/ž)

Če vam opisano delo predstavlja izziv, ki ga ne želite spregledati, vas vabimo, da se prijavite po 
e-pošti kadrovska@jelovica.si ali na telefon 04 5113 236 ali 041 356 068. Rok za prijavo je 
30.11.2019. Ustrezne kandidate bomo povabili na razgovor. 
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Mateja Rant

Bled – »Saga o izgradnji juž-
ne razbremenilne ceste se 
vleče že vsaj petdeset let in 
vse prevečkrat smo bili do-
slej na Bledu deležni zago-
tovil države, da zdaj pa ce-
sta res bo. In vsakokrat smo 
tem zagotovilom tudi verje-
li,« je poudaril župan Janez 
Fajfar. Tako je bilo tudi ob 
zadnjem obisku ministri-
ce za infrastrukturo Alen-
ke Bratušek junija na Ble-
du, ko je obljubila, da bi 
gradnjo lahko izpeljali po 
fazah in bi se torej lahko za-
čela že v prihodnjem letu. 

»A dokumenti, ki smo jih 
pridobili, kažejo, da smo se 
tudi tokrat izkazali kot lah-
koverni državljani, saj je 
razvidno, da bi se dejanska 
gradnja lahko začela šele 
leta 2023,« razočarano ugo-
tavlja župan.

Zato so se včeraj na Ble-
du v široki zasedbi zbrali 
predstavniki občin Bled in 
Bohinj, člani blejskega ob-
činskega sveta, predstavni-
ki civilne iniciative z Mlina, 
okoljevarstveniki ter pred-
stavniki gospodarstva in tu-
rizma tako z Bleda kot iz Bo-
hinja, da bi opozorili, da se-
danje nevzdržne prometne 

razmere slabšajo kakovost 
življenja in predstavljajo 
nevarnost za vse udeležen-
ce v prometu. Tako so želeli 
državi prenesti jasno sporo-
čilo, da so glede nujnosti iz-
gradnje južne razbremenil-
ne ceste (JRC) popolnoma 
enotni in da to ne more biti 
izgovor, da se gradnja ne 
začne čim prej. »Sloveni-
ja, gorenjska regija in Obči-
na Bled to cesto potrebujejo 
danes, ne jutri,« je v imenu 
vseh sedemnajstih članov 
blejskega občinskega sveta 
poudaril Gregor Jarkovič.

Cesto potrebujejo danes, ne jutri
Simbolično pet minut pred dvanajsto so v občini Bled včeraj opozorili na 
nevzdržne prometne razmere v kraju in dejstvo, da se glede na državne 
načrte gradnja južne razbremenilne ceste očitno spet odmika.

Prometne razmere na Bledu in v smeri proti Bohinju postajajo nevzdržne, zato so na Bledu 
včeraj enotno izrazili zahtevo po takojšnjem začetku gradnje južne razbremenilne ceste.  
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Knjigo prejme ALOJZ CIZELJ iz Kranjske Gore.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Nagrajenka

V nagradni igri, ki je bila objavljena 8. novembra 2019, prejme 
dve vstopnici za koncert Jana Plestenjaka Tjaša Brus iz Kranja. 
Nagrajenki čestitamo!

Jasna Paladin

Ljubljana – Društvo Palčica 
Pomagalčica in dobrodelni 
škratki je septembra pripra-
vilo dobrodelno akcijo zbi-
ranja denarja za zdravljenje 
dečka Krisa, ki ima spinal-
no mišično atrofijo. Dobro-
delna akcija, ki velja za eno 
največjih pri nas, je Slovence 
povezala kot malokdaj prej, 
v enem tednu pa je društvo 
zbralo skoraj štiri milijone 
evrov. Priznanje je prevze-
la predsednica društva La-
risa Štoka. »Ko se poveže-
mo, je res vse mogoče. Tudi 
zbrati 3.997.259 evrov. Hva-
la vsem, ki ste nam zaupali 
in verjeli v pravljico o Palči-
ci pomagalčici, ki je postala 
resničnost,« je dejala ob pre-
vzemu priznanja.

V omenjeni akciji je so-
deloval tudi osemletni Jaka 
Krebs, ki je dečku Krisu po-
daril hokejsko palico Anže-
ta Kopitarja s podpisom in 
osebnim posvetilom. »To 
preprosto, a mogočno deja-
nje Jake Krebsa je bilo znak, 
da nihče ne more reči, da 
je premajhen ali prešibak. 
Vsak je velik, kolikor je ve-
liko njegovo srce. In vsak 
je močan, kolikor je močno 
njegovo upanje. Jaka Krebs 

pooseblja iskreni odziv vseh 
dobrih ljudi, ki so bili prip-
ravljeni pomagati Krisu in 
so vedno pripravljeni po-
magati, ko je treba. Zara-
di teh ljudi je Slovenija več-
ja in močnejša in prav Jako-
va dragocena hokejska pa-
lica je pomagala, da smo to 
spoznali,« so zapisali v ob-
razložitvi.

Jabolko navdiha je prejel 
tudi radijski voditelj, Kamni-
čan Miha Deželak, ki se je 

letos že petič podal na pot 
po Sloveniji, na kateri zbira 
sredstva za otroke iz social-
no šibkejših okolij. Njegova 
dobrodelna akcija se imenu-
je Deželak junak. V petih le-
tih je prevozil več kot 2700 
kilometrov, zbral več kot 
600 tisoč evrov in pomagal 
več kot 2000 otrokom.

Priznanje je prejelo tudi 
društvo Rdeči noski, ki že 
15 let razveseljuje otroke 
v slovenskih bolnišnicah. 

Društvo je ustanovila prva 
slovenska diplomirana 
klovnesa Eva Škofič Mau-
rer, ki je tudi prevzela pri-
znanje. »Da postaneš bol-
nišnični klovn, je potrebno 
treniranje, učenje, in ta pro-
ces se v bistvu nikoli ne kon-
ča. Ne le zaradi dela v obču-
tljivih bolnišničnih pogo-
jih, pač pa zato, ker nasto-
pamo pred krhko, a izredno 
pronicljivo publiko – otro-
ci,« je povedala.

Nagrajeni za dejanja srčnosti
Predsednik republike Borut Pahor je v ponedeljek podelil štiri priznanja jabolko navdiha. Za srčnost in 
dobrodelnost so jih prejeli društvo Palčica Pomagalčica in dobrodelni škratki, Jaka Krebs, Miha Deželak 
in društvo Rdeči noski.

Letošnji prejemniki nagrad jabolko navdiha s predsednikom države Borutom Pahorjem 

Jože Košnjek

Bekštajn / Finkenstein na 
Koroškem – V občinskem 
uradu v koroški občini Fin-
kenstein ali Bekštajn po slo-
vensko so v petek zvečer sve-
čano odprli razstavo Kara-
vanke – prostor povezav in 
razhajanj. Zasnovali so jo v 
Gornjesavskem muzeju na 
Jesenicah in je povsod, kjer 
je bila na ogled, vzbudila ve-
liko zanimanje. Naslov, da je 
to gorska veriga povezovanj 
in razhajanj, pove veliko in 
veliko ljudi na obeh straneh 
meje ima tudi osebne izku-
šnje o tem. 

Tudi v Bekštajnu je odpr-
tje razstave, ki bo na ogled 
do 29. novembra, napolnila 
dvorano občinske hiše. Go-
vorci so poudarjali, da je se-
daj na območju Karavank 
čas za povezovanje in sode-
lovanje in da naj bo zgodba 
o ločevanju končno pretek-
lost, čeprav nas Evropejce za-
radi pritiska migracij meje 

znova ločujejo. Novi gene-
ralni konzul Slovenije v Ce-
lovcu Anton Novak je pose-
bej poudaril pomen dvoje-
zičnosti razstave, saj je dob-
ro poznati jezik soseda. Vsi 
želimo imeti dobre sosede, 
za kar so nujni dialog, zaupa-
nje in potrpežljivost. Poleg 

generalnega konzula so na 
odprtju razstave govorili po-
budnik njene postavitve Si-
mon Triesnig iz Loč, župana 
Bekštajna in Kranjske Gore 
Christian Poglitsch in Janez 
Horvat ter predstavniki Gor-
njesavskega oziroma Planin-
skega muzeja Irena Lačen 

Benedičič, Marko Mugerli in 
Matjaž Podlipnik. Gostje iz 
Gorenjske so gostiteljem iz-
ročili zanimivo darilo: zavi-
tek prave jeseniške delavske 
kave. Za dvojezični kulturni 
program je poskrbel združe-
ni mladinski in otroški zbor 
fare Loče / Latschach. 

Karavanška razstava pri sosedih
V petek zvečer so v koroški občini Bekštajn / Finkenstein ob Baškem jezeru odprli razstavo 
o Karavankah, prostoru povezav in razhajanj.

Skupna fotografija sosedov in dobrih prijateljev po odprtju razstave v Bekštajnu

V Halo Tivoli prihaja ena največjih rokovskih 
zasedb vseh časov 

Legendarna britanska skupina Slade, ki velja za eno najpo-
pularnejših glam rock zasedb na svetu in je s svojo glasbo 
pomembno vplivala na številne glasbene velikane, kot so Guns 
N' Roses, Nirvana, Sex Pistols, New York Dolls, The Clash, 
Kiss, Def Leppard in številne druge, ki so jim bili Slade navdih, 
prihaja v Slovenijo v sklopu svetovne turneje ob petdesetletni-
ci. Uvod v veseli december bodo Slade začeli prav v Ljubljani, 
in sicer z velikim koncertom v soboto, 30. novembra 2019, 
ob 20. uri v ljubljanski Hali Tivoli, kjer bodo slovenskemu 
občinstvu predstavili vse svoje največje uspešnice, kot so ena 
najbolj predvajanih božičnih uspešnic Merry Xmas Everybody, 
My Oh My, Run Run Away, Cum On Feel The Noize, Far Far 
Away, Mama Weer All Crazee Now, Cuz I Luv U, Get Down And 
Get With It in številne druge, s katerimi bodo popeljali občin-
stvo v zlato dobo glam rocka sedemdesetih in osemdesetih 
let prejšnjega stoletja. Vstopnice so na voljo na Eventimovih 
prodajnih mestih in v poslovalnicah Petrola. 

Naročniku Gorenjskega glasa bomo podarili dve vstopnici. 
Nagradno vprašanje: Naštejte tri uspešnice skupine Slade. 
Odgovore s svojimi podatki pošljite do četrtka, 21. novembra 
2019, na naslov: Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj, 
ali na koticek@g-glas.si.

Ceca, Aca Lukas in Darko Lazić na Gospodarskem 
razstavišču

V soboto, 7. decembra, se na 
Gospodarsko razstavišče vra-
ča Balkan festival. Po mega-
lomanskem februarskem kon-
certu, kjer so nastopili Rasta, 
Jala Brat, Buba Corelli in Djani 
tokrat pričakujemo smetano 
srbske estrade. Na odru nas 
bodo v čarobni december po-
peljali Ceca, Aca Lukas in Dar-
ko Lazić. Ceca in Aca Lukas 
polnita odre povsod, kjer se 
pojavita. Legendarni srbski 
zvezdi vedno upravičita svoj 
sloves in priredita zabavo do 
jutra, z njima pa pojejo mno-
žice – od počasnih balad do 
poskočnih ritmov. Tokrat se 

jima bo pridružil tudi Darko Lazić in s skupnim stasom in 
glasom nam bodo odprli sezono decembrskih praznovanj. 
Vstopnice lahko kupite na prodajnih mestih Eventima. 
Naročniku Gorenjskega glasa bomo podarili dve vstopnici, 
če boste pravilno odgovorili na nagradno vprašanje: Kdo bo 
nastopil na Balkan festivalu? Odgovore s svojimi podatki poš-
ljite do petka, 22. novembra 2019, na naslov: Gorenjski glas, 
Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj, ali na koticek@g-glas.si.
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Poštar zvoni samo dvak-
rat, so sredi 80. let prej-
šnjega stoletja začela 

prepevati Čudežna polja. Če 
danes parafraziramo refren 
skoraj ponarodele pesmi, bi 
lahko zapisali, da poštar stav-
ka samo dva dneva. Natan-
ko toliko časa, od ponedeljka 
opolnoči do srede opolnoči, je 
namreč ta teden potekala po-
štarska stavka, prva v zgodo-
vini Pošte Slovenije. 

Stavko je 25. oktobra napo-
vedal Sindikat poštnih delav-
cev, eden od dveh reprezenta-
tivnih sindikatov v državnem 
podjetju. Glede na to, da sta 
oba sindikata februarja letos s 
poslovodstvom družbe že skle-
nila stavkovni dogovor, je bila 
napoved stavke vsaj majhno 
presenečenje. Zavez iz dogovo-
ra delodajalec ne izpolnjuje v 
pričakovanem tempu, zaposle-
ni so še vedno preobremenjeni 
in tudi preslabo plačani, v obi-
čajnem socialnem dialogu pa 
ni bilo možno rešiti ključnih 
vprašanj, je opozorili sindikat, 
ki je zato med drugim zahteval 
zaposlitev dodatnih tristo ljudi 
in desetodstotni dvig plač. Prav 
na slednji zahtevi so se v zad-
njih dneh najbolj lomila kopja 
med obema pogajalskima sku-
pinama. Zvišanje izplačil za 
letošnje in prihodnje leto smo 
že uredili s februarskim dogo-
vorom, poleg tega ne moremo 
pristati na pogoje, ki bi lahko 
zamajali poslovanje družbe, je 
pred začetkom stavke sporoča-
lo vodstvo Pošte Slovenije. Sin-
dikat pa je vztrajal pri svojem.

Morda je vodstvo Pošte na 
podlagi izkušenj izpred osmih 
mesecev, ko je bila tedaj napo-
vedana stavka preklicana tik 
pred zdajci, tokrat nekoliko 
taktiziralo. Morda. Zagotovo 
pa je vrag odnesel šalo, ko se 
je že na prvi dan stavke izka-
zalo, da v njej sodeluje več kot 
polovica zaposlenih, zaradi 
česar so se pojavile resne teža-
ve predvsem v jutranji dostavi 
in pri dostavi paketov, težjih 
od deset kilogramov. Čeprav, 
to moram priznati, je Pošta 
Slovenije prav takšen paket 
k nam domov dostavila tudi 
med potekom stavke. Nismo 
spraševali, kako je bilo to mo-
goče, bili pa smo zelo zado-
voljni …

Kakorkoli že, vodstvo Pošte 
je že v ponedeljek popoldne 
stavkajočim ponudilo roko s 
sporočilom, da so se priprav-
ljeni pogovarjati tudi o dvigu 
plač, a ne za desetino, ker bi 
to pomenilo dodatnih 12 mi-
lijonov evrov na leto, kar bi 
družbo pahnilo v negativno 
poslovanje. V torek popoldne 
so vnovič sedli za mizo in se 
po osmih urah razšli z novim 
dogovorom. Tudi za dvig plač 
so se dogovorili. Resda te po-
štarjem ne bodo zrasle za to-
liko, kot so zahtevali, še vedno 
pa se bo masa plač na Pošti 
Slovenije na letni ravni povi-
šala za 7,5 milijona evrov. 

P. S. V torek je bilo kar ne-
kaj nejevolje, a današnji izvod 
Gorenjskega glasa vam je po-
štar v nabiralnik znova dosta-
vil že zjutraj. 

Poštar stavka le dva dneva

KOMENTAR
Simon Šubic

Simon Šubic

Kranj – Danes izide posebna 
izdaja revije Manager z naj-
novejšo lestvico stotih naj-
bogatejših Slovencev. Ne-
kaj podrobnosti je že zna-
nih. Na vrh lestvice sta se že 
šesto leto zapored zavihtela 
Gorenjca Iza in Samo Login, 
glavna ustanovitelja podjetja 
z razvedrilnimi mobilnimi 
aplikacijami Outfit7 (mobil-
ne aplikacije Govoreči Tom 
in prijatelji), ki so ga janu-
arja 2017 za milijardo evrov 
prodali kitajskemu holdin-
gu United Luck Group. Nju-
no premoženje so v Mana-
gerju ocenili enako kot lani 
– na 689 milijonov evrov, 
svoj denar pa zdaj investira-
ta v okolju zdrave rešitve za 
brezmesno prehranjevanje. 

Tudi druga najbogatej-
ša Slovenca Sandi Češko 
in njegova partnerka Livi-
ja Dolanc sta pred nedav-
nim prodala svoj 55-odsto-
tni delež v Studiu Moder-
na, vrednost posla pa ni zna-
na. Kot pravita, sta obdrža-
la del podjetja, ki se ukvar-
ja z naprednimi ležišči, kup-
nino pa bosta porabila pred-
vsem za osvajanje ameriške-
ga trga. Njuno premoženje 
naj bi bilo vredno 296 mili-
jonov evrov. Tretje mesto po 

zaslugi svojega (prodanega) 
deleža v Outfitu7 z 210 mi-
lijoni evri zaseda Prevaljčan 
Marko Pistotnik.

Med prvo deseterico 
najpremožnejših Sloven-
cev najdemo še dva Gorenj-
ca. Kamničan Joc Pečečnik 
(Interblock), ki je obogatel 
z razvojem in proizvodnjo 
igralnih avtomatov, je na 
petem mestu, njegovo pre-
moženje so ovrednotili na 
155 milijonov evrov, kar je 
za petino manj kot lani. Pre-
moženje Kranjčana Dami-
ana Merlaka, nekdanjega 

solastnika kriptomenjalni-
ce Bitstamp, zdaj pa znane-
ga predvsem po vlaganjih 
v bohinjski turizem, je po 
oceni Managerja ostalo na 
lanski vrednosti – 124 mili-
jonov evrov, kar zadošča za 
osmo mesto. 

Skupno premoženje naj-
bogatejše stoterice Sloven-
cev sicer znaša 5,6 milijar-
de evrov, kar je dva odstotka 
manj kot lani. V Managerju 
vzrok za upad ocene premo-
ženja pripisujejo predvsem 
slabšim obetom za prihod-
nje poslovanje, medtem ko 

so pretekli rezultati še ved-
no odlični. Tudi prag lestvi-
ce je nižji, saj je za uvrstitev 
nanjo zadoščalo »že« 22,2 
milijona evrov, dva milijona 
evrov manj kot lani. »Ena od 
zanimivosti, ki smo jo opa-
zili pri pregledu bilanc pod-
jetij v lasti najbogatejših, je, 
da so številna tako rekoč ne-
zadolžena. Še več, na banč-
nih računih imajo več mili-
jonov, v ne tako redkih pri-
merih celo več deset milijo-
nov evrov,« med drugim iz-
postavlja odgovorni urednik 
revije Jure Ugovšek.

Najbogatejša Slovenca še 
vedno zakonca Login
Med deseterico najbogatejših Slovencev so po izračunih revije Manager letos isti Gorenjci kot lani: 
zakonca Iza in Samo Login, Joc Pečečnik in Damian Merlak.  

Vrednost pemoženja Ize (na sliki) in Sama 
Logina ostaja na enaki ravni kot lani. 

Simon Šubic

Ljubljana – Pogajalski sku-
pini Pošte Slovenije in Sin-
dikata poštnih delavcev 
(SPD) sta v torek pozno zve-
čer po večurnih pogajanjih 
dosegli dogovor glede stav-
kovnih zahtev, kar je omo-
gočilo preklic stavke v sre-
do opolnoči. Med drugim so 
se dogovorili, da se bodo v 
letu 2020 s 1. januarjem in 
s 1. julijem povišale osnov-
ne plače za delovna mes-
ta v poštnem prometu od 
I. do vključno VII. tarifne-
ga razreda na način, da se 
bo masa plač vsakič poviša-
la za 3,75 milijonov evrov, 
torej skupno za 7,5 milijo-
na evrov na letni ravni. Tak 
dogovor je za poslovanje 
Pošte Slovenije vzdržen, je 
poudarilo vodstvo družbe, 

ki je sicer pred stavko opo-
zarjalo, da bi ugoditev zah-
tevi po desetodstotnem zvi-
šanju plač pomenila do-
datnih dvanajst milijonov 
evrov na letni ravni, kar bi 
za družbo pomenilo večmi-
lijonsko izgubo v prihod-
njem letu. O končni oceni 
škode dvodnevne stavke je v 
tem trenutku še preuranje-
no govoriti, vsekakor pa Po-
šta Slovenije izvaja vse ak-
tivnosti in ukrepe za omi-
litev njenih posledic, so še 
dodali.

Pogajalski strani sta se 
dogovorili tudi, da bo Po-
šta poleg 312 novo zapo-
slenih v letu 2019 do kon-
ca marca 2020 dodatno po-
večala število zaposlenih v 
poštnem prometu za 35 de-
lavcev in nadalje na osno-
vi dogovorjenih kadrovskih 

kazalnikov (bolniška od-
sotnost, koriščenje dopusta, 
opravljene nadure, viški ur 
...) prilagajala število zapo-
slenih. Poleg tega bodo tako 
kot letos tudi v prihodnjem 
letu imeli dve referenčni ob-
dobji za izplačilo presežkov 
ur. Do zdaj je bilo namreč 
predvideno le eno, 12-me-
sečno referenčno obdob-
je, zahteva sindikata pa je 
bila uvedba treh referenč-
nih obdobij. Revizijo izja-
ve o varnosti z oceno tvega-
nja ter okvirno analizo in 
zdravstveno oceno delovnih 
mest v poštnem prometu pa 
bodo izvedli v letu 2021, in 
ne v letu 2020, kot je zahte-
val sindikat. 

V SDP-ju so z dogovorom 
zadovoljni in bi takšnega 
sprejeli že pred stavko, če 
bi jim ga delodajalec seveda 

ponudil, je dejal predsednik 
SDP Saša Gržinič. Glede 
zahteve o desetodstotnem 
dvigu plač je razložil, da je ta 
temeljila na bazi okoli tisoč 
njihovih članov, ki so raz-
vrščeni od I. do V. tarifne-
ga razreda, kar bi pomenilo 
povišanje plač za okoli 100 
evrov bruto. »Ker pa se je 
stavki pridružilo tudi veliko 
zaposlenih, ki niso naši čla-
ni, smo morali v pogajanjih 
misliti tudi nanje, tako da 
se bodo plače povišale tudi 
v VI. in VII. tarifnem ra-
zredu, skupno torej za oko-
li 5800 zaposlenih. Kakšen 
bo dvig plače za posamezno 
delovno mesto, bomo dolo-
čili v prihodnjem tednu, do 
zdaj smo se le dogovorili, da 
se masa plač v letu 2020 po-
veča dvakrat za 3,75 milijo-
na evrov,« je še povedal. 

Poštarji izpogajali tudi dvig plač
V Sindikatu poštnih delavcev so s torkovim dogovorom glede stavkovnih zahtev zadovoljni, tudi 
vodstvo Pošte Slovenije ocenjuje, da dogovor omogoča vzdržno poslovanje družbe. 

Damian Merlak je že tretje leto zapored v 
prvi deseterici najbogatejših Slovencev. 
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Maja Bertoncelj

Ljubljana – Ob tej priložnos-
ti so na ministrstvu za izo-
braževanje, znanost in šport 
skupaj z Zavodom RS za 
šport Planica v torek pripra-
vili novinarsko konferenco, 
na kateri so priznanje ura-
dno predstavili.

»Deset let je, odkar smo 
na našem ministrstvu odpr-
li razstavo o Nordijskem cen-
tru Planica. Sedaj je dobil zla-
to nagrado na arhitekturnem 
tekmovanju – kot zame naj-
lepše urejeno športno tek-
movališče na svetu. Pretek-
li teden tudi jaz ne bi mogel 
biti bolj ponosen, ko smo na 
Holmenkollnu norveškemu 
kralju in kraljici predstavlja-
li arhitekturo v Alpah in No-
rdijski center Planica je naj-
boljši izraz te arhitekture. 
Kamorkoli gremo in kjerko-
li smo, je to ena izmed stva-
ri, na katere smo lahko neiz-
merno ponosni. Ta nagrada 
je poskrbela še za dodaten 
ponos,« je povedal minister 
Jernej Pikalo. Jelko Gros, di-
rektor Zavoda za šport RS 
Planica, je med drugim po-
udaril, da je Nordijski center 
Planica zlato nagrado dobil v 
zares hudi konkurenci. 

Na javnem natečaju za 
izbiro najprimernejše re-
šitve ureditve Nordijske-
ga centra Planica kot naci-
onalnega športnega središ-
ča so zmagali ustvarjalci bi-
roja STVAR s poudarkom 

na arhitekturnih rešitvah 
in prostorskih dispozicijah 
stavb (Aleš Vodopivec, Mar-
ko Smrekar), studia Abiro 
(Matej Blenkuš, Miloš Flo-
rijančič, Klemen Kobal) in 
biroja AKKA (Ana Kučan, 
Luka Javornik) pa s poudar-
kom na krajinski in arhitek-
turni zasnovi z integracijo 
športnih objektov. »Ko da-
nes gledamo nazaj, ugota-
vljamo, da se je sestavil splet 
srečnih in nesrečnih okoli-
ščin, kar pomeni, da so bile 
zelo jasne finančne omeji-
tve, ki so nas disciplinira-
no vodile k cilju in zahteva-
le, da se odločimo za bistve-
no tako v smislu funkcioni-
ranja stavbe kot tudi njene 

oblike in predvsem ume-
stitve v okolje. Srečna okoliš-
čina je tudi dejstvo, da smo 
v Planici, v enem najlepših 
območij v Sloveniji, ki nas je 
stalno navdihovalo in hkrati 
omejevalo,« je povedal Ma-
tej Blenkuš iz Abiroja, Aleš 
Vodopivec iz biroja STVAR 
pa je dodal: »Izjemna čast 
in še bistveno večji izziv je 
bilo delovati v tem prostoru. 
Poseben izziv je bila posta-
vitev stavb, združiti vse pot-
rebe investitorja, ki so bile 
neverjetne, v primeru osre-
dnjega objekta govorimo o 
edinstvenosti v evropskem, 
če ne celo svetovnem meri-
lu. V njem sta združena dva 
vetrovnika, notranja tekaška 

proga, stadion na strehi, mu-
zej. Izziv je bil res neverjeten 
in mislim, da smo ga uspeš-
no izvedli, kar potrjuje tudi 
ta nagrada.« Z vidika kraji-
ne je Luka Javornik iz biroja 
AKKA še dejal: »Najbolj po-
membno je bilo vse progra-
me, ki so zelo obsežni, nevsi-
ljivo vpeti v prostor, hkrati pa 
pustiti sled, da je to inženir-
ski projekt velikega merila.«

Ureditev Nordijskega cen-
tra Planica je potekala se-
dem let, zaključena je bila 
konec leta 2015. Vrednost 
projekta je slabih 48 milijo-
nov evrov. Leta 2023 bo No-
rdijski center Planica gostil 
svetovno prvenstvo v nordij-
skem smučanju.

Izjemni arhitekturni dosežek
Ustvarjalci Nordijskega centra Planica so bili na sejmu v Kölnu nagrajeni z zlatim priznanjem 
Mednarodnega olimpijskega komiteja in Mednarodnega združenja za infrastrukturo za šport in prosti 
čas. Dosežek je letos med skupaj 98 prispelimi projekti uspel le sedmim.

Planica je v svetovnem vrhu tudi po arhitekturi. Po prenovi še bolj navdušuje in privablja 
številne rekreativce, vrhunske športnike, turiste ... / Foto: Gorazd Kavčič

Marjana Ahačič

Kranjska Gora – Z razmoče-
nega pobočja se je po prvih 
ocenah utrgalo okoli dvajset 
tisoč kubičnih metrov kame-
nja in skal. Zasulo je del nove 
ceste, vas Belca ni ogrožena, 
je povedal poveljnik dovških 
gasilcev Ivan Orejaš. 

Kot je pojasnil Orejaš, se 
je s hriba utrgala ogromna 
gmota, v kateri so bile tudi 
zelo velike skale. »Že sre-
di dneva smo bili gasilci ob-
veščeni, da je tok Belce zelo 
narasel, zato smo pomagali 
pri črpanju vode iz elektrar-
ne. Bili smo sredi dela, ko je 
okoli četrte popoldan močno 
zagrmelo in lahko smo vide-
li, kako se velike skale vali-
jo po pobočju,« je dogajanje 
opisal Orejaš.

Povedal je še, da vas ni 
ogrožena, prav tako ni za-
sulo struge potoka Belca, 
je pa plaz zasul del novo-
zgrajene gozdne ceste, ki 
so jo začeli graditi v okviru 

sanacije škode po hudem 
neurju oktobra lani. Takrat 
se je nad Belco sprožil prvi 
večji plaz, po katerem so 
nato decembra lani s pobo-
čja z miniranjem odstranili 

približno 25 tisoč kubičnih 
metrov materiala, prejšnji 
mesec, ko so izvedli dru-
gi delni odstrel kamnitega 
bloka na dveh mestih, pa še 
dodatnih 35 tisoč kubičnih 
metrov kamnine.

V vmesnem obdobju so 
začeli graditi nadomestno 
gozdno cesto, ki jo potrebu-
jejo predvsem zaradi dostopa 
do dotrajanih vodnih objek-
tov na hudourniku Belca pa 
tudi zaradi dostopa do goz-
dov med Kepo in Bašco ter 
visokogorskih pašnikov.

Območje si je v četrtek 
zjutraj skupaj s pristojni-
mi službami že ogledal žu-
pan Janez Hrovat, ki je po-
vedal, da se bodo po tem, ko 
se bodo natančno seznanili z 
nastalo situacijo, tudi odloči-
li, kako ukrepati naprej.

Nad Belco se je spet sprožil plaz
V sredo popoldan se je nad Belco zaradi razmočenosti terena spet sprožil zemeljski plaz. Gmota peska, 
skal in podrtega drevja ne ogroža vasi pod seboj niti ni zajezila potoka, je pa zasula del nove ceste.

Plaz, ki se je s pobočja nad Belco sprožil v sredo, vasi ne 
ogroža, je pa zasul del novozgrajene gozdne ceste.

Po županovih besedah iz-
gradnja JRC za Bled pome-
ni občutno zmanjšanje šte-
vila vozil v središču Bleda 
in njihov umik iz jezerske 
sklede, večjo varnost v pro-
metu, večjo ekološko var-
nost tega izjemno občutlji-
vega prostora in priložnost 
za razvoj. »Šele JRC bo za-
gotovila, da bo Bled uresni-
čil dolga leta trajajoče sanje 
– jezersko skledo zapreti za 
promet. Z izgradnjo JRC bo 
možno tudi dokončno obno-
viti kanalizacijski sistem na 
Ljubljanski cesti,« je opozo-
ril župan.

Sonja Dornik je v imenu 
civilne iniciative Mlino po-
udarila, da je novica, da naj 
bi država JRC začela graditi 
šele leta 2023, »šokantna in 
nerazumna«. Zato po njenih 
besedah podpirajo utemelje-
ne zahteve Občine Bled, da 
država ponovno razmisli o 
svoji odločitvi. Kot je poja-
snila, je ena od prepoznav-
nih značilnosti Bleda Blej-
sko jezero, naravna vredno-
ta državnega pomena, nje-
govo kemijsko in ekološko 
stanje pa se vztrajno slabša. 
»Gre za kroničnega bolnika, 
katerega zdravstveno stanje 
je treba izboljšati,« je pouda-
rila Sonja Dornik in dodala, 
da zato potrebujejo JRC, saj 
je treba južno jezersko oba-
lo razbremeniti naraščajoče-
ga motornega prometa. »Če 
naj bo jezero tudi v prihod-
nje ključni trajnostni grad-
nik celotnega blejskega tu-
rizma, potem je odločitev dr-
žave za začetek gradnje JRC 
leta 2023 nacionalna sramo-
ta.« Direktor Turizma Bled 

Tomaž Rogelj je poudaril, da 
glede na raziskavo Sloven-
ske turistične organizaci-
je gostje Bled prepoznavajo 
kot sinonim trajnostne desti-
nacije, ne množičnega turiz-
ma. »Bled je s strani države 
do konca izmolzen kot ikona 
slovenskega turizma, zato bi 
bilo prav, da kaj od tega dobi-
jo nazaj vsaj s to razbreme-
nilno cesto,« pa je bil zelo 
neposreden direktor Turiz-
ma Bohinj Klemen Langus. 

Po besedah direktor-
ja blejske občinske uprave 
Roberta Klinarja je Občina 
Bled sprejela vse prostorske 
dokumente, ki so potrebni 
za izgradnjo JRC. Občina je 
državi priskočila na pomoč 
tudi pri odkupu zemljišč na 
trasi JRC. »Doslej je na celot-
ni trasi podpisanih 266 od 
350 pogodb,« je dejal Klinar. 
Celoletni prometni kaos po 
besedah Gregorja Jarkovi-
ča vpliva na izrazito nega-
tivne demografske trende, 
saj se je samo v zadnjih le-
tih odselilo več kot tristo ob-
čanov. »Turizma in gospo-
darstva brez občanov pač ne 
bo,« je poudaril in dodal, da 
je lokalna gospodarska ško-
da velika, čeprav je prihodek 
države od dveh paradnih ko-
njev turizma, to je Bleda in 
Bohinja, milijonski. Tudi 
podžupanji Bohinja Moni-
ki Ravnik se zdi popolno-
ma nerazumljivo, da se dr-
žava hvali s turističnimi kra-
ji, kot sta Bled in Bohinj, ter 
da na Bled kot simbol turiz-
ma vozi tuje državnike, za 
ureditev prometa pa ne sto-
ri popolnoma nič. Zbrani so 
si bili zato v svojem pozivu 
državi enotni – projekt JRC 
naj se začne izvajati takoj.

Cesto potrebujejo 
danes, ne jutri
31. stran

Suzana P. Kovačič

Ljubljana – Slovensko etno-
loško društvo je pred dnevi 
podelilo Murkova priznanja 
za leto 2018/19. Za odmev-
no razstavo Zakaj valenti-
novo, če imamo gregorje-
vo? in podnaslovom Prazno-
vanje gregorjevega na Slo-
venskem danes je prizna-
nje prejel dr. Bojan Knific, 
etnolog, višji kustos, zapo-
slen v Tržiškem muzeju. Že 
leta 2017 je Knific na podla-
gi večletnega raziskovanja 
izdal knjigo Gregorjevo: ko 
gre luč v vodo in se začne po-
mlad. Svoja spoznanja je is-
tega leta predstavil na raz-
stavi Z obredom nad nere-
dom, leta 2018 z razstavo 
Luč in voda: svetila mojstra 

Jerneja Kosmača. Na razsta-
vi Zakaj valentinovo, če ima-
mo gregorjevo? je predstavil 
sodobno praznovanje gre-
gorjevega in izdelovanje gre-
gorčkov, ki ponazarjajo svo-
jevrsten odnos do dediščine 
in njeno razumevanje med 
otroki in odraslimi v okoljih, 
kjer spuščanje gregorčkov 
po vodi poznajo še danes. V 
zadnjem letu je Bojan Kni-
fic poleg občasnih razstav in 
predavanj o tej temi poma-
gal pri prenovi koncepta tr-
žiške prireditve Vuč u vodo. 
Sodeloval je z Oddelkom za 
etnologijo in kulturno an-
tropologijo, kjer je predsta-
vil svoje poglede, študentje 
tega oddelka pa so med te-
renskimi vajami spoznava-
li sodobno pojavnost te šege. 

Murkovo priznanje 
dr. Bojanu Knificu
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Ponovno
drgnemo
za srečo
Z vsako Tuš srečko zadenete 
nagrado in se potegujete za 
eno leto brezplačnih nakupov.
PRIDITE V TUŠ PO SVOJO!

T U Š  S R E Č K A

Podrgni za srečo

Tokrat kar
na telefonu

VSAKA JE DOBITNA
in vam razkrije  
enkratno nagrado.

3 x ZLATA KARTICA
za celo leto  
brezplačnih nakupov

€

OB NAKUPU  
NAD 20 €  
ali nakupu posrečenega izdelka.
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Andraž Sodja

Bohinjska Bistrica – Ob je-
senskem deževju so prebi-
valci vasi Log v Bohinju, sti-
snjeni med Savo Bohinjko 
in Jelovico, s strahom pog-
ledovali v dotrajan lesen 
most, ki je vodil od glavne 
ceste do sicer majhnega na-
selja. Lani jeseni je visoka 
voda most tudi zamaknila 
in tedaj so se začeli postop-
ki za njegovo celovito pre-
novo. Ta se je začela sredi le-
tošnjega poletja. Kot je po-
vedal bohinjski župan Jože 
Sodja, so kmalu po odstra-
nitvi voziščne konstrukci-
je in preusmeritvi Save Bo-
hinjke ugotovili, da ni po-
škodovan le en steber, tem-
več vsi trije nosilni stebri, ki 
jih je deroča reka globoko 
spodkopala. Takrat je padla 
odločitev, da se most zame-
nja v celoti in da se ohrani 
zgolj lesena voziščna kon-
strukcija, ki so jo pregledali 

na zavodu za gradbeništvo. 
»Novi temelji mostu so pos-
tavljeni na pilotih, zavrta-
nih več kot sedem metrov 
v globino, stebri pa so tudi 
zaščiteni pred spodkopava-
njem. Naslednja faza je po-
vezava stebrov z jeklenimi 
profili, na katere bosta po-
tem položeni stara vozišč-
na konstrukcija in nova og-
raja. To naj bi predvidoma 

naredili v prihodnjem ted-
nu. Če pri tem ne bo ne-
predvidenih vremenskih 
nevšečnosti, bo most prevo-
zen do konca novembra.

Most bo tako varen za pre-
bivalce. »Teh seveda tudi v 
času prenove niso mogli od-
rezati od sveta, tako je bila 
vzpostavljena začasna ces-
ta do Soteske mimo Grme-
čice. Ker je bila tudi ta ob 

obilnem deževju spodkopa-
na, smo problem rešili s po-
močjo gozdarjev, ki so prek 
prepusta uredili dodaten le-
seni dostop in omogočili 
prehod. Že pred rušenjem 
mostu smo za vsak primer 
v naselje pripeljali tudi ga-
silsko motorno brizgalno in 
del cevi ter tako zagotovili 
varnost prebivalcev v nujnih 
primerih,« je dodal Sodja. 

Po mostu do konca meseca
V vasi Log pri Bitnjah v Bohinju poteka celovita prenova mostu čez Savo Bohinjko, vredna okoli dvesto 
petdeset tisoč evrov. Stari most je bil povsem dotrajan, s celovito prenovo bo zagotovljen varen prehod 
za prebivalce Loga.

Novi nosilni stebri mostu v Logu pri Bitnjah v Bohinju ob visoki Savi Bohinjki v teh dneh

Urša Peternel

Breznica – Žirovniški ob-
činski svetniki so se na seji 
prejšnji teden seznanili s 
predlogom proračuna za 
leto 2020 v prvem branju. 
Po predlogu bodo prora-
čunski prihodki znašali 4,1 
milijona evrov, odhodki 4,8 
milijona, razliko bodo pok-
rili z ostankom sredstev na 
računu, predvideno pa je 
tudi zadolževanje v višini 
450 tisoč evrov. Načrtovani 
investicijski izdatki bodo 
znašali nekaj več kot 1,9 mi-
lijona evrov, kar je 40 od-
stotkov celotnih odhodkov 
proračuna. Med investicija-
mi bodo največje odkup ze-
mljišč in priprava projektne 
dokumentacije za začetek 
gradnje obvoznice mimo 
Vrbe, za kar je v predlogu 
proračuna rezerviranega pol 
milijona evrov. Ta čas pote-
ka recenzija krožišča, pred-
vidoma februarja pa naj bi 
občinski svet sprejel OPPN 

Obvoznica Vrba in s tem 
prižgal zeleno luč za nadalj-
nje postopke.

Ostali večji projekti bodo 
še gradnja parkirišča na Ro-
dinah, gradnja dela pločni-
ka od Brega do nadvoza čez 
avtocesto v Žirovnici, izdela-
va projektne dokumentaci-
je za gradnjo prizidka vrtca, 
dokončanje razvojnega pro-
grama občine do leta 2030. 

Kot je dejal žirovniški žu-
pan Leopold Pogačar, pa je 
kar nekaj občinskih načrtov 
odvisnih od države. V občin-
skem proračunu za prihod-
nje leto so sicer rezervirali 
denar za odkupe zemljišč za 
rekonstrukcijo regionalne 
ceste Zabreznica–Breznica 
in za gradnjo dveh podvozov 
pod železniško progo v sklo-
pu modernizacije železni-
ške proge Kranj–Jesenice. 
A omenjena projekta bosta v 
letu 2020 izvedena le, če bo 
država zagotovila denar v dr-
žavnem proračunu. 

Za investicije 
skoraj dva milijona
Žirovniški občinski svetniki so se seznanili 
s predlogom proračuna za prihodnje leto.



6 Gorenjski glas
petek, 15. novembra 2019

info@g-glas.si

Justina Rozman, dekliško Ambrožič, se je rodila v Dole-
njem Logatcu Vinku Ambrožiču in Mariji, in sicer kot dru-
gorojenka v veliki družini. Bila je odličnjakinja in po osnovni 
šoli so jo poslali v elitno gospodinjsko šolo Felicite Kalinšek v 
Ljubljano, nekaj časa je bila gospodinja v Vojvodini pri advo-
katski družini. Njena starša sta se ukvarjala z gostinstvom, 
leto pred drugo svetovno vojno so se preselili v Kranj. Justinin 
prvi mož Jože je kot partizan padel med vojno. Ostala je 
sama s sinom Zvonetom in kot partizanska vdova dobila 
delo na pošti. Zatem je spoznala avtomehanika Franceta, 
s katerim sta se poročila. V drugem zakonu se je rodila hči 
Mira. Justina je ostala doma, skrbela za družino in vodila 
moževo knjigovodstvo. Mož je bil član Kegljaškega kluba 
Triglav Kranj in je še njo privabil v ta šport in klub. Bila je 
članica jugoslovanske državne kegljaške reprezentance, dr-
žavna prvakinja – v Varaždinu je postavila državni rekord 
(913 kegljev), bila je tudi državna prvakinja v parih. Zadnji 
kegelj je podrla, ko je bila stara 98 let – in je deklarirana 
najsta rejša kegljavka seniorka v Evropi. Ob stotem rojstnem 
dnevu je prejela častno listino Mestne občine Kranj.

Justina Rozman je bila vedno urejena, bila je ženska na-
lezljivega optimizma. Vsi njeni »ta mladi« so jo klicali kar 
Justi, ne babi. Svojo ljubezen in skrb je podelila med vnu-
kinji Ano in Evo ter pravnuka Vana in Aneja. S še tremi 
sestrami je na jesen življenja ob nedeljah igrala tarok. Lani 
je rojstni dan prvič praznovala v Domu upokojencev Kranj, 
kjer se je odlično počutila.

Njeni bližnji se je bodo radi spominjali tudi po vsakdanjih 
življenjskih modrostih, kot je: »Človek mora vse stvari, ki se 
mu pripetijo, vzeti za dobro, tudi če niso najlepše. Moraš 
vse kar malo ''poglihati'', a skozi življenje vedno stopati po-
končno.«

V spomin

Justina Rozman
(1916–2019)

Suzana P. Kovačič

Naklo – Razliko med prihod-
ki in odhodki naj bi izravnali 
s presežkom sredstev letoš-
njega proračuna, predvido-
ma 1,2 milijona evrov, pre-
ostalo pa z zadolževanjem. 
Kot je pojasnil župan, so v 
proračun za 2020 vnesli vse 
glavne projekte, kot so grad-
nja kanalizacije v Podbrez-
jah in na Okroglem, nove 
izvedbe cest in komunalne 
opremljenosti v industrij-
ski coni, ki jo širijo. Približ-
no 3,8 milijona evrov bodo 
namenili investicijam, vi-
šajo se sredstva za društva, 
v proračunu so sredstva za 
nakup gasilskega vozila za 
PGD Naklo in za sofinanci-
ranje nakupa gasilske lestve 
za Gasilsko reševalno služ-
bo Kranj. Zajeti so tudi načr-
tovani prihodki za evropsko 
sofinancirane LAS projekte 

za razvoj podeželja, kolesar-
skih poti ... 

Svetnika Jureta Renka je 
zanimalo, kako je občina gle-
de na nepredvidljivo naravo 
pripravljena na primere »viš-
je sile« in v razmislek dal po-
budo o pripravi pravilnika 
o dodeljevanju pomoči v ta-
kem primeru. Na občinski 
upravi so pojasnili, da ima 
občina za naravne nesreče v 
posebnem skladu že rezer-
viranih pet tisoč evrov. Po-
džupan Drago Goričan pa 
je dejal, da če gre za narav-
no nesrečo večjih razsežno-
sti, na pomoč priskoči drža-
va. Renka je zanimalo tudi, 
kako je Občina Naklo pove-
zana z BSC – Regionalno ra-
zvojno agencijo Gorenjske. 
Občinska pravnica Bojana 
Umnik je pojasnila, da se ob-
čina sama ne more prijavlja-
ti na evropske projekte, te za-
nje vodijo ravno pri BSC.

Renko je želel še pojasni-
lo, v kakšen namen se pora-
bijo sredstva, pridobljena iz 
turistične takse. Župan je 
povedal, da je za prihodnje 
leto namenjenih pet tisoč 
evrov za promocijsko gra-
divo, če želijo občino kvali-
tetno predstavljati tudi nav-
zven. Skoraj toliko denar-
ja bo šlo za transfere dru-
štvom, še nekaj denarja iz 
turistične takse je v general-
nem delu proračuna in spro-
ti se bo pokazalo, za kakšne 
namene ga bodo porabili 
(npr. za kolesarske poti, ki 
jih v občini razvijajo). 

Svetniki so razpravljali 
tudi o prepotrebni ureditvi 
stare hitre ceste. Jure Renko 
je še predlagal višje sejnine 
za svetnike oziroma v višini, 
kot so že bile pred varčevalni-
mi ukrepi. Pozval je tudi k iz-
vedbi projekta celostne ure-
ditve območja pokopališča 

v Naklem. Župan je pojas-
nil, da se bo ta projekt v nas-
lednjem letu temeljito preg-
ledal. Svetnik Albin Golba 
je opozoril na nekaj nujnih 
investicij v Kulturni dom v 
Podbrezjah, a bo treba, kot 
se je izkazalo v razpravi, 
najprej uskladiti pravilnik o 
delovanju tega doma. 

Še nekaj je bilo pobud, 
med njimi ureditev obvo-
znice v Spodnjih Dupljah, 
svetnik Marjan Babič je opo-
zoril, da kljub občinskemu 
subvencioniranju storitve 
pomoči na domu te niso de-
ležni vsi tisti starejši občani, 
ki bi jo potrebovali; občin-
sko vodstvo je zagotovil, da 
se bodo o tem pogovorili z 
izvajalcem storitve, Domom 
starejših občanov Preddvor. 
Podžupan Zdravko Cankar 
pa je ocenil, da je osnutek 
proračuna kazalnik dobrega 
tempa dela. 

V proračun zajeti vsi glavni projekti
Nakelski občinski svetniki so sprejeli osnutek proračuna za leto 2020. Ta predvideva prihodke v višini 
nekaj več kot 5,8 milijona evrov in odhodke nekaj čez 7,5 milijona evrov. 

Marjana Ahačič

Ljubljana – V okviru letošnjih 
Dnevov slovenskega turiz-
ma, osrednjega slovenske-
ga strokovnega dogodka na 
področju turizma, so v torek 
v Ljubljani podelili nagrade 
posameznikom in organi-
zacijam, posebej zaslužnim 
za rast ugleda in prepoznav-
nosti Slovenije kot odlične 
turistične destinacije. Ne-
kaj najvišjih priznanj je šlo v 
Zgornjesavsko dolino, med 
njimi nagrada sejalec, ki jo je 
za turistični produkt Večer-
ja treh dežel prejelo podjetje 
Hit Alpinea. Gre za najvišje 
priznanje za inovativne turi-
stične produkte, ki ga pode-
ljuje Slovenska turistična or-
ganizacija.

»Večerja treh dežel je 
zgodba, ki se odvija v pre-
meru šestdesetih kilome-
trov. Pozdrav z aperitivom je 
v Kranjski Gori, topla pred-
jed v Trbižu, glavna jed v 
Podkloštru in sladica – spet 
v Kranjski Gori. Hit Alpinea 
kot največji kranjskogorski 
hotelir skuša s tem proizvo-
dom vzpostaviti razmerje z 
dobrojedci. Pri tem je izvir-
no izrabil prostor treh dežel, 
ki se med seboj kulturno po-
vezujejo že stoletja. Večer-
ja treh dežel je eden redkih 
kulinaričnih proizvodov pri 
nas, kjer je formalna meja 

lahko odlična (in pogosto 
prezrta) turistična zgodba, 
preoblikovana v konkreten 
proizvod,« je zapisano v ob-
razložitvi.

Prav tako je šlo v Kranjsko 
Goro priznanje za izjemen 
prispevek k razvoju sloven-
skega turizma. Za revitaliza-
cijo jezera Jasna ga je prejelo 
podjetje Jasna Resort. Druž-
ba Korona je prejela prizna-
nje za investicije, pestrost in 
dvig kakovosti storitev.

Sekcija za gostinstvo in tu-
rizem pri Obrtno-podjetni-
ški zbornici Slovenije je po-
delila priznanje za življenj-
sko delo v gostinstvu. Zla-
ti ključ je letos prejel An-
ton Magdič, lastnik gostilne 
Ančka v Šenčurju. Ta velja 
za eno najboljših, ki ponuja-
jo hišne, lokalne in regional-
ne jedi Slovenije, zato velja 
tudi za eno tistih, ki so med 
prvimi prejele pravico do 
članstva v skupini Gostilna 
Slovenija, je zapisano v obra-
zložitvi. Anton Magdič je bil 
več mandatov tudi podpred-
sednik Upravnega odbora 
Sekcije za gostinstvo in tu-
rizem pri Obrtno-podjetni-
ški zbornici Slovenije, vrsto 
let pa je predsednik sekcije 
gostincev kranjske območ-
ne obrtno-podjetniške zbor-
nice. Aktivno deluje tudi v 
Društvu vinskih svetovalcev 
Somellier Slovenije.

Med prejemniki priznanj 
za kakovost in uspešnost 
pa sta tudi dve zaposleni 
iz družbe Hit, to sta Rami-
za Ališić, glavna sobarica v 
Hotelu Špik v Gozdu - Mar-
tuljku, in Janja Bučić, vodja 
kuhinje v Hotelu Korona v 
Kranjski Gori, ki sta prejeli 
priznanje za posebne dosež-
ke in doprinos k dvigu kako-
vosti storitev. 

Na Dnevih slovenskega 
turizma so podelili tudi pri-
znanja Turistične zveze Slo-
venije v okviru akcije Moja 

dežela – lepa in gostoljubna. 
Letos se je na državno tek-
movanje akcije uvrstilo de-
vetdeset mest in krajev, 18 
kampov in glampingov, se-
dem mladinskih prenočišč, 
28 tematskih poti in Petrolo-
vi bencinski servisi. Med tu-
rističnimi kraji je prvo mesto 
pripadlo Kranjski Gori, Ra-
teče so prejele priznanje za 
najlepše urejeno jedro, naj-
boljši kamp je Kamp Danica 
v Bohinjski Bistrici, najbolje 
ocenjen Petrolov servis pa je 
BS Mengeš – Kamniška.

Nagradili najboljše v turizmu
V okviru letošnjih Dnevov slovenskega turizma so podelili priznanja zaslužnim za rast ugleda in 
prepoznavnosti Slovenije kot odlične turistične destinacije ter priznanja v okviru akcije Moja dežela – 
lepa in gostoljubna. Številna priznanja, med njimi priznanje sejalec, so šla v Kranjsko Goro. 

Maja Pak, direktorica STO (levo), in Milan Sajovic, direktor 
podjetja Hit Alpinea (v sredini), s Petro Stušek (Turizem 
Ljubljana) in Nino Pader Topole (Thermana Laško), 
finalistoma tekmovanja za nagrado sejalec 2019

Fo
to

: P
ol

on
ca

 B
ač

na
r, 

ar
hi

v 
H

it
 A

lp
in

ea

Kranjska Gora – Kranjskogorski občinski svet je na nedavni seji 
pooblastil župana in občinsko upravo, da pripravita pripombe 
na predlog modela vrednotenja nepremičnin in jih posredu-
jeta na Geodetsko upravo RS. Kot je prepričan župan Janez 
Hrovat, so se prebivalci Kranjske Gore, Rateč in Podkorena po 
krivici znašli v položaju, ko so njihove nepremičnine uvrščene 
v isto kategorijo kot na primer tiste v središču Ljubljane – 
višje je vrednoteno le staro mestno jedro prestolnice – zgolj 
malenkost nižje so drugi kraji v občini. Razlog za to je po 
mnenju župana intenziven promet z nepremičninami, ki pa 
ga sicer opravljajo predvsem posredniške hiše in prebivalci 
iz drugih delov države, posledično pa bo višji davek prizadel 
tudi domačine.

Pritožili se bodo na vrednotenje nepremičnin

Radovljica – Radovljiški občinski svet v sredo ni potrdil pre-
dlaganega povišanja cen programov vrtcev, ki naj bi se po 
predlogu Vrtca Radovljica že s prihodnjim mesecem zvišale 
za nekaj manj kot pet odstotkov. Kot je Vrtec pojasnjeval v 
utemeljitvi, se bodo s koncem letošnjega leta zaradi dogovora 
o plačah v javnem sektorju in dviga minimalne plače priča-
kovano povečali stroški dela, prav tako se povečujejo stroški 
blaga in storitev, pretežno na račun višjih stroškov energen-
tov. Svetniki se z argumenti Vrtca, ki je v svoji vlogi predlagal 
zvišanje cen v povprečju za 4,71 odstotka, niso strinjali, zato 
cene programov za 766 otrok, vključenih v skupaj 44 oddelkov, 
za zdaj ostajajo enake kot doslej.

Cene vrtca ostajajo enake

Brezje – Jutri, 16. novembra, ob 9. uri se bodo z molitvijo 
v baziliki na Brezjah začeli tradicionalni Brezjanski pogovo-
ri. Letos bo osrednja tema »Frančiškovi bratje v odnosu do 
drugačnih«. Na Brezjah pričakujejo ob tej priložnosti obisk 
ljubljanskega nadškofa metropolita Stanislava Zoreta, apostol-
skega nuncija v Sloveniji Jeana Marie Speicha, radovljiškega 
župana Cirila Globočnika in radovljiškega župnika ter dekana 
Andreja Župana. O odnosu Frančiška, frančiškanskih bratov in 
Katoliške cerkve nasploh do drugače verujočih bosta govorila 
člana Frančiškovega reda dr. Igor Salmič in dr. Mari Osredkar, 
dr. Edvard Kovač pa bo predaval na temo Umreti ali živeti za 
drugega. V kulturnem programu bosta sodelovala Egi Gašper-
šič in Liza Šparovec, pogovore pa bo povezoval Tone Gorjup. 

Na Brezjah o frančiškanih
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Od premoženja Adrie so 
na voljo sicer poslovni pro-
stori na sedežu podjetja, ze-
mljišče, terjatve do kupcev, 
rezervni deli ter tudi stano-
vanji v Ljubljani in Termah 
Čatež. Del upravne stav-
be podjetja je sicer že naje-
la družba Solinair, zanima-
nje pa je, po poročanju STA, 
tudi za simulator letenja, ki 
je pripadal Adrijini letalski 
šoli. Pustatičnik naj bi se z 
interesenti sestal že včeraj 
in danes.

V naslednjih dneh pa naj 
bi bilo znanih tudi več in-
formacij o morebitni usta-
novitvi nove letalske druž-
be. Kot je znano, Družba 
za upravljanje terjatev bank 
preučuje več možnosti gle-
de zagotavljanja povezlji-
vosti Slovenije, tudi mož-
nost ustanovitve letalske-
ga prevoznika. Kot partner, 

ki naj bi z državo stopil na 
pot ustanovitve novega le-
talske družbe, se v javnosti 
omenja irska letalska druž-
ba Cityjet, vendar minis-
ter za gospodarstvo Zdrav-
ko Počivalšek tovrstnih na-
vedb za zdaj ni komentiral. 
Že sredi oktobra pa so sicer 
na ministrstvu potrdili, da 
se je Počivalšek sešel s Pa-
trickom Byrnom, direktor-
jem podjetja Cityjet. Sestan-
ka se je po navedbah mini-
strstva udeležila tudi držav-
na sekretarka Eva Štravs Po-
dlogar, ki se je glede reševa-
nja problematike, povezane 
s stečajem Adrie, sredi ok-
tobra udeležila tudi sestan-
ka na Lufthansi v Frankfur-
tu. Kot je znano, pa je Luft-
hansa s hčerinskima druž-
bama Swiss Air in Brus-
sels Airlines že vzpostavi-
la povezave s Frankfurtom, 
Münchnom, Zürichom in 
Brusljem.

Za premoženje 
Adrie pet ponudb
31. stran

Marjana Ahačič,  
Cveto Zaplotnik

Kranj – Vlada je leta 2012 
tretji petek v novembru raz-
glasila za dan slovenske hra-
ne, letos ga obeležujemo že 
osmo leto zapored, pri tem 
sodelujejo poleg ministr-
stva za kmetijstvo, gozdar-
stvo in prehrano še štiri dru-
ga ministrstva ter še številne 
druge organizacije in usta-
nove, med njimi tudi Če-
belarska zveza Slovenije, ki 
je bila pobudnica za tradi-
cionalni slovenski zajtrk in 
kasneje tudi za dan sloven-
ske hrane. Pri zajtrku bodo 
otrokom v vrtcih in šolah 
tudi letos postregli z lokal-
no pridelano hrano, večino-
ma z mlekom, maslom, kru-
hom, medom in jabolki, le-
tos pa se vsem udeležencem 
v prehranski verigi tudi zah-
valjujejo s sporočilom Hva-
la za naš super zajtrk!. Dan 
slovenske hrane je odlič-
na priložnost za promocijo 
kakovostne slovenske hra-
ne, a hkrati tudi priložnost 
za opozarjanje na to, kako 
pomembno je uživanje zaj-
trka kot prvega obroka, in 
za spodbujanje zdravih pre-
hranjevalnih navad, kratkih 

dobavnih verig in nakupova-
nja lokalno pridelane hrane. 

Danes, na dan sloven-
ske hrane, bo živahno tudi 
na Gorenjskem. Na rado-
vljiški osnovni šoli s pri-
lagojenim programom so 
letos dan slovenske hra-
ne razširili na ves teden. 
Učenci tako že od ponedelj-
ka v času pouka spoznavajo 
kruh, pripravljajo in melje-
jo žito ter pečejo žemlje in 
rogljičke za svoje vrstnike. 

Čebelar Jožef Korošec jim 
je predstavil delo čebelar-
ja, danes pa se jim bosta pri 
tradicionalnem zajtrku pri-
družila tudi župana Rado-
vljice in Gorij Ciril Globoč-
nik in Peter Torkar. V Vodi-
cah se bo otrokom v vrtcu in 
v osnovni šoli pridružil dr-
žavni sekretar ministrstva 
za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano dr. Jože Podgor-
šek, v Žirovnici pa otrokom 
v vrtcu in šoli predsednik 

čebelarske zveze Boštjan 
Noč. V vseh enotah Kranj-
skih vrtcev potekajo aktiv-
nosti na to temo že ves te-
den, danes pa v enoti Živ žav 
v Stražišču pričakujejo pri 
zajtrku tudi več gostov. Šo-
lam in vrtcem se pridružuje-
jo tudi druge ustanove, tako 
naj bi zaposlenim in pacien-
tom danes zjutraj pripravili 
slovenski zajtrk tudi v kranj-
ski bolnišnici za ginekologi-
jo in porodništvo. 

Danes dan slovenske hrane
V vrtcih in šolah bodo otrokom postregli tradicionalni slovenski zajtrk.

Na Osnovni šoli Antona Janše v Radovljici se že ves teden seznanjajo s slovensko hrano.

Kamnik – Občina Kamnik je tudi letos na pobudo Zveze dru-
štev diabetikov Slovenije in Društva diabetikov Kamnik obele-
žila svetovni dan sladkorne bolezni, ki smo ga praznovali 14. 
novembra, in sicer tako, da so z modro lučjo osvetlili stražni 
stolp Malega gradu (na sliki). Namen akcije je bil pritegniti 
čim širšo pozornost javnosti in opozoriti na problem sladkor-
ne bolezni tudi v občini. Letos prvič pa se bodo zgolj teden 
dni kasneje, 21. novembra, na podoben način pridružili tudi 
globalni akciji praznovanja svetovnega dneva raka trebušne 
slinavke. Ta dan bo stražni stolp osvetljen z vijolično barvo.

Z modro obeležili svetovni dan sladkorne bolezni

Vilma Stanovnik

Kranj – »Staro mestno jedro 
in kanjon Kokre sta z odlo-
kom zavarovana že od 1983 
kot kulturna in naravna zna-
menitost. Namen izdela-
ve Občinskega podrobnega 
prostorskega načrta (OPPN) 
je ureditev območja kanjona 
Kokre kot rekreacijskih in 
zelenih površin mesta. Stro-
kovne podlage za OPPN so 
nastale na podlagi javnega 
natečaja v letu 2009, prvo 
nagrado za najboljšo reši-
tev pa je prejela družba Je-
reb in Budja arhitekti. Leta 
2016 se je nato začela pripra-
va OPPN, v okviru tega pa so 
potekale številne delavni-
ce, na katere so bili vablje-
ni lastniki, nosilci urejanja 
prostora, zainteresirana jav-
nost ter krajevna skupnost. 
Delavnice so bile zelo aktiv-
ne in vsi so imeli priložnost 
dati pripombe in povedati 
svoje želje,« je pred obravna-
vo povedala Mihaela Šuštar 
Gruber iz Urada za okolje in 
prostor na kranjski občini, 
Rok Jereb pa je dodal, da do-
kument ureja urbanistične 

pogoje glede tega, kaj se bo 
dogajalo v kanjonu Kokre. 

»Dokument je posledica 
dolgotrajnega dogovarjanja z 
vsemi nosilci urejanja pros-
tora, predvsem z Zavodom 
za varstvo narave, Zavodom 
za varstvo kulturne dediščine 
in Agencijo RS za okolje, ki 
imajo v tem okolju zelo strik-
tna navodila,« je povedal Je-
reb in pojasnil, da bo del ob-
močja kanjona namenjen za 

športno dejavnost, predviden 
je nov most za povezavo Pla-
nine s Pungertom, obnovljen 
bo dostop v rove, prav tako se 
obeta rekonstrukcija jezu. 

»Kanjon je razdeljen na tri 
različne cone. Cona na jugo-
zahodu je bolj turistična, osre-
dnja cona je rekreativno-špor-
tna, zadnja pa je predvsem 
naravna, saj so tam posegi v 

okolje najbolj omejeni,« je 
tudi pojasnil Rok Jereb.

Svetniki so prostorski akt, 
ki bo omogočal načrtovano 
ureditev kanjona in pomeni 
dopolnitev že obstoječe infra-
strukture, povečanje dostop-
nosti in prehodnosti obmo-
čja, v prvi obravnavi podprli. 

»Zdaj nas čaka veliko dela, 
saj želimo kanjon Kokre oh-
raniti v obliki, kot je, pred-
vsem pa ga ponuditi obča-

nom naše občine in ga ne na-
meniti predvsem turistom. 
Vemo namreč, da so marsik-
je težave zaradi množičnega 
turizma in zato bo treba najti 
pravo ravnovesje,« je po seji 
povedal župan Matjaž Rako-
vec in dodal, da se z odlokom 
ureja področje od mostu pri 
gostilni Arvaj do izliva Kok-
re v Savo.

Korak k urejanju kanjona 
Večina kranjskih mestnih svetnikov je podprla odlok o urejanju kanjona 
Kokre, kar je pomemben korak k ureditvi tega območja mesta. 

Odlok določa prostorsko ureditev območja kanjona 
Kokre, pogoje za gradnjo novih objektov, pogoje 
za ureditev utrjenih in zelenih površin, pogoje za 
varovanje okolja in ohranjanje narave ter pogoje 
za gradnjo okoljske, energetske in elektronske 
komunikacijske infrastrukture.

Maja Bertoncelj

Medvode – V Občini Medvo-
de je prišlo do reorganizacije 
občinske uprave. 

Za zunanje poslovanje je 
najbolj očitna sprememba 
razrešitev direktorice Silva-
ne Markič. Njeno funkcijo 
je za obdobje šestih mese-
cev prevzela v. d. direktori-
ce mag. Nataša Hribar, ki je 
bila že prej zaposlena v ob-
činski upravi, in sicer v Od-
delku za proračun, finan-
ce in gospodarstvo. »Zako-
nodaja županu dopušča, da 

v roku enega leta po nasto-
pu mandata razreši direktor-
ja občinske uprave. Doseda-
nji direktorici sem hvaležen 
za opravljeno delo v zadnjih 
štirih letih,« je pojasnil Nejc 
Smole, ki je župan Občine 
Medvode drugi mandat. 

Kot je še povedal, se reorga-
nizacija tiče okrog tretjine za-
poslenih. »Nekateri so spre-
menili delovna mesta, opi-
se delovnih nalog … Namen 
je, da procese znotraj hiše 
čim bolj združimo, čim bolj 
uskladimo, da je čim manj 
delitev,« je še dejal Smole.

Sprememba tudi v 
vodstvu občinske uprave

Podbrezje – V Kulturnem 
domu Podbrezje bo v petek, 
15. novembra, ob 18. uri pri-
reditev Narodne v sliki, pe-
smi, plesu in besedi. Likov-
niki treh društev (Društva 
likovnikov Cerklje, KD Tabor 
Podbrezje in KUD Dobrava 
Naklo) se s svojimi slikarski-
mi deli pridružujejo kultur-
nim dogodkom, ki potekajo 
ob dvestoti obletnici smrti 
Valentina Vodnika. Slike iz 
Vodnikovega življenja in dela 
bodo predstavili v treh sklo-
pih in jih dodatno osvetlili s 
pesmijo, plesom in besedo. 
Za to bo poskrbel citrar To-
maž Plahutnik s pevcem ter 
pevci in plesalci Folklorne 
skupine Podkuca.

Narodne v sliki, pesmi, 
plesu in besedi

Kranj – Lokalna akcijska sku-
pina za preprečevanje zlora-
be drog (LAS) v mestni občini 
Kranj organizira v sredo, 20. 
novembra, ob 18. uri v pre-
davalnici Gimnazije Franceta 
Prešerna Kranj predavanja z 
naslovom Dejavniki uspeha 
in zadovoljstva v življenju na-
ših otrok. Predaval bo prof. 
dr. Matej Tušak. Predavanje 
je namenjeno vsem staršem 
kot spodbuda v obdobju od-
raščanja otrok. 

Za uspeh in 
zadovoljstvo otrok
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Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Vodja projek-
ta Škofjeloški pasijon 2021 
Jakob Vrhovec je občinske-
mu svetu predstavil finanč-
no konstrukcijo izvedbe pa-
sijona. 

Škofjeloški pasijon je kot 
najstarejše ohranjeno dram-
sko besedilo v slovenskem 
jeziku, najstarejša ohranje-
na režijska knjiga v Evropi, 
hkrati pa največja in najveli-
častnejša dramska predstava 
na prostem v Sloveniji edin-
stven tudi zaradi tisoč pro-
stovoljcev, ki vsakih šest let 
sodelujejo pri uprizarjanju 
in organizaciji. Poleg tega se 
uvršča v elito evropskih pasi-
jonov in je z njim Škofja Loka 
tudi članica mednarodnega 
pasijonskega združenja Eu-
ropassion. Velja za živo moj-
strovino državnega pomena, 
leta 2016 pa je bil vpisan tudi 
na Unescov reprezentativni 
seznam nesnovne kulturne 
dediščine človeštva in s tem 
dobil status najvišje kultur-
no-umetnostne uprizoritve 
na svetovni ravni. Leta 2021 
bo prvič uprizorjen pod 
Unescovo zaščito, kar name-
ravajo še posebej močno po-
udariti in doseči, da bo Ško-
fjeloški pasijon najbolj pre-
poznaven doslej. Poleg tega 
bodo pri uprizoritvi dali več-
ji poudarek prostovoljcem, 
eden od ciljev pa je tudi večja 
finančna samostojnost pro-
jekta, je navedel Jakob Vrho-
vec. To pomeni, da bo manj 
odvisen od občinskega fi-
nanciranja (predvidevajo 63 

tisočakov iz občinskega pro-
računa), več pa bi iztržili od 
prodaje vstopnic in s spon-
zorskimi in donatorskimi 
sredstvi. Privabiti želijo več 
kot 25 tisoč gledalcev, od 
tega 21 tisoč iz Slovenije, os-
talo pa iz tujine, največ iz so-
sednje Hrvaške. Prodali naj 
bi 20.450 vstopnic, kar naj 
bi prineslo več kot 270 tisoč 
evrov, vsaj 116 tisoč evrov bi 
bilo sponzorskih, od drža-
ve pa pričakujejo 40 tisoč 
evrov. Celotni proračun Pa-
sijona je nekaj čez pol mili-
jona. Vrhovec omenja tudi 
večji prirast v materialnih 
sredstvih in storitvah pri do-
nacijah. Napoveduje tudi do-
govore z nosilci turističnih 
namestitev in agencijami ter 

celostno trženje spominkov. 
Pri odhodkih je v primerja-
vi s prejšnjimi uprizoritva-
mi večji strošek vodje in rež-
iserja predstav, saj bosta za-
poslena daljše obdobje, več-
ji poudarek bo na spletnem 
oglaševanju, obnoviti mora-
jo kostume in obuvala. 

Občinske svetnike je zani-
malo, od kod takšna priča-
kovanja večjih sponzorskih 
in donatorskih sredstev. Vr-
hovec odgovarja, da lahko 
več pridobijo zlasti pri sto-
ritvah, pa tudi sicer računa 
na boljši odziv sponzorjev in 
donatorjev kot v letih 2015 in 
2009, ko so bile gospodar-
ske razmere manj ugodne, 
poleg tega nameravajo tržiti 
tudi dve prednosti Pasijona: 

300. obletnico zapisa bese-
dila Škofjeloškega pasijona 
in Unescovo zaščito. Svetni-
ki sicer podpirajo finančno 
osamosvojitev projekta od 
občinskih virov (ti se v pri-
merjavi z leti 2009 in 2015 
zmanjšujejo za trikrat ozi-
roma dvainpolkrat), vseeno 
pa je bilo slišati tudi predlog, 
naj na kakovosti projekta ne 
varčujejo. Če ne bo šlo vse 
kot po maslu, nemara z reba-
lansom proračuna lahko pri-
spevek občine tudi povečajo.

V letu 2021 se bo osem 
pasijonskih predstav zvrsti-
lo od 20. marca do 11. apri-
la, po organizacijskem in iz-
vedbenem načrtu pa aktiv-
nosti potekajo že od letoš-
njega julija.

Pasijon finančno samostojnejši
Ob predlagani finančni konstrukciji izvedbe Škofjeloškega pasijona leta 2021 je predvidenega manj 
občinskega financiranja, pasijon naj bi se v večji meri pokril sam.

Leta 2021 bo ponovna uprizoritev Škofjeloškega pasijona, na sliki prizor iz uprizoritve  
leta 2015. / Foto: Arhiv GG (Tina Dokl)

Danica Zavrl Žlebir

Jezersko – Pred kratkim je 
na Jezerskem potekala de-
lavnica za občane v sklopu 
priprave Krajinske zasnove 
za območje v okolici Planšar-
skega jezera. Na njej so žele-
li predstaviti usmeritve drža-
ve za ohranitev kulturne kra-
jine in drugih vrednot tega 
območja, predstaviti anali-
tični del krajinske zasnove, v 
razpravi z občankami in ob-
čani pridobiti mnenja in do-
datne predloge k analizi sta-
nja (predvsem za področje 
prometa, dejavnosti, podo-
be in doživljanja prostora), 
prepoznati interese lokalne 
skupnosti glede rabe prosto-
ra in glede možnih scenari-
jev prostorskega razvoja ob-
močja ob jezeru. Organiza-
torji delavnice so bili skupaj z 
Občino Jezersko predstavni-
ki podjetja Locus, gostja pa je 
bila tudi predstavnica Zavoda 
RS za varstvo kulturne dediš-
čine. Župan Andrej Karničar 
je zadovoljen, da je bila delav-
nica dobro obiskana, sodelu-
joči pa so se aktivno vključi-
li v razpravo, kako bi si žele-
li imeti urejeno to območje. 

Krajinska zasnova za ob-
močje ob Planšarskem je-
zeru bo podlaga za občinski 
podrobni prostorski načrt 
(OPPN). Gre za eno od pre-
poznavnejših območij v ob-
čini, zato je sodelovanje ob-
čank in občanov ključnega 

pomena, je sodelujočim po-
jasnil župan. Saša Roškar 
s kranjske enote zavoda za 
varstvo kulturne dediščine 
je poudarila spomeniško-
varstveni pomen Zgornje-
ga Jezerskega. Širše obmo-
čje, ki zajema skoraj celot-
no površino občine Jezersko, 
je bilo leta 1997 prepozna-
no kot eno od šestdesetih ob-
močij kompleksnega varstva 
kulturne dediščine v Sloveni-
ji in je v Strategiji prostorske-
ga razvoja uvrščeno med na-
cionalno pomembna krajin-
ska območja s prepoznavni-
mi značilnostmi kulturnega 
in simbolnega pomena. Za-
radi tega je treba skrbno teh-
tati med razvojem in ohra-
njanjem. Manca Jug iz pod-
jetja Locus je podrobneje 
predstavila krajinsko zasno-
vo. V njenem analitičnem 
delu je definirano območje 
obdelave, med opisanimi 
značilnostmi pa zajete pre-
poznavnost in preglednost 
prostora, poselitev, promet 
in dejavnosti; za ožje obmo-
čje podrobneje motorni pro-
met, peš in kolesarski pro-
met, vegetacija, urbana opre-
ma in podobno. V razpravo 
so sodelujočim ponudili več 
možnih scenarijev, kako naj 
bi se razvijalo to območje, da 
bi obenem ohranilo narav-
na in kulturna bogastva, ob-
čani pa so v manjših skupi-
nah predstavili svoje videnje 
razvoja tega območja. 

Delavnica o 
krajinski zasnovi
Pred pripravo občinskega podrobnega 
prostorskega načrta za območje Planšarskega 
jezera delavnica z občani in občankami Jezerskega

Aleš Senožetnik

Cerklje – Na spletni strani 
Občine Cerklje občane va-
bijo k izpolnjevanju vprašal-
nika, na katerega lahko ob-
čani odgovorijo na spletu ali 
pa ga natisnejo in odgovore 
pošljejo po pošti do 10. no-
vembra. Anketiranci odgo-
varjajo na vprašanja o splo-
šnem zadovoljstvu z življe-
njem v občini, kakovosti sto-
ritev, kateri projekti se jim 
zdijo pomembni za kako-
vost bivanja in poslovanja v 
občini, podajo pa lahko tudi 
mnenje o tem, kakšne so 
prednosti in slabosti občine 
in kaj bi bilo v njihovem kra-
ju treba spremeniti.

Vprašalnik je eden od ko-
rakov k pripravi strategije 

trajnostnega razvoja v ob-
čini do leta 2030. Kot pra-
vi cerkljanski župan Franc 
Čebulj, želijo z vprašalni-
kom od občanov pridobi-
ti informacije o tem, v kate-
ro smer si želijo, da se razvi-
je občina v prihodnjih dese-
tih letih, na podlagi tega pa 
bodo prilagodili tudi razvoj-
ne programe. Kot pravi Če-
bulj, bo poudarek na razvo-
ju turizma, ki je ena najpo-
membnejših panog v obči-
ni, hkrati pa bodo tudi pre-
verili prioritete občanov na 
področju kmetijstva ter obr-
ti in podjetništva. »Gre za to, 
da preverimo, kakšne so že-
lje občanov, turističnih de-
lavcev in podjetnikov v obči-
ni, da ugotovimo, ali obstaja 
interes po gradnji turistične 

in druge infrastrukture, in 
nato na podlagi tega tudi 
oblikujemo strategijo razvo-
ja in pripravimo prihodnje 
proračune tako, da bodo vse-
bovali finančne spodbude za 
investicije in razvoj, ki bo ob-
čini in občanom tudi nekaj 
vračal, ne pa da zgolj delimo 
piškotke, rezultatov pa ni,« 
je bil jasen župan, ki dodaja, 
da so občani pobudo občine 
dobro sprejeli in je odziv za 
zdaj nad pričakovanji.

Po zaključku ankete se 
bodo lotili priprave strate-
gije razvoja občine, ki jo bo 
v sodelovanju z občinsko 
upravo in drugimi zainte-
resiranimi oblikovala Darja 
Radić, nekdanja ministrica 
za gospodarstvo v času Pa-
horjeve vlade.

Kakšen razvoj si želijo 
V Cerkljah pripravljajo strategijo razvoja občine do leta 2030. K soustvarjanju 
skupne prihodnosti so povabili tudi občane.

Mengeš – Jutri ob 11. uri bo pri izvozu v smeri naselja Topo-
le potekalo odprtje dokončane mengeške obvoznice. Gre za 
1800-metrski odsek manjkajoče državne ceste, ki bo tranzitni 
promet dokončno speljal mimo središča Mengša. Slavnostni 
govornik na odprtju bo predsednik vlade Marjan Šarec.

Jutri odprtje dokončane obvoznice v Mengšu

Kranj – V ponedeljek, 18. no-
vembra, ob 18. uri bo v Gi-
mnaziji F. Prešerna odprtje 
didaktične likovne zbirke.

Umetniki dijakom
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bewerbung@vitamonte.at           

Wandpaneel statt Fliese! Seit 2014 renoviert 
VitaMonte Badezimmer mit System. Schnell, 
sauber, hochwertig. Wir bieten zwei neuen Mit-
arbeitern eine Chance und einen tollen Job:

- Installateur / Installationsmitarbeiter

VitaMonte GmbH, 5531 Eben / Pongau
www.vitamonte.at T:+43 6458 20125

Priložnost v Avstriji!
Stenski paneli namesto enostavnih ploščic! Od leta 2014 se 
podjetje VitaMonte ukvarja s popolnoma novim sistemom 
prenavljanja kopalnic. Hitro, učinkovito in vrhunsko. Dvema 
novima sodelavcema nudimo izjemno dobri delovni mesti:
– vodovodni inštalater m/ž
   (Installateur/Installationsmitarbeiter)
– mizar za montažna dela m/ž
   (Tischler/Allround-Montageprofi)
Mesečna plača 1900–2500 evrov, 14-krat letno (odvisna od 
kvalifikacije). Prosimo, javite se nam v nemščini na:

Podjetje Neptun Stahlhandel GmbH 
zaposli v poslovni enoti Celovec / Klagenfurt

UPRAVLJAVCA  ŽERJAVA m/ž
(Turmdrehkranführer/in)

Delo je za nedoločen čas in zajema daljinsko upravljanje 
žerjava za nakladanje in razkladanje tovornih vozil ter komi-
sioniranje blaga. Potrebno je osnovno znanje nemščine.

Plača po kolektivni pogodbi najmanj 26.000,00 evrov bruto 
na leto, po dogovoru plačamo tudi več. Delo za polni delovni 
čas, 38,5 ure na teden. 

Prosimo, javite se nam v nemščini na:
mkatholnig@neptun.co.at

www.neptun.co.at

Maša Likosar

Kranj – Na območju RKS OZ 
Kranj, ki združuje 42 kra-
jevnih organizacij, je bilo v 
letu 2019 dvanajst terenskih 
krvodajalskih akcij ter 28 ak-
cij, ki so se jih udeležili z av-
tobusi na lokacijah centrov 
za transfuzijsko dejavnost 
Jesenice, Ljubljana in Izo-
la. »Trenutno beležimo iz 
naslova terenskih krvoda-
jalskih akcij 1724 krvodajalk 
in krvodajalcev, kar je štiri 
odstotke več kot v lanskem 
letu, do konca leta pa priča-
kujemo, da bo vseh krvoda-
jalcev skupaj med 3800 in 
štiri tisoč. Lahko se pohvali-
mo, da smo eno izmed ob-
močnih združenj, ki imamo 
starostno skupino mlajših 
zelo veliko. Veliko delamo 
na srednjih šolah, tudi štu-
denti se množično pridru-
žujejo akcijam, vsaj dvema 

na leto. Mislim, da po zad-
nji statistiki naše združenje 
beleži sedem odstotkov mla-
dih, kar je malenkost več od 

slovenskega povprečja,« je 
poudaril sekretar RKS OZ 
Kranj Marjan Potrata, pred-
sednik Janez Frelih pa še 

dodal, da bi si želeli priteg-
niti še več mladih, ki bodo v 
krvodajalstvu prepoznali po-
membno vrednoto.

Na slovesnosti je Frelih 
skupaj s predsednico Rde-
čega križa Slovenije Vesno 
Mikuž podelil dva bronasta, 
osem srebrnih in dva zlata 
znaka RKS. Prejemnika zla-
tih sta bila Andrej Gasser in 
Marija Komar. Metki Žibert 
so za opravljeno delo v Kra-
jevni organizaciji Rdečega 
križa Britof, kjer je aktivna 
že več kot trideset let, pode-
lili plaketo RKS. Med krvo-
dajalci so se s priznanji zah-
valili tistim, ki so petdeset-, 
šestdeset-, sedemdeset-, de-
vetdeset-, stodeset-, stopet-
deset- in stošestdesetkrat da-
rovali kri in plazmo. Kri in 
plazmo je največkrat daroval 
Zoran Sitar, sledi mu Viktor 
Erzar in s stodesetimi daro-
vanji Stanislav Krese. 

Želijo še več mladih krvodajalcev
Na slovesnosti v Mestni občini Kranj je Rdeči križ Slovenije – Območno združenje (RKS OZ) Kranj 
podelilo trinajst prostovoljskih in trideset krvodajalskih priznanj.

RKS OZ Kranj je podelil trideset krvodajalskih priznanj. 
Na sliki je Viktor Erzar, ki je kri in plazmo daroval 
stopetdesetkrat, ob njem predsednica komisije za 
krvodajalstvo Marjana Jekovec in predsednik Janez Frelih. 
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Kranj – Kot je na včerajšnji 
slovesnosti ob odprtju pre-
novljene Lekarne Kranj po-
vedala direktorica Gorenj-
skih lekarn Romana Rako-
vec, je prenova te lekarne 
njihova največja investici-
ja v zadnjih dvajsetih letih, 
in to ne le finančno, ampak 
tudi vsebinsko in organiza-
cijsko. »Stala je okrog 900 
tisoč evrov, a je za končno 
številko še prezgodaj. Kot 
vse dosedanje smo jo pokri-
li iz lastnih sredstev, iz pre-
sežka prihodkov nad odhod-
ki, ki jih preteženo ustvari-
mo z opravljanjem dodatne 
tržne dejavnosti. Zato se na-
šim ustanoviteljicam (go-
renjskim občinam) zahva-
ljujem za zaupanje, da lah-
ko ta denar vlagamo izključ-
no v razvoj lekarniške dejav-
nosti,« je poudarila Rakov-
čeva. 

Dežurna služba ima po 
novem čakalnico

Lekarna Kranj je bila zad-
njič prenovljena leta 1996 
pod vodstvom tedanje direk-
torice Brede Kosirnik, ko je 
stavba dobila tudi značilno 
markantno podobo. V zad-
njih triindvajsetih letih se je 
precej spremenil način iz-
vajanja dejavnosti, še naj-
hitreje gre razvoj naprej na 

področju informacijske teh-
nologije. Preuredili so vse 
prostore lekarne, zamenja-
li vse inštalacije. Rakovčeva 
je naštela še druge novosti: 
»Nimamo več ločenega dro-
gerijskega oddelka, pred pro-
storom za opravljanje dežu-
rstva smo uredili čakalnico, 
tako da uporabnikom dežur-
ne lekarne ne bo več treba ča-
kati zunaj. Uredili smo tudi 
fizično ločen prostor za sve-
tovanje, kjer se zagotavlja dis-
kretnost. Lekarno smo opre-
mili z lekarniškim robotom, 
virtualnimi policami, elek-
tronskim označevanjem cen. 
Iz stare lekarne smo ohrani-
li sistem za elektronsko vo-
denje temperature v hladil-
nikih in temperature in vla-
ge v prostorih s centralnim 
nadzorom. V prostor za ma-
gistralno izdelavo zdravil 
smo namestili biološko var-
no komoro, ki predstavlja 
pomembno zaščito zaposle-
nih, kadar delajo z nevarni-
mi substancami. Prostore za 
izdelavo sterilnih pripravkov 
smo ohranili v prvem nad-
stropju. Stavba je na novo 
strelovodno opremljena, 
na novo je urejeno požarno 
varstvo, pred vhodom v de-
žurno službo smo namestili 
defibrilator, ki je dostopen z 
Bleiweisove ceste.« 

Prenova je bila zahtevna 
tudi organizacijsko. Trajala 

je približno štiri mesece oz. 
še traja, ker morajo urediti 
še nekaj malenkosti. Dežu-
rno službo so v tem času iz-
vajali na lokaciji Zdravstve-
nega doma Škofja Loka, na-
zaj jo selijo v ponedeljek, 18. 
novembra, zvečer. 

Odprli tudi Demenci 
prijazne točke

Kot je še poudarila Roma-
na Rakovec, ves čas delajo 
tudi na razvoju novih stori-
tev; z včerajšnjim dnem so 
v Lekarni Kranj in v vseh 
ostalih enotah Gorenjskih 
lekarn odprli Demenci pri-
jazne točke. »Lekarna je dob-
ro dostopna točka, zaposleni 
s strokovnim znanjem pri-
spevamo k večji prepoznav-
nosti in razumevanju te bo-
lezni ... Cilj izvajanja doda-
tnih lekarniških storitev je 
izboljševanje zdravljenja z 
zdravili, s čimer pripomo-
remo k večji kakovosti živ-
ljenja pacientov in k vzdrž-
nemu sistemu financiranja 
zdravstvenega varstva. De-
menca zahteva multidisci-
plinarni pristop, zato je še 
posebej pomembno, da se 
različni akterji povezujemo 
med seboj.« Kranjski župan 
Matjaž Rakovec je pohvalil 
Gorenjske lekarne, ker se 
odzivajo na potrebe druž-
be tudi z odprtjem Demen-
ci prijaznih točk, obenem 

je pohvalil prenovljene pro-
store ter skrb njihovih za-
poslenih za človeka, za naše 
zdravje. 

»Demenca je največji 
zdravstveni, socialni in fi-
nančni problem, ne samo v 
Sloveniji, ampak po celem 
svetu. Število bolnikov na 
žalost hitro narašča, bolez-
ni se pa drži tudi velika sti-
gma, zato je potrebno oza-
veščanje o bolezni. V Slove-
niji smo v Spominčici zače-
li s programom, ki je prera-
sel v nacionalno kampanjo 
ozaveščanja. Približujemo 

se že številu dvesto Demen-
ci prijaznih točk. Zelo po-
membno je, da točke odpira-
mo tudi v enotah Gorenjskih 
lekarn, ker so ravno lekarne 
vezni člen med družino in 
zdravnikom, na teh točkah 
pa so ljudje, ki o demenci ve-
liko vedo in kjer boste lahko 
dobili podporo, informacije, 
nasvete,« je povedala pred-
sednica društva Spominčica 
Štefanija L. Zlobec.

Predsednik Lekarniš-
ke zbornice Slovenije Mi-
ran Golub je poudaril, da se 
Lekarna Kranj pridružuje 

tehnološko dovršenim le-
karnam na evropskem ni-
voju. »Ta lekarna je bila leta 
2016 celo prva, ki je v Slove-
niji uvedla sistem virtualnih 
polic, ki omogočajo večjo 
fleksibilnost, uporabnikom 
pa ostane več časa za pos-
vet z usposobljenimi farma-
cevtskimi delavci,« je spom-
nil Golub. Kot je sklenil, je 
Lekarna Kranj najsodob-
neje opremljena. Prednost 
napredka pa farmacevtom 
omogoča več časa za osebni 
stik s pacientom, kar je naj-
pomembnejše. 

Lekarna Kranj v celoti prenovljena 
Gorenjske lekarne so odprle povsem prenovljeno centralno Lekarno Kranj, investicija je stala vsaj 900 tisoč evrov. Lekarna je najsodobnejše opremljena, 
tehnološko dovršena, prednost napredka pa farmacevtom omogoča več časa za osebni stik s pacientom. Dežurna služba, ki je bila začasno preseljena  
v Zdravstveni dom Škofja Loka, bo na »stari« lokaciji ponovno začela delovati v ponedeljek, 18. novembra, zvečer. 

Včerajšnje slovesno odprtje centralne Lekarne Kranj / Foto: Tina Dokl
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Igor Kavčič

Kranj – Očka Orel, Temni-
kar, narednik Jim, Dane in 
Lovro s Petrom pa Štefuc in 
Hedvika so le nekateri iz-
med tako rekoč ponarode-
lih junakov iz filmov, ki jih 
je po literarnih predlogah 
ali posebej napisanih scena-
rijih posnel France Štiglic, 
režiser, scenarist, publicist, 
profesor in vsestranski kul-
turni delavec, rojen 12. no-
vembra 1919 v Kranju, kjer 
je po smrti 4. maja 1993 v 

družinski grobnici našel 
tudi svoj zadnji počitek. Bil 
je eden pionirjev slovenske-
ga filma, njegova dediščina 
pa obsega kar 15 celovečer-
nih filmov, vrsto kratkih in 
dokumentarnih del ter pet 
odmevnih televizijskih na-
daljevank. V uvodu so ome-
njeni liki iz nepozabnih: 
prvega slovenskega celove-
černega zvočnega igranega 
filma Na svoji zemlji, s ka-
terim se je uvrstil na film-
ski festival v Cannesu, Kos-
mačevega romana Balada 

o trobenti in oblaku ter fil-
mov Dolina miru in Tistega 
lepega dne. S filmom Deve-
ti krog se je leta 1961 pote-
goval za oskarja za najboljši 
tuji film – edini v zgodovini 
nekdanje Jugoslavije.

V počastitev stote obletnice 
njegovega rojstva so pri orga-
nizaciji Štigličevega leta moči 
združili Slovenski filmski 
center, Slovenski filmski ar-
hiv pri Arhivu Republike Slo-
venije in Slovenska kinoteka, 
eno osrednjih prizorišč pa je 
bil tudi Kranj. Že poleti je bila 
tu predvajana restavrirana in 
digitalizirana različica filma 
Dolina miru, v okviru festi-
vala kolaža Kaos so likovni 
in vizualni umetniki ustvar-
jali nove plakate na temo Šti-
gličevih filmov, od poletja 
Kranj krasi tudi velik stenski 
kolaž Angelce Hlebce, ki je 
odigrala nekaj ključnih vlog 
v njegovih. V torek so v Ob-
močnem stičišču Zveze kul-
turnih društev Kranj najprej 
odprli razstavo o življenju in 
delu Franceta Štiglica, ob 18. 
uri je v Gorenjskem muzeju 
sledil Muzejski večer o Štig-
ličevih mladih letih v Kranju, 

osrednji dogodek pa je bilo 
predvajanje delovne digital-
no restavrirane kopije filma 
Tistega lepega dne (1962).

Na razstavi, ki jo je pripra-
vila predsednica ZKD Mija 
Aleš, so predstavljene igral-
ske zasedbe in filmske ekipe 
vseh Štigličevih celovečer-
cev, na ogled so fotografije s 
snemanj, lahko si ogledamo 
notni zapis za glasbo v filmu 
Na svoji zemlji skladatelja 
Marjana Kozine, razstavlje-
ne so knjige o režiserju, fil-
mi na videokasetah in DVD-
-jih, na ogled so stari filmski 
koluti in podobno. Razstava 
je na ogled ob četrtkih in ob 
sobotah dopoldan. Odprtja 
razstave se je med drugim 
udeležil Francetov sin Tugo 
Štiglic, tudi sam filmski re-
žiser, pozneje pa je prišel 
tudi na muzejski večer, ki ga 

je pripravila etnologinja Ta-
tjana Dolžan Eržen. 

Predstavila je Kranj v času 
med obema vojnama, ki ga 
je Štiglic preživel v Kranju. 
Velika družina, France je bil 
deseti od enajstih otrok, se-
dem pa jih je preživelo, je ži-
vela v nekdanji stanovanjski 
hiši, tako imenovani Podrti-
ni, ki se je v šestdesetih letih 
umaknila mostu čez Kokro. 
Izvedeli smo marsikaj o živ-
ljenju nadobudne mladine, 
kako so se vključevali v gle-
dališče, France je obiskoval 
gimnazijo in bil tudi odličen 
telovadec, član Sokola, kas-
neje je v Ljubljano odšel štu-
dirat pravo, a ga zaradi vojne 
opustil, se zaposlil v Slavče-
vem gradbenem podjetju in 
da ga ne bi vpoklicali v nem-
ško vojsko v nemški tovar-
ni LGW. Kasneje je vstopil v 

partizane, po vojni se je pre-
selil v Ljubljano in se v Kranj 
vračal le na obiske.

»V središču Štigličevega 
dela je človek v njegovih uso-
dnih razmerjih in izjemnih 
dramatičnih situacijah. Na 
splošno je imel rad človeka, 
zato si je želel o njem poveda-
ti nekaj lepega. Zanimala ga 
je njegova tragična usoda. Pri 
tem je bil asociativen, poeti-
čen, celo liričen, čustvom je 
dajal prednost pred dejstvi,« 
je v uvod k filmu Tistega le-
pega dne pred polno dvora-
no povedala povezovalka pro-
grama Nataša Kne; in prav 
je imel kranjski župan Ma-
tjaž Rakovec, ko je v nagovo-
ru dejal, da je France Štiglic 
režiser, ki se ga spominjamo 
tako, kot bi si želeli vsi ume-
tniki. V Kranju s številnimi 
dogodki v njegov spomin.

Štigličevih sto 
V torek bi France Štiglic praznoval sto let. Njegov jubilej so v Kranju 
obeležili z muzejskim večerom, razstavo in predvajanjem delovne digitalno 
restavrirane kopije enega med Slovenci njegovih najbolj priljubljenih filmov 
Tistega lepega dne.

Štigličeva mlada leta je v kontekst takratnega Kranja postavila Tatjana Dolžan Eržen.

Razstavo o Francetu Štiglicu v prostorih ZKD Kranj je 
pripravila Mija Aleš. / Foto: Tina Dokl
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Bled – Na dva načina izve-
mo, kdo je Bohinjec na Ble-
du, akademski slikar in pro-
fesor Janez Ravnik. Z obsež-
no razstavo svojih likovnih 
del dokazuje, kako širok in 
kvaliteten je njegov umetni-
ški opus, ob množici obisko-
valcev na odprtju razstave pa 
še enkrat znova spoznamo, 
kako priljubljen je med Blej-
ci. Konec koncev so cele ge-
neracije šle skozi njegovo li-
kovno učilnico na OŠ prof. 
dr. Josipa Plemlja; pa tudi 
na kateri drugi šoli ali likov-
ni delavnici, kjer je mladim 
in manj mladim delil znanja 
o likovni umetnosti.

Razstavo je organiziralo 
Društvo Spoštujmo Bled, kot 
je povedal njegov predsednik 
Srečko Kunčič, z namenom, 
da se v imenu Bleda in Blej-
cev zahvalijo za vse, kar je dal 
kraju kot izjemen človek, ve-
lik estet in humanist. »Nekaj 
del, ki bi jih še rad pokazal, 
tu manjka, še posebej risb 
na papirju. Oh, toliko je še 
tega pri meni doma, najbolj-
še stvari so pa tako ali tako šle 

med ljudi,« je skromen sli-
kar, katerega mnoga dela so 
v zasebnih zbirkah po Slove-
niji in zunaj domovine. Veli-
ko del je poklonil tudi dobro-
delnim organizacijam, bol-
nišnicam in zavodom.

Pa vendar, v Festivalni dvo-
rani je na ogled več kot 120 
del iz celotnega Ravnikove-
ga več kot šestdesetletnega 
ustvarjalnega obdobja. Kot je 
v nagovoru o njegovem delu 
dejal ddr. Damir Globočnik, 
smo priča sprehodu po zgo-
dovini moderne umetno-
sti. Največ je platen v tehniki 
olje in akril, tu je nekaj risb iz 
zadnjega obdobja pa tudi le-
senih skulptur. Zanimala ga 
je tako figura kot abstraktna 
motivika, fantazijska arhitek-
tura, predvsem pa narava. Ko 
smo slikarja povprašali, kate-
ro ustvarjalno obdobje mu je 
najbližje in bi se znova vrnil k 
njemu, je povedal: »Zanima 
me vse, kar je aktualno. Ta 
čas je to predvsem odtujitev 
človeka od prirode. Umetnik 
mora v svojem ustvarjanju 
znati zajeti duh časa.« Tako 
so njegova najnovejša dela 
risbe z ogljem in posebnimi 

flomastri, ki se lotevajo pro-
blematike beguncev. 

Obsežen zapis, s katerim 
je orisal njegovo bogato ži-
vljenjsko pot in ga umestil v 
čas in prostor Bohinja, Ble-
da, Gorenjske in na neki na-
čin tudi planeta, je pripravil 
Srečko Kunčič, zbranim pa 
predstavil moderator Bojan 
Pogačnik, večer pa je obogatil 
tudi sestav Bled jazz selecti-
on s pevko Kristino Ober-
žan. V nagovoru v čast svoje-
mu nekdanjemu profesorju 

je bil zgovoren tudi aktualni 
minister za notranje zadeve 
Boštjan Poklukar: »V čas mi 
je, da lahko v imenu vseh ra-
zredov blejske šole izrazim 
čast našemu profesorju. Ja-
nez Ravnik je prava bohinj-
ska trma, ki se je preselila 
na Bled, iskriv, šaljiv, a tudi 
strog. Pri njem sem se nau-
čil discipline in reda. Zdaj 
sem odgovoren za red v tej 
državi in lahko rečem, da ste 
me, profesor Ravnik, dobro 
naučili.«

Ta slikoviti Janezov in naš svet 
V Festivalni dvorani je na ogled retrospektivna razstava Janeza Ravnika ob njegovi devetdesetletnici.

Janez Ravnik je slikar in človek širokega srca. / Foto: Tina Dokl

Visoko – Danes, v petek, 15. novembra, ob 19. uri KUD Valentin 
Kokalj Visoko v Domu krajanov na Visokem prireja literarno-
-glasbeni večer koroške ustvarjalnosti. Večer bodo posvetili 
spominu na pesnico in pisateljico Anito Hudl (1946–2002), 
ki se je na Koroško pred petimi desetletji preselila iz Kamnika. 
Ob interpretacijah njenih pesmi bodo na prireditvi nastopili 
tudi pevci MPZ Petra Liparja iz Kranja pod vodstvom Dejana 
Herakovića in gostje iz Koroške – Oktet Suha s Francko Šenk. 

Literarni večer koroške ustvarjalnosti

GLASBENA ŠOLA KRANJ
VABI NA

ŠMARTINSKI DOM
STRAŽIŠČE

ČETRTEK, 21. 11. 2019, 
OB 19. URI,

VSTOP PROST.
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Kranj – V vesti o nastopu hokejske reprezentance na turnirju v 
Latviji v torek smo zapisali napačen rezultat tekme z Belorusi-
jo. Naši hokejisti so Beloruse namreč premagali z rezultatom 
2 : 0. Bralcem in hokejistom se za napako opravičujemo.

Popravek

Maja Bertoncelj

Ljubljana – Po dolgem prip-
ravljalnem obdobju zače-
tek tekmovalne sezone že 
težko pričakujejo tudi v bi-
atlonskih vrstah. Pred od-
hodom v Sjusjoen na Nor-
veško, kjer so že prave zim-
ske razmere, so v torek spre-
govorili tudi o pričakova-
njih. To bo sezona z dvema 
vrhuncema: domačimi tek-
mami svetovnega pokala na 
Pokljuki (20.–26. januar) in 
svetovnim prvenstvom (12.–
23. februar). 

Kvota za svetovni pokal 
štirje fantje, tri dekleta

Na sever Evrope so pod 
vodstvom glavnega trener-
ja Uroša Velepca odpotova-
li Jakov Fak, Klemen Bau-
er, Miha Dovžan, Rok Tršan 
in Alex Cisar, pod vodstvom 
trenerke Andreje Mali pa 
ženska ekipa, ki jo sestavlja-
jo Polona Klemenčič, Nina 
Zadravec, Lea Einfalt in 
Nika Vindišar. Že pred nji-
mi je odšla na pot servisna 
ekipa, okrepljena z ruskim 
serviserjem Valerijem Ša-
škinom, v njej ostaja Anže 
Globevnik, pomagala bosta 

tudi Miha Dolar in Robert 
Gasser. Cilji so visoki, kar 
so poudarili tako v vodstvu 
kot tudi tekmovalci sami. Ja-
nez Ožbolt, vodja panoge bi-
atlon, je cilje predstavil tudi 
v številkah: »Naši cilji so pos-
tavljeni kar visoko. V svetov-
nem pokalu pri moških si v 
pokalu narodov želimo uvr-
stitev med deseterico in ime-
ti enega tekmovalca med de-
seterico v skupnem seštev-
ku svetovnega pokala. Se-
veda so cilj tudi vsaj ene sto-
pničke, uvrstitev med prvih 
pet na svetovnem prvenstvu 
in vsaj ena uvrstitev štafete 
do osmega mesta. Pri dekle-
tih so želje nekoliko bolj za-
držane, a optimistične. Želi-
mo obdržati kvoto treh tek-
movalk in da bi vsaj dve os-
vojile svoje prve točke v sve-
tovnem pokalu.« Če ima 
Slovenija v svetovnem po-
kalu pravico tekmovati s tre-
mi dekleti, pa bo lahko Vele-
pec imel na startu štiri fante. 
Za njimi so uspešne pripra-
ve. »Vedno imam visoka pri-
čakovanja, je pa pred začet-
kom težko dajati ocene. Gle-
de na trening smo priprav-
ljeni odlično, bolje kot lani. 
Letos smo delali z veliko 

intenzivnostjo in več kratki-
mi premori kot v preteklosti. 
Konec tedna bomo že videli, 
kje smo in kako je pripravlje-
na konkurenca, saj na uvodu 
v Sjusjoenu redno nastopa 
vsa svetovna biatlonska sre-
nja. Na tej tekmi bomo dobi-
li odgovore, kaj nam morda 
še manjka. Do začetka sezo-
ne svetovnega pokala bosta 
še dva tedna. Trenirali smo 
trdo, in če bo zdravje, mis-
lim, da bomo lahko vsi ve-
seli,« je optimističen Uroš 
Velepec. Zadovoljna je tudi 
Andreja Mali: »Imamo zelo 
mlade tekmovalke. Z njimi 
sem že četrto leto in sprem-
ljam njihov razvoj. Naredile 
so velik korak naprej. So zelo 
pridne in napredujejo.«

Fak: Želim tekmovati na 
najvišji ravni

Med biatlonci največ pri-
čakujejo od Jakova Faka in 
Klemena Bauerja. »Motiv za 
sezono je zelo velik. Želim 
tekmovati na najvišji mogo-
či ravni. Pred sezono so ved-
no prisotni določeni dvo-
mi, ki pa jih trener uspešno 
pomiri. Normalno je, da se 
skozi celotno pripravljalno 
obdobje ne moreš vedno po-
čutiti odlično. Verjamem, 
da je bil načrt treningov 
zelo dobro sestavljen. Poču-
tim se dobro in upam, da bo 
tako tudi po odprtju sezone 
konec tedna na Norveškem 
in nato na začetku svetovne-
ga pokala,« je pojasnil Fak, 
Bauer pa: »Za mano je us-
pešno pripravljalno obdob-
je z veliko kvalitetnega tre-
ninga, ki je ves čas teme-
ljil na programu trenerja 
Uroša Velepca. Del trenin-
ga sem izvedel v lastni re-
žiji tudi na drugačen način, 
a kvaliteta in količina nista 
bila nikoli vprašanje. Vse to 
se je pokazalo tudi z rezulta-
ti na rolkarskem svetovnem 

prvenstvu v Minsku z dve-
ma medaljama, ki pa je bil 
le dober trening in popestri-
tev. Če bo vse, kot je treba, 
mislim, da ni nobenega raz-
loga za skrb. Veselim se za-
četka sezone. Že na uvodu 
bi rad dosegel dobre rezul-
tate, ne bi rad čakal na Pok-
ljuko, ki je šele januarja. Do-
ber začetek pomeni tudi laž-
je, bolj sproščeno nadaljeva-
nje. Na polno bom šel že na 
Švedskem.«

Nadaljnji korak za 
promocijo Pokljuke 2021

Poleg predstavitve bia-
tlonske reprezentance so 
pred začetkom sezone ura-
dno predstavili tudi t. i. Bi-
athlon Tour Mobil, ki bo 
skrbel za promocijo svetov-
nega prvenstva v biatlonu 
februarja 2021 na Pokljuki. 
Tim Farčnik, podpredse-
dnik organizacijskega odbo-
ra Pokljuka, pravi: »Projekt 
svetovnega prvenstva smo 
simbolično začeli 14. sep-
tembra, ko smo podpisali 
pogodbo z mednarodno bia-
tlonsko zvezo o organizaciji 
prvenstva in na Bledu odpr-
li uradno informacijsko toč-
ko in uradni bar prvenstva. 
Promocijske aktivnosti na-
daljujemo. Biathlon Tour 
Mobil bo obiskal vseh devet 
postaj svetovnega pokala v 
biatlonu in svetovno prven-
stvo, kasneje pa naredil turo 
tudi po Sloveniji. Trudili se 
bomo prepričati številne za-
interesirane navijače, naj 
leta 2021 obiščejo tudi sve-
tovno prvenstvo na Pokljuki, 
predstavljali bomo tudi Slo-
venijo, Bled in Bohinj kot go-
stitelje. Na prvenstvu priča-
kujemo več kot 135 tisoč gle-
dalcev, vsaj sedemdeset od-
stotkov naj bi jih prišlo iz tu-
jine. Prav zaradi tega je ta 
platforma za nas zelo po-
membna.«

Prvi test bo na Norveškem
Biatlonci so v sredo odpotovali v Sjusjoen na Norveško, kjer se bodo ta konec tedna pomerili z močno 
mednarodno konkurenco in dobili prve primerjave pred začetkom tekem svetovnega pokala konec 
novembra na Švedskem. Cilji so visoki.

Slovenski biatlonci z optimizmom in visokimi cilji pričakujejo začetek sezone. / Foto: Tina Dokl

Priprave nadaljujejo tudi organizatorji svetovnega prvenstva 
v biatlonu leta 2021 na Pokljuki. Za njegovo promocijo 
bo skrbel tudi t. i. Biathlon Tour Mobil, ki bo obiskal vse 
postaje svetovnega pokala v letošnji sezoni in tudi svetovno 
prvenstvo. / Foto: Tina Dokl

Kranj – Hokejisti HDD SIJ Acroni Jesenice nadaljujejo igranje 
v Alpski hokejski ligi. Pred njimi sta dve tekmi v Avstriji. Jutri 
bodo igrali s hokejisti EC Bregenzerwald, v nedeljo pa jih čaka 
še obračun z EHC Lustenau. Nove tekme so za hokejisti v 
Mednarodni hokejski ligi. Ekipa HD Hidria Jesenice je izgubila 
s KHL Mladost z 2 : 5 (2 : 3, 0 : 0, 0 : 2). Na lestvici so na šes-
tem mestu, kranjski Triglav je drugi. Jeseničani se bodo jutri 
v gosteh pomerili s KHL Medveščak, triglavani pa prav tako 
v gosteh s HK Slavija Junior, trenutno vodilnimi na lestvici. 
Tekma bo štela tudi za državno prvenstvo.

Pred hokejisti Jesenic tekmi v Avstriji

Kranj – Zaradi igranja tekem proti Latviji in Poljski imajo no-
gometaši v Prvi ligi Telekom Slovenije odmor. Bodo pa aktivni 
nogometaši v drugi slovenski nogometni ligi. Pred njimi so 
tekme 18. kroga. Kalcer Radomlje jutri ob 13.30 gosti Roga-
ško, Roltek Dob pa ob isti uri igra doma z novomeško Krko. 
Tekme 14. kroga, ki je zadnji v jesenskem delu, bodo odigrali 
nogometaši v tretji slovenski nogometni ligi – zahod. Tekme 
gorenjskih predstavnikov: TKK Tolmin – Tinex Šenčur, Sava 
Kranj – Svoboda Ljubljana, Brinje Grosuplje – Bled Hirter (vse 
v soboto z začetkom ob 13.30), Arne Tabor 69 – Žiri (v nedeljo 
ob 13.30).

Konec tedna le tekme v drugi in tretji ligi

Škofja Loka – Minuli konec tedna so člani Jadralnega kluba 
Loka Timing z jadrnico Taia 2 & White Goose uspešno na-
stopili tudi na zadnji tekme letošnje sezone, regati Jabuka. 
Posadka Tempo group sailing team na čelu s krmarjem Gora-
nom Djordjevićem je za pot od Vodic do otoka Jabuka in nazaj 
porabila 14 ur 53 minut in 23 sekund in v razburkanem morju 
ugnala prav vse jadrnice. Prijavljenih jih je bilo 106. Regata 
je potekala v že 17. izvedbi, prvič pa jo je osvojila katera od 
slovenskih jadrnic.

Nov uspeh loških jadralcev

Šenčur – Košarkarji v 1. SKL igrajo tekme 7. kola. Derbi je 
bil v sredo v Šenčurju. Tekmo med domačo ekipo Gorenjska 
gradbena družba Šenčur in Krko je po hudem boju dobila Krka. 
Zmagali so z 89 : 83 (23 : 17, 25 : 26, 15 : 20, 20 : 26). Konstantin 
Subotič, trener Šenčurjanov, je po tekmi med drugim pove-
dal: »Smo razočarani. Odigrali smo dobro, a je žal v ključnih 
trenutkih prišlo do nekaj slabih odločitev.«

Košarkarji Šenčurja izgubili s Krko

Maja Bertoncelj

Ljubljana – Planica bo letos v 
decembru (21. in 22. decem-
bra) gostila tekme svetovne-
ga pokala v teku na smučeh, 
konec marca (19.–22. mar-
ca) pa še svetovno prvenstvo 
v poletih. Predprodaja vsto-
pnic se je začela v torek s po-
sebnim dogodkom, ki so ga 
v ta namen pripravili v Lju-
bljani.

»Danes se začne pisati 
nov list v zgodovini Plani-
ce, danes začnemo odšteva-
ti. Čaka nas namreč sezona, 
v kateri bomo preverili, kako 
smo pripravljeni na nordij-
sko svetovno prvenstvo leta 
2023, ki bo nedvomno naj-
večji športni dogodek v Slo-
veniji doslej. Vse oči so upr-
te v vas, dragi športniki. Z 

vsem srcem bomo navija-
li, da boste dosegli tiste naj-
večje uspehe, za katere dela-
te, saj je Planica vsesloven-
ski dogodek, na katerem 
ves uspeh šteje dvojno. Zato 
vam želim vso srečo. Ekipi, 
ki pripravlja tekmovanja, pa, 
da potekajo kar se da nemo-
teno in dobro, pa ravno prav 
snega, veliko sonca in pred-
vsem ne pozabite, da to dela-
te izjemno dobro,« je ob tej 
priložnosti med drugim po-
vedal Franci Petek, direktor 
Smučarske zveze Slovenije.

Zbrane sta nagovorila tudi 
dr. Jernej Pikalo, minister 
za izobraževanje, znanost in 
šport, in Ljubo Jasnič, pred-
sednik Zbora in Odbora za 
smučarske skoke in nordij-
sko kombinacijo pri SZS ter 
podpredsednik OK Planica.

Začetek predprodaje 
vstopnic za Planico

Škofja Loka – Rokometaši v Ligi NLB igrajo tekme 10. kroga. 
Ekipa Urbanscape Loka bo juri gostila MRK Krko. Tekma se 
bo začela ob 20. uri.

Loški rokometaši gostijo Krko
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Cveto Zaplotnik

Cerkljanska Dobrava – Kot 
pravi Zoran, so čebelje dru-
žine, vseh ima sto dvajset, 
dobro preživele zimo in lepo 
razvite pričakale spomladan-
sko regratovo pašo. »Regrata 
je bilo letos zelo veliko, z veli-
ko cvetnimi nastavki, vendar 
je slabo medil. Zakaj je bilo 
tako, si kljub dolgoletnim 

opažanjem in zapiskom ne 
znam v celoti pojasniti. A re-
gratov med, kolikor ga je že 
bilo, je bil zelo koristen za na-
daljnji razvoj, in, kot se je iz-
kazalo kasneje, tudi za preži-
vetje čebeljih družin. Na ve-
likonočni ponedeljek, sre-
di regratove paše, se je na-
mreč začelo obdobje izrazito 
hladnega in deževnega vre-
mena, ki je z nekaj krajšimi 

prekinitvami trajalo vse do 
konca maja. Čebele so v pri-
meru dobre letine običajno 
v tem času nabrale medu za 
eno točenje, letos pa so ve-
čino prej nabrane medičine 
porabile zase. V maju smo 
morali družine celo krmiti s 
sladkorjem, da smo jih obdr-
žali pri življenju,« pojasnju-
je Zoran Kmetič in dodaja, 
da je bilo tudi nadaljevanje 

sezone dokaj slabo – večina 
lip sploh ni cvetela, za boljše 
medenje kostanja pa je bila 
kakšna ploha preveč. Ko je 
že kazalo, da bo letos medu 
dovolj komaj za domače pot-
rebe, ne pa za izpolnitev že-
lja zvestih strank, je prese-
netil julij, ko je medilo nad 
vsemi pričakovanji in so če-
bele dobro napolnile panje z 
gozdnim medom. Po 20. ju-
liju je Zoran začel z edinim 
letošnjim točenjem medu. 

»Letošnja letina ni bila med 
boljšimi, a glede na to, kaj se 
je dogajalo, sem zadovoljen. 
Količina iztočenega medu je 
bila vsaj za trideset odstotkov 
manjša od običajne. Običaj-
no točimo med dvakrat, le iz-
jemoma, v zelo medenih le-
tih, trikrat, letos smo ga le 
enkrat,« pravi Zoran in po-
udarja, da je pozno medenje 
povzročilo tudi ponovni mo-
čan razvoj družin, tako da je 
večina med njimi zelo dobro 
pripravljena na zimo.  

Čebelarsko sezono rešil gozdni med
»Tako nepredvidljive čebelarske sezone, kot je bila letošnja, v moji 33-letni čebelarski praksi še ni bilo,« 
pravi Zoran Kmetič, čebelarski mojster s Cerkljanske Dobrave, ki je čebelarsko sezono »rešil«  
s kakovostnim gozdnim medom.

Čebelarski mojster Zoran Kmetič pred čebelnjakom

Kranj – Oddelek za kmetijsko svetovanje pri Kmetijsko goz-
darskem zavodu Kranj pripravlja v torek, 19. novembra, z za-
četkom ob 9. uri v sejni sobi KGZ Sloga Kranj na Primskovem 
predavanje za vse, ki se na kmetijah ukvarjajo s turistično 
dejavnostjo ali o tej razmišljajo. Število nočitev na turističnih 
kmetijah narašča, klasičnim nastanitvam se pridružujejo raz-
lične nove inovativne oblike (glamping), ki jih bo na predava-
nju predstavila Renata Kosi, strokovna sodelavka za področje 
turizma na kmetijah pri celjskem kmetijsko-gozdarskem zavo-
du. Na predavanju bodo pomembne teme še vodenje evidenc 
lastnih surovin in iz drugih kmetij, razpisi za turistične kmetije 
in novosti na področju zakonodaje. 

Predavanje o turizmu na kmetijah

Cveto Zaplotnik

Kranj – Vlada je spremeni-
la uredbo o izvajanju ukre-
pa za zagon dejavnosti na 
majhnih kmetijah. Po no-
vem bo v okviru programa 
razvoja podeželja za ta ukrep 
na voljo več denarja – 40 mi-
lijonov evrov, od tega 30 mi-
lijonov evrov iz Evropske-
ga kmetijskega sklada za ra-
zvoj podeželja in 10 milijo-
nov evrov iz državnega pro-
računa. Spreminjajo se tudi 
pogoji za pridobitev denar-
ne podpore. Do podpore 
bodo po novem upravičene 
majhne kmetije, ki obdeluje-
jo najmanj 1,5 hektarja (prej 
tri hektarje) in največ šest 
hektarjev primerljivih kme-
tijskih površin ter redijo naj-
manj 1,5 glave velike živine 
(prej tri glave) in največ pet-
najst glav. Ker se je izkazalo, 
da je obtežba 0,7 glave velike 
živine na hektar postavljena 
previsoko, so jo s spremem-
bo uredbe znižali na 0,5 hek-
tarja. Pogoj, da je polovica 
kmetijskih površin na obmo-
čju z omejenimi možnostmi 
za kmetijsko dejavnost, osta-
ja nespremenjen. 

Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano bo 
za pridobitev finančnih pod-
por še ta mesec objavilo javni 

razpis. Na podlagi spreme-
njenih pogojev se bo za pod-
pore lahko potegovalo več 
kot sedem tisoč kmetij na 
območju z omejenimi mo-
žnostmi za kmetijsko de-
javnost, ki obdelujejo skup-
no več kot 31 tisoč hektar-
jev kmetijskih površin. »Te 
kmetije so zelo pomembne 
za pridelavo hrane, za 
preprečevanje zaraščanja 
površin ter za ohranjanje bi-
otske raznovrstnosti, delov-
nih mest in uravnoteženega 

družbeno-ekonomskega ra-
zvoja na podeželju,« pou-
darjajo na ministrstvu in do-
dajajo, da bodo kmetije mo-
rale k vlogi na javni razpis 
priložiti tudi enostaven po-
slovni načrt kmetije za ob-
dobje treh let. 

Kmetije bodo prejele pod-
poro v pavšalnem znesku pet 
tisoč evrov, in sicer v dveh 
obrokih: prvi obrok v višini 
70 odstotkov odobrene po-
moči po prejemu odločbe o 
dodelitvi denarja, preostalih 

30 odstotkov pa po izved-
bi aktivnosti iz poslovne-
ga načrta. Kmetije bodo po-
leg poslovnega načrta mora-
le izpolniti še nekatere dru-
ge zahteve: vsako leto bodo 
morale oddati zbirno vlogo 
za kmetijska plačila, zago-
toviti obtežbo 0,5 glave veli-
ke živine na hektar trajnega 
travinja in ne zmanjšati ob-
sega primerljivih kmetijskih 
površin za več kot deset od-
stotkov in s tem tudi ne pod 
mejo 1,5 hektarja. 

Podpore za manjše kmetije
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo še ta mesec objavilo javni razpis, po katerem 
bodo na podlagi spremenjenih pogojev do finančne podpore upravičene tudi manjše kmetije. 

Po novem se bo za finančne podpore lahko potegovalo več hribovskih kmetij. Slika je 
simbolična.

Češnjica – Škofjeloška kmetijska svetovalna služba pripravlja 
v četrtek, 21. novembra, v zadružnem domu na Češnjici dve 
predavanji. Na prvem, ki se bo začelo ob 9. uri, bo specialistka 
za rastlinsko pridelavo Marija Kalan predavala o pridelovanju 
kakovostne krme na travinju, na drugem, ki se bo začelo ob 
10.30, pa bo specialist za živinorejo Franci Pavlin predaval o 
pitanju govedi.

O pridelovanju krme in pitanju goved

Kranj – Vlada se je seznanila s končno oceno škode, ki jo je neurje 
s poplavami in točo povzročilo 22. in 23. junija letos v 43 občinah 
na območju Gorenjske, Koroške, Podravske in Pomurske ter v 
vzhodnoštajerski in zahodnoštajerski regiji. Državna komisija 
za ocenjevanje škode po naravnih in drugih nesrečah je škodo 
ocenila na 13,3 milijona evrov, od tega naj bi je bilo za več kot 
deset milijonov evrov na vodotokih, 2,2 milijona evrov na grad-
beno-inženirskih objektih, 486 tisoč evrov na gozdnih cestah, 
112 tisoč evrov na kmetijskih zemljiščih ... Ker je končna ocena 
škode presegla 0,3 promila načrtovanih prihodkov državnega 
proračuna za leto 2019, je vlada zavezala pristojna ministrstva, 
da pripravijo program odprave posledic neposredne škode.

Škoda tudi v gozdu in na kmetijskih zemljiščih

Mavčiče – Društvo Sorško polje bo v sodelovanju s krajevnimi 
skupnostmi in občinami pripravilo v novi dvorani Simona 
Jenka v Mavčičah tečaj pletarstva – od leskove in vrbove palice 
do izdelka v petih korakih. Tečaj bo potekal v četrtkih od 17. 
do 20. ure, prvič bo v četrtek, 21. novembra, potem pa še 28. 
novembra, 12. decembra ter 9. in 16. januarja. Tečaj bo vodil 
pletarski mojster Janez Krišelj, imetnik certifikata Rokodelstvo 
Art&Craft Slovenije. Prijave sprejema predsednik društva Ma-
tjaž Jerala (matjaz.jerala@siol.net), ki daje tudi informacije o 
vsebini in ceni tečaja. 

Tečaj pletarstva – od palice do izdelka

Cveto Zaplotnik

Kranj – Po podatkih Agencije 
RS za kmetijske trge in razvoj 
podeželja so mlekarne sep-
tembra letos za mleko, dosta-
vljeno v mlekarno ter s 3,7 od-
stotka maščobe in 3,15 odstot-
ka beljakovin, plačale v pov-
prečju 31,88 evra za sto kilo-
gramov, kar je bilo za 15 cen-
tov ali za 0,47 odstotka več 
kot mesec prej. Ker je mleko 
v povprečju vsebovalo 4,08 

odstotka maščobe in 3,37 od-
stotka beljakovin, je bila pov-
prečna dejanska odkupna 
cena 34,88 evra in je bila za 
80 centov ali za 2,35 odstot-
ka višja kot avgusta. Odkupo-
valci so za mleko s 3,7 odstot-
ka maščobe in 3,15 odstotka 
beljakovin plačali povprečno 
29,51 evra za sto kilogramov, 
cena, izračunana glede na 
dejansko vsebnost maščob 
in beljakovin v mleku, pa je 
znašala 32,65 evra.

Odkupne cene mleka

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

Mesec Cena mlekarn Cena odkupovalcev

 *standardna *dejanska *standardna *dejanska

December 2012 31,00 32,56 26,56 30,71

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

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

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

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

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

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

Julij 2019 31,72 33,94 29,08 31,74

Avgust 2019 31,73 34,08 29,38 32,02

September 2019 31,88 34,88 29,51 32,65
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porni center, d. o. o., Kranj je  
objavila razpis za 1 (eno) pros-
to delovno mesto, in sicer  
POMOČNIK VODJE PRO-
JEKTOV. Celotno besedilo 
razpisa je objavljeno na sple-
tni strani družbe BSC, d. o. 
o., Kranj, www.bsc-kranj.si.  
Rok za prijavo je 25. 11. 2019. 

Simon Šubic

Šenčur, Poljane – Obrtno-
-podjetniška zbornica Slove-
nije (OZS) bo tudi letos raz-
glasila obrtnika in podjetni-
ka leta. Med letošnjimi no-
miniranci za priznanji, ki ju 
zbornica že dolga leta pode-
ljuje svojim članom za po-
slovne dosežke, inovativno-
st in odličnost, sta tudi Go-
renjca: za priznanje obrtni-
ka leta se poteguje šenčurski 
slikopleskar Aleksander Go-
rečan (Penzel), za podjetni-
ka leta pa Iztok Stanonik iz 
poljanskega Polycoma.  

Aleksander Gorečan je iz-
kušen slikopleskar, ki svoje 
podjetje Penzel vodi od leta 
2009. Opravljajo vse stori-
tve s področja slikopleskar-
stva in vgradnje štukatur, 
še posebej pa se posvečajo 

dekorativnim tehnikam. 
Kot poudarjajo v OZS, si je 
Penzel v desetih letih ustva-
ril ugled in stalne stranke, 
ki cenijo korekten odnos in 
kakovost opravljenega dela. 

Prednost manjšega podje-
tja, kot je Aleksandrovo, je 
namreč prav v popolni prila-
godljivosti strankam. Na vo-
denje podjetja v prihodno-
sti se počasi že pripravlja 

Aleksandrov sin Peter, kar 
seveda veseli očeta, ki želi 
prenesti dejavnost na sina 
čim prej. Aleksander sicer 
ob svojem delu najde čas tudi 
za aktivno delo v upravnem 
odboru sekcije slikopleskar-
jev, fasaderjev in črkoslikar-
jev pri OZS, poleg tega pa je 
bil tudi pobudnik za ustano-
vitev sekcije slikopleskarjev 
na območju OOZ Kranj, še 
piše v obrazložitvi njegove 
nominacije.

Iztok Stanonik je z bra-
tom Igorjem solastnik pod-
jetja Polycom Škofja Loka, 
sam opravlja funkcijo pred-
sednika uprave. Odlikujejo 
ga iznajdljivost, vztrajnost, 
pogum in delavnost, poleg 
tega je velik optimist, sode-
lavci pa mu zaupajo in pravi-
jo, da je podjetniški genij, so 
razložili v OZS. V Polycomu 

z 280 zaposlenimi sodelu-
jejo predvsem z avtomobil-
sko industrijo, njihovi iz-
delki pa so v avtomobilskih 
lučeh, motorjih za brisalce, 
v sistemih za odpiranje ste-
kel, premikanje sedežev, od-
piranje vrat, ročne zavore in 
še kje, v celoti pa so razvili 
tudi sistem za odpiranje pr-
tljažnih vrat iz notranjosti 
avtomobila. Večino svojih 
izdelkov prodajo na evrop-
ski trg avtomobilske ter ele-
ktro in elektronske industri-
je, izvažajo pa tudi v Sever-
no, Srednjo in Južno Ame-
riko ter Azijo. Pomemben 
element njihove ponudbe 
predstavlja proizvodnja po-
limernih izdelkov, ki jih raz-
vijejo od zasnove do proizvo-
dnje. »Inovativna tehnologi-
ja, pametna avtomatizaci-
ja, edinstven razvoj procesa 

ter fleksibilna logistika jim 
omogoča realizacijo veliko-
serijske proizvodnje in s tem 
zagotavljanje dobave velikih 
naročil,« še pravijo v OZS.

Priznanji za obrtnika in 
podjetnika leta 2019, kakor 
tudi za najstarejšega obrtni-
ka leta, bodo podelili v začet-
ku decembra na slovesnosti 
ob 50-letnici OZS. Sedmega 
decembra 1969 je namreč 
dvanajst združenj obrtni-
kov, med njimi tudi z obmo-
čij Jesenic, Kranja, Radovlji-
ce in Tržiča, ustanovilo Zve-
zo združenj samostojnih 
obrtnikov Slovenije, pred-
hodnica današnje OZS. 

Med nominiranci tudi Gorenjca
Med kandidati za obrtnika in podjetnika leta 2019, ki ju bo decembra razglasila Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, sta tudi 
slikopleskar Aleksander Gorečan in podjetnik Iztok Stanonik. 

Aleksander Gorečan (desno) s sinom Petrom / Foto: OZS

Iztok Stanonik / Foto: Gorazd Kavčič

Jasna Paladin

Domžale – Obrtno-podjetni-
ška zbornica (OOZ) Domža-
le je minuli teden pripravi-
la 1. Festival podjetništva v 
Domžalah, ki pa je bil v ne-
čem prav poseben. »Če je 
bila občina Domžale v pre-
teklosti zibelka obrtništva v 
Sloveniji, ena najmočnejših 
obrtniških občin, tudi sedaj 
želimo orati ledino s prvim 
festivalom podjetništva, ki 
smo ga posebej posvetili ge-
neraciji tretjega življenjske-
ga obdobja, česar ni doslej 
naredil še nihče. Evropske 
raziskave kažejo, da bo do 
leta 2030 vsak tretji Evrope-
jec starejši od 65 let. Na to 
se bomo morali pripraviti – 
tudi podjetja, ki bodo mora-
la spremeniti svoje poslov-
ne modele. Zato smo se le-
tos odločili, da preverimo, 
ali naši starejši sploh imajo 
interes, voljo in željo aktiv-
no sodelovati pri soustvarja-
nju podjetništva še naprej. 
Odzivi so bili fenomenal-
ni,« pravi namestnica direk-
torice OOZ Domžale Mella-
nie Grudniik in dodaja, da 
so se s starejšimi na poseb-
ni delavnici pogovarjali o 
povsem konkretnih prime-
rih, kako hobi spremeniti v 

posel, kako na stara leta de-
lati in zaslužiti, ne da bi si s 
tem ogrozili pokojnino, in 
ali so zagonska podjetja oz. 
startupi možni tudi v tret-
jem življenjskem obdobju.

Da so izkušnje upokojen-
cev neprecenljive, ugotavlja 
tudi direktorica OOZ Dom-
žale Karolina Kalan, ki pou-
darja, da starejših na tem po-
dročju zares ne bi smeli pod-
cenjevati. Številni pravijo, 

da so v mladih letih delali za 
preživetje, na stara leta pa bi 
radi za dušo. »Glede na sta-
ranje prebivalstva moramo 
spodbujati podjetnost na-
sploh – v prav vseh genera-
cijah. Osnovno poslanstvo 
OOZ naj bi bilo pokrivanje 
aktivne generacije obrtni-
kov in podjetnikov, mi pa 
vidimo to sliko širše. Sku-
paj z občino si želimo pos-
tati nacionalni center podje-
tništva. Šli bomo po korakih 
in pokrivali vse generacije. 
V zadnji triadi domžalskih 
osnovnih šol že nekaj let iz-
vajamo dneve podjetništva, 
napovedujemo tudi uved-
bo podjetniške bralne znač-
ke. Za aktivno generacijo – 
ne samo za podjetnike in 
obrtnike, ampak za vse, ki 

so aktivni na trgu – bomo 
uvedli akademijo podjetno-
sti, ki se ji bo lahko prid-
ružil kdorkoli, obenem pa 
bomo imeli še program za 
tretje življenjsko obdobje,« 
je na novinarski konferenci 

povedala Kalanova in napo-
vedala, da bodo junija 2021 
v Domžalah organizira-
li osemdnevni prvi vseslo-
venski festival podjetništva 
na nacionalni ravni.

Starejše bodo v podjetnost 
vključili v treh segmentih, 
in sicer s programom starej-
ši za starejše (da aktivni sta-
rejši pomagajo dementnim, 
gibalno oviranim, bolehnim 
starejšim), mladi za starej-
še (da mladi starejšim po-
magajo pri različnih vsako-
dnevnih opravilih) in starej-
ši za mlade (da starejši s svo-
jimi dolgoletnimi izkušnja-
mi – pa ni nujno, da samo 
s podjetniškimi, ampak tudi 
življenjskimi – znajo mla-
dim povedati, kaj je v življe-
nju vredno, česa se držati).

Z OOZ Domžale aktivno 
sodeluje tudi Občina Dom-
žale, ki skupaj z Inštitutom 
za socialno varstvo dela ob-
širno raziskavo in analizo o 
starejših in njihovih potre-
bah v lokalni skupnosti, ugo-
tovitve, zbrane na prvem fe-
stivalu podjetništva v Dom-
žalah, pa bodo zapisali v stra-
tegijo za podjetništvo in go-
spodarstvo.

Upokojeni podjetniki 
morajo biti slišani
Tako so prepričani na Obrtno-podjetniški zbornici Domžale – prvi pri nas, ki 
osrednje pozornosti ne namenja zgolj aktivnim obrtnikom in podjetnikom, 
ampak tudi mladim, vse bolj pa tudi upokojenim obrtnikom.

Direktorica OOZ Domžale 
Karolina Kalan

Namestnica direktorice 
OOZ Domžale Mellanie 
Grudniik

Če bo interes upokojenih obrtnikov na Gorenjskem 
velik, bodo svoj poslovni model za starejše na 
OOZ Domžale z veseljem predstavili tudi drugim 
gorenjskim OOZ, za zdaj pa jim bodo z nasveti 
pomagali v Domžalah.

Cveto Zaplotnik

Kranj – V Agenciji za javno-
pravne evidence in storitve 
(Ajpes) so tudi letos na pod-
lagi javno objavljenih letnih 
poročil gospodarskih družb 
in samostojnih podjetnikov 
v skladu z metodologijo mi-
nistrstva za gospodarski ra-
zvoj in tehnologijo pripravili 
seznam hitro rastočih podje-
tij za petletno obdobje 2014–
2018. V tem obdobju je bilo v 
Sloveniji 4,4 odstotka oziro-
ma 5347 hitro rastočih podje-
tij, ki so zaposlovala 16,4 od-
stotka vseh delavcev v državi 
in ustvarila s prodajo skup-
no 20,5 milijarde prihod-
kov. Med statističnimi regi-
jami je bil delež takšnih pod-
jetij najvišji v jugovzhodni 

Sloveniji (5,6 odstotka), v ko-
roški regiji (5,6) ter v gorenj-
ski regiji (4,7), najnižji pa v 
obalno-kraški (3,4) in v posa-
vski regiji (3,8).  

Po podatkih kranjske iz-
postave Ajpesa je bilo na 
Gorenjskem v tem obdob-
ju 11.382 podjetij, med njimi 
je bilo 539 hitro rastočih, kar 
je predstavljalo 4,7 odstotka 
vseh podjetij. Največji delež 
hitro rastočih podjetij imajo 
v občinah Železniki (7,4 od-
stotka), Cerklje (6,6), Kranj-
ska Gora (6,6) in Šenčur 
(6,4), nad gorenjskim pov-
prečjem je delež takih pod-
jetij še v občinah Bled (5,4), 
Naklo (5,1) in Škofja Loka 
(5,9), najnižji delež pa je v 
občinah Preddvor (2,4), Je-
zersko (2,9) in Jesenice (3,3). 

Hitro rastoča 
podjetja
Gorenjska je po deležu hitro rastočih podjetij 
tretja med vsemi statističnimi regijami. 

Kranj – Samo še danes je čas 
za oddajo pripomb k predlo-
gu za vrednotenje nepremič-
nin. Utemeljene pripombe 
glede vpliva vrednostne ravni 
in cone lahko na posebnem 
obrazcu oddate v svoji obči-
ni, splošne pripombe na mo-
dele pa lahko na posebnem 
obrazcu, ki je objavljen na 
Portalu za množično vred-
notenje nepremičnin, posre-
dujete geodetski upravi. 

Samo še danes čas za 
oddajo pripomb
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Simon Šubic

Kranj – Kranjsko okrožno 
sodišče je z vmesno sodbo 
odločilo, da je družina Er-
žen upravičena do odško-
dnine, ki jo terja od države 
za zmanjšano vrednost svo-
je nepremičnine zaradi iz-
gradnje viadukta Peračica 
v letu 2011. O višini odško-
dnine bo sodišče odločalo 
po pravnomočnosti vmesne 
sodbe, je pojasnila predse-
dnica sodišča Janja Roblek. 
Na državnem odvetništvu, 
ki v tožbi zastopa državo, so 
za Gorenjski glas dejali, da 
odločitve, ali bodo na vme-
sno sodbo vložili pritožbo, 
še niso sprejeli. 

Družina Eržen od drža-
ve zahteva 114.380 evrov od-
škodnine za svojo hišo ob 
viaduktu Peračica, v kateri 
življenje ni več mogoče in je 

hiša že več kot dve leti praz-
na. Po gradnji viadukta jim 
je namreč usahnil edini vir 
vode na parceli, poleg tega 
bi bilo bivanje v hiši nev-
zdržno, saj jim na parcelo 
z viadukta padajo poškodo-
vani deli in registrske tabli-
ce z avtomobilov, steklenice 
in drugi predmeti, pozimi 
pa tudi splužen sneg, nava-
jajo tožniki. Za nameček je s 
70-metrskega viadukta sko-
čilo že več samomorilcev, 
eden je celo pristal le deset 
metrov pred pragom hiše. 

Zadnja obravnava tožbe-
nega zahtevka je pred sod-
nico Majo Zorman Krč pote-
kala julija. Kot je tedaj razlo-
žil Vili Eržen, ki je po pokoj-
nem očetu Ladislavu pode-
doval hišo in v imenu celot-
ne družine nadaljuje očetov 
boj z državo, jih še posebej 
boli, ker je država povsem 

drugače ravnala v primer-
ljivem primeru ob dob-
ra dva kilometra oddalje-
nem 35-metrskem viaduktu 
Dobruša v Mošnjah, kjer so 
hišo družine Pavlič, v katero 
so se zatekali brezdomci in 
odvisniki, odkupili za 340 ti-
soč evrov in jo porušili.

Zakaj država ni odkupi-
la nepremičnine Erženo-
vih, čeprav se nahaja znot-
raj 40-metrskega varovalne-
ga pasu ob avtocesti, ni zna-
no. Do zdaj je vztrajala pri 
stališču, da varovalni pas za 
viadukte ni izrecno določen, 
hiša Erženovih pa v lokacij-
skem načrtu tudi ni bila pred-
videna za rušenje. Vendar pa 
je ena od zaslišanih prič, di-
plomirani inženir gradbeni-
štva Srečko Veselič, dejala, 
da se je obstoječi načrt nana-
šal na rekonstrukcijo starega 
viadukta iz leta 1967, ko so 

bili standardi pri preverjanju 
vplivov na okolje bistveno 
milejši. Šele med gradnjo so 
ugotovili, da je stari objekt v 
tako slabem stanju, da je ne-
uporaben, zato so ga podrli 
in na njegovem mestu zgra-
dili popolnoma nov viadukt, 
ki se je za odstavni pas še 
približal hiši Erženovih. Ni 
šlo torej več za rekonstrukci-
jo, ampak za novogradnjo, je 
prepričan Veselič. 

Sodišče je zaslišalo tudi 
nekdanjega sodnega cenilca 
Franca Valanta, ki je po naro-
čilu pokojnega Ladislava Er-
žena ob začetku gradnje via-
dukta leta 2010 izračunal tr-
žno vrednost hiše. Ta je tedaj 
znašala 114.380 evrov, pri če-
mer vpliva viadukta sploh ni 
upošteval. Ob upoštevanju 
vpliva viadukta pa je vrednost 
hiše nična, saj je nihče ne bi 
hotel kupiti, je dodal.

Erženovim zaradi viadukta 
pripada odškodnina
Kranjsko sodišče je odločilo, da mora država družini Eržen plačati odškodnino, ker je izgradnja viadukta 
Peračica znižala vrednost njihove nepremičnine.

Vili Eržen in njegova mama Slavica sta se pred kratkim 
razveselila odločitve kranjskega sodišča. / Foto: arhiv GG 

Sprva so nameravali le rekonstruirati stari viadukt Peračica 
iz leta 1967, a ker je bil v zelo slabem stanju, so nazadnje 
zgradili novega, večjega. / Foto: arhiv GG 

Simon Šubic

Kranj – Slovenska policija je 
predstavila zbirne podatke 
prvega dela akcije Sloveni-
ja piha 0,0 iz prejšnjega te-
dna, ko so poostreno prever-
jali psihofizično stanje vo-
znikov, obenem pa izvajali 
tudi preventivne aktivnosti. 
Policisti so v sedmih dneh 
po vsej državi odredili 13.182 
alkotestov, od teh je bilo 374 
pozitivnih (2,8 odstotka). 

Pri 263 voznikih je bil re-
zultat alkotesta do 0,52 mg/l 
alkohola v izdihanem zra-
ku, pri 111 pa nad to mejo. 
Osem voznikov je alkotest 

odklonilo. Odredili so tudi 
21 strokovnih pregledov za 
alkohol in 38 na prisotnost 
drog. Začasno so odvzeli 365 
vozniških dovoljenj.

Medtem ko so policisti 
kršitelje kaznovali, pa so 
vsem tistim, ki so pihali 0,0, 
delili letake, s katerimi si 
lahko prislužijo dve vstopni-
ci za koncert Policijskega or-
kestra z gostoma Tomisla-
vom Jovanovićem - Tokcem 
(Dan D) in Neisho 15. janu-
arja v Ljubljani.

Drugi del akcije bo potekal 
med 2. in 20. decembrom, 
tudi tedaj bodo policisti iz-
vajali poostren nadzor.

Pihali pogosteje kot običajno
V prvem delu akcije Slovenija piha 0,0, ki je potekal prejšnji teden, slogana akcije niso upoštevali slabi 
trije odstotki voznikov, ki so jih preizkusili z alkotestom.

Drugi del poostrenega nadzora v okviru akcije Slovenija 
piha 0,0 bo potekal decembra. / Foto: Tina Dokl

Simon Šubic

Kranj – Če svojega avtomo-
bila še niste preobuli v zim-
ske pnevmatike, vam sporo-
čamo, da že kršite zakon, če 
seveda v prtljažniku nimate 

shranjenih ustreznih snež-
nih verig. Od danes nap-
rej je namreč na motornih 
in priklopnih vozilih v ce-
stnem prometu obvezna 
uporaba zimske opreme, ra-
zen na priobalnem obmo-
čju. Zakon tako zapovedu-
je vse do 15. marca. Zimska 
oprema pa je lahko obvezna 
tudi izven omenjenega ob-
dobja, če na cestah vladajo 

zimske razmere, torej ko se 
ob sneženju sneg oprijema 
vozišča ali je vozišče zasne-
ženo, zaledenelo ali polede-
nelo. Kanali dezena pnev-
matik, ki štejejo v zimsko 
opremo (oznake M+S, M.S 

ali M&S), morajo biti globo-
ki najmanj tri milimetre.

Za prekršek je za vozni-
ka predpisana globa štiride-
set evrov, za pravno osebo ti-
soč evrov, odgovorno osebo 
pa 120 evrov. Če se vozilo za-
radi neustrezne opreme na 
cesti ustavi ali ovira promet, 
vozniku preti kazen petsto-
tih evrov globe in petih ka-
zenskih točk. 

Od danes na vozilih 
obvezna zimska oprema 

Če letnih pnevmatik na vozilu še niste zamenjali z zimskimi, 
ste že v zamudi. / Foto: Tina Dokl

Kranj – Kranjski policisti so v sredo pozno zvečer zaradi dveh 
hujših prekrškov obravnavali voznika osebnega avtomobila. 
Bil je brez veljavnega vozniškega dovoljenja in močno pod 
vplivom alkohola, saj je elektronski alkotest pokazal rezultat 
0,94 mg/l alkohola. Tako vinjeni osebi ni mesto niti na spre-
dnjem sovoznikovem sedežu, kaj šele za volanom, opozar-
jajo policisti. Zakon o pravilih cestnega prometa v 88. členu 
namreč pravi, da na sedežu poleg voznika ni dovoljeno voziti 
osebe, ki je očitno pod vplivom alkohola, mamil ali psihoak-
tivnih zdravil.

Vinjen in še brez veljavnega dovoljenja

Predoslje – V zadnjem tednu dni so gorenjski policisti obrav-
navali še dve drugi nesreči z udeležbo pešcev. V sredo dopol-
dan je voznik z osebnim avtomobilom na prehodu za pešce 
v bližini osnovne šole trčil v peško in jo lažje poškodoval. V 
Kranjski Gori je voznica v peško trčila pri vzvratni vožnji na 
parkirišču, v Kranju pa je voznica zaradi prekratke varnostne 
razdalje trčila v osebni avtomobil, ki se je pred njo ustavil 
zaradi pešca, ki je na prehodu prečkal cesto. Njegovo vozilo 
je odbilo naprej in zadelo pešca. Policisti opozarjajo voznike 
na prilagojeno hitrost vožnje in ustrezno varnostno razdaljo, 
še posebej na mestih, kjer vozniki lahko pričakujejo pešce.

Na prehodu pri šoli zbil peško 

Spodnji Brnik – Ta teden so pri izvajanju gradbenih del na 
Spodnjem Brniku našli star neeksplodiran predmet. Policisti 
so kraj zavarovali, nevarno najdbo pa so prevzeli strokovnjaki 
za odstranjevanje neeksplodiranih ubojnih sredstev.

Med gradnjo naleteli na neeksplodiran predmet

Jesenice – Jeseniški kriminalisti so ta teden obravnavali mo-
škega, ki ga utemeljeno sumijo več tatvin, vlomov in poskusov 
vlomov v poslovne objekte. En vlom je izvršil konec oktobra, tri 
poskuse vlomov pa minuli konec tedna. Osumljenca so krimi-
nalisti v tej preiskavi obravnavali tudi zaradi suma tatvine dveh 
dražjih koles v avgustu letos in tatvine pijač iz trgovine, kjer 
mu je pomagal sostorilec. Napisali bodo kazensko ovadbo. 

Na Jesenicah prijeli vlomilca

KRATKE NOVICE
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Aktualno
Ivanka Berčan: »Mladostnik 
se išče, eksperimentira in 
preizkuša meje.« Stran 18

Pogovor
Vodenje Gimnazije Kranj je  
z novim šolskim letom prevzel 
Aljoša Brlogar. Stran 19

Zanimivosti
Frizerka Leonida Vodlan 
ureja pričeske dementnim in 
negibnim starejšim. Stran 20

Ana Šubic

Dobri odzivi na slikani-
co Zajček Gal, prve besede v 
slovenskem znakovnem je-
ziku, ki jo je izdala pred le-
tom in pol, so Anjo Žaberl 
iz Železnikov spodbudili k 
pripravi nove slikanice, pri-
lagojene gluhim in nagluš-
nim otrokom. »Nisem pri-
čakovala toliko pozitivnih 
odzivov na prvo slikanico. 
Ko sem od staršev dobivala 
celo fotografije otrok, ki se 
ob moji slikanici učijo, sem 
se zavedela, da sem naredi-
la nekaj koristnega, da sem 
prispevala svoj kamenček v 
mozaik za boljši jutri vseh 
otrok z izgubo sluha, zlasti 
tistih, ki uporabljajo sloven-
ski znakovni jezik.« Med nji-
mi je tudi njen desetletni sin 
Gal, ki je bil navdih tako za 
prvo slikanico kot tudi njeno 
nadaljevanje. Druga slikani-

ca o zajčku Galu je izšla prav 
včeraj, na dan slovenskega 
znakovnega jezika (14. no-
vember). Anja jo je v prvi 
vrsti posvetila otrokom s 
slušnimi težavami in njiho-
vim staršem, saj je, kot opo-
zarja, otroške literature v slo-
venskem znakovnem jezi-
ku še vedno zelo malo. Sli-
kanico pa je namenila tudi 
drugim, ki so tako ali dru-
gače povezani z gluhoto in 

slovenskim znakovnim jezi-
kom (sorodniki, strokovnja-
ki …), ter tistim, ki bi se ga 
radi naučili.

O varnosti v prometu

Druga slikanica se osre-
dotoča na varnost v prome-
tu. Vsak starš o tem pou-
či svojega otroka, pri glu-
hih in naglušnih pa je to še 
bolj pomembno, saj ne sliši-
jo zvokov iz okolice. Z zajč-
kom Galom in njegovim no-
vim prijateljem robotom Kr-
kijem bralec spozna različne 
vrste vozil, pomen uporabe 
varnostnega pasu, ukrepa-
nje v primeru prometne nes-
reče, kako poskrbeti za var-
nost med hojo in na kolesu, 
kaj storiti, ko na cesto uide 
žoga … Zaradi prilagoditve 
v znakovni jezik posame-
zne slike spremljajo besedi-
la in narisane kretnje, opre-
mljene s ponazorili o njiho-

vi izvedbi, pri čemer je velik 
poudarek uporabi rok, giba-
nju telesa in mimiki obraza. 
Tudi pri drugi slikanici se je 
izkazala ilustratorka Nina 
Drol. Gal je namreč upo-
dobljene kretnje brez težav 
izvedel, pri njihovem stro-
kovnem pregledu pa je zno-
va sodelovalo medobčinsko 
društvo gluhih in naglušnih 
Auris iz Kranja. Anja sedaj 
razmišlja, da bi za slikanici 

pripravila še digitalno nad-
gradnjo s posnetki izvedbe 
kretenj, da bi si jih še lažje 
predstavljali.

Komunikacija zelo 
pomembna

Od osnovnih besed v prvi 
slikanici so v drugi že preš-
li na stavke, poudarek je na 
branju. »Slikanica postavi v 
ospredje otroka z izgubo slu-
ha, in sicer otroka, ki vzame 
v roke knjigo in k tej priva-
bi še odraslega – starša ali 
drugo pomembno osebo, ki 
z njim knjigo prebere, pre-
uči in je z njim v medseboj-
nem stiku, z njim komuni-
cira,« v spremni besedi ugo-
tavljata dr. Jerneja Novšak 
Brce in dr. Damjana Kogov-
šek s Pedagoške fakultete v 
Ljubljani. »Glede na to, da 
je Gal močno naglušen in z 
izjemo nekaj besed skoraj 
ne govori, je komunikaci-
ja res zelo pomembna,« je 
prepričana Anja, ki se tru-
di, da s sinom komunicira s 
pomočjo kretenj le, kadar je 
res nujno, če tudi z ustnic ne 
uspe razbrati povedanega. 

Direktorica Združenja tol-
mačev za slovenski znakov-
ni jezik Jasna Bauman pa v 
svojem zapisu ob koncu sli-
kanice poleg njene vrednos-
ti za otroke s slušnimi teža-
vami poudarja še, da njihovi 
slišeči vrstniki ob zajčku in 
upodobljenih kretnjah spo-
znavajo, da so med nami 
tudi otroci, ki ne slišijo in se 
drugače sporazumevajo. Po 
Anjinem mnenju je znakov-
ni jezik še vedno preveč za-
postavljen. »Mnogo otrok ne 
ve, kaj je to. Marsikdo se čudi 

Galovim kretnjam in me 
sprašuje, kaj počne.« Upa, 
da bo slikanica prispevala k 
večji sprejetosti otrok z okva-
ro sluha. Pa tudi, da se bodo 
otroci naučili kakšne kre-
tnje, saj se Galu vsakič nari-
še nasmeh na obraz, ko vidi, 
da ga nekdo razume. V že-
lji po večji ozaveščenosti se 
rada odzove tudi povabilom 
v knjižnice in vrtce, kjer ot-
rokom skuša približati svet 
kretenj.

Niti minuta ni bila zaman

Anja je na konec slikanice 
umestila tudi igrico, s katero 
bodo otroci spoznali prome-
tne znake. Figuric, kock in 

navodil ni priložila, da bi jih 
vsak otrok oz. igralec obli-
koval sam. S tem želi starše 
spodbuditi, da si v hitrem ži-
vljenjskem ritmu vzamejo 
čas za ustvarjanje in igro z 
otroki, ki tega ne bodo po-
zabili. Sama se kljub napor-
nemu vsakdanu že leta raz-
daja za sina, da bi ta kar naj-
bolje napredoval. Njego-
va naglušnost je posledica 
zapletov pri porodu. Sprva 
so celo trepetali za njego-
vo življenje, zdravniki mu 
niso obetali svetle priho-
dnosti. »Nihče ni pričako-
val, da bova prišla tako da-
leč. Res je bilo vloženega 
veliko truda, a vem, da niti 

minuta ni bila zaman,« pra-
vi Anja. Gal sedaj obiskuje 
3. razred v zavodu gluhih in 
naglušnih v Ljubljani. »Po-
časi, a zelo rad se uči pisa-
ti, prebere določene besede, 
z razumevanjem ima pa še 
precej težav. Nekatere črke 
sliši, druge pa čisto nič, zato 
se morava vsega naučiti na 
pamet – ob slikah in bese-
dah, da si sploh predstavlja, 
kaj pomenijo. Zelo rad ima 
glasbo in prepozna zvok ne-
katerih inštrumentov. Rad 
igra kitaro. Obiskuje pleza-
nje, rad ima tudi nogomet,« 
pripoveduje Anja, ki upa, da 
bo njen sin odrasel v samo-
stojnega človeka.

Z Galom v svet kretenj
Ob včerajšnjem dnevu slovenskega znakovnega jezika je Anja Žaberl iz Železnikov izdala svojo drugo slikanico, prilagojeno gluhim in naglušnim otrokom. 
Med naglušnimi je tudi njen sin Gal. Upa, da bo slikanica prispevala tudi k večji sprejetosti otrok, ki se sporazumevajo s pomočjo kretenj.

Anja Žaberl in njen sin Gal z novo slikanico, prilagojeno v slovenski znakovni jezik.  
Glavni junak, zajček Gal, tokrat spoznava varnost v prometu. / Foto: Andrej Tarfila 

Dan slovenskega znakovnega jezika obeležujemo 14. 
novembra. Na ta dan leta 2002 so namreč sprejeli 
zakon, s katerim so znakovni jezik vpeljali na vsa 
področja zasebnega in javnega življenja. V Sloveniji ga 
kot jezik sporazumevanja uporablja okoli 1500 gluhih.
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Od petka do petka

Simon Šubic

Knovs: Drenikova kršila 
zakon

Komisija za nadzor ob-
veščevalnih in varnostnih 
služb (Knovs) v ta teden ob-
javljenem javnem delu po-
ročila o zapletih v arbitraž-
nem postopku za določitev 
meje med Slovenijo in Hr-
vaško ugotavlja, da sloven-
ska agentka Simona Dre-
nik ni upoštevala zakona 
o tajnih podatkih in pravil. 
Knovs ugotavlja, da je bila 
Drenikova seznanjena, da 
komunikacija tajnih in ob-
čutljivih podatkov po stacio-
narni telefonski liniji in ne-
zaščiteni mednarodni lini-
ji ni dovoljena. Njeni pogo-
vori s slovenskim arbitrom 
Jernejem Sokolcem, ki so 
vsebovali tajne in občutlji-
ve podatke, pa so potekali 
zunaj prostorov zunanjega 
ministrstva, brez kriptira-
nih telefonskih povezav in 
zunaj delovnega časa Dre-
nikove ter tudi brez ved-
nosti MZZ, predsednika 
vlade in Sove, piše v poro-
čilu. Drenikova se je na po-
ročilo odzvala z oceno, da je 
bilo delovanje Knovsa izven 
njegove pristojnosti, kar po 
njenem izhaja tudi iz poro-
čila. Vnovič je zatrdila, da 
ni v ničemer kršila zakona 
o tajnih podatkih. Odzval 
se je tudi zunanji minister 
Karl Erjavec, ki je ocenil, da 
predsednik Knovsa Matej 

Tonin (NSi) komisijo zlo-
rablja za napad na politične 
nasprotnike, navedbe v po-
ročilu pa je označil za netoč-
ne in zavajajoče. 

Po Štajerski še 
Kranjska varda

V sredo se je sestal svet za 
nacionalno varnost in med 
drugim naložil ministrstvo-
ma za pravosodje in notra-
nje zadeve, da v najkrajšem 
času pripravita spremem-
be kazenskega zakonika in 
prekrškovnih predpisov s 
ciljem, da bi lahko ukrepali 
tudi ob aktivnostih samook-
licanih vaških straž in sku-
pin, kot je denimo Štajer-
ska varda. Mediji so namreč 
v minulih dneh spet poroča-
li o aktivnostih, usposablja-
njih in »patruljiranju« uni-
formiranih pripadnikov Šta-
jerske varde, ki jo vodi zaradi 
ščuvanja k nasilni spremem-
bi ustavne ureditve obsojeni 
Andrej Šiško, ob slovensko-
-hrvaško meji, t. i. Operaci-
ja južna meja pa je pritegni-
la tudi pozornost tujih medi-
jev. V skupini Štajerska var-
da – civilna iniciativa na Fa-
cebooku so sicer oktobra ob-
javili, da je bila na območju 
nekdanje zgodovinske de-
žele Kranjske ustanovljena 
tudi Kranjska varda. 

Rekorden zaseg heroina

Finančna uprava in poli-
cija sta oktobra v koprskem 

pristanišču zasegli največjo 
količino heroina v zgodo-
vini samostojne Slovenije, 
skupno kar 730 kilogramov 
te droge, s prodajo katere bi 
lahko na ulici zaslužili celo 
87 milijonov evrov. Pošiljka 
kontejnerja, uradno s 437 
rolami polietilenske folije, 
je bila namenjena podjetju 
iz Budimpešte, ob njenem 
dospetju v koprsko pristani-
šče pa so jo na podlagi ana-
lize tveganja ocenili kot ri-
zično. Pri pregledu vsebine 
kontejnerja so skupaj s poli-
cisti v 42 kolutih našli 1421 
zavojev s heroinom s skup-
no težo 729,9 kilograma. 
Ugotovili so, da je organi-
zirana kriminalna združba 
iz Madžarske organizirala 
prevoz ladijskega zabojni-
ka iz Irana preko Združe-
nih arabskih emiratov oz. 
Dubaja v pristanišče Koper, 
pošiljka pa je bila namenje-
na madžarskemu podjetju 
iz Budimpešte. Zato se je 
slovenska policija obrnila 
na madžarske varnostne or-
gane in izvedela, da ti zoper 
znane osumljence že vodijo 
kriminalistično preiskavo 
in da pričakujejo večjo ko-
ličino drog. Tožilstvi držav 
sta se obrnili tudi na agen-
cijo za sodno sodelovanje 
Evropske unije Eurojust, 
posledica sodelovanja pa je 
bila izdaja evropskega prei-
skovalnega naloga. Nato so 
izvedli t. i. nadzorovano po-
šiljko heroina v Budimpe-
što, kjer so ob razlaganju 

kolutov aretirali 47-letnega 
Madžara.  

Analize zaseženega he-
roina madžarskega inštitu-
ta za forenzične znanosti so 
pokazale 65-odstotno čis-
tost heroina, slovenski Na-
cionalni forenzični labo-
ratorij pa je ugotovil celo 
približno 70-odstotno čis-
tost. Povprečna čistost he-
roina za ulično preproda-
jo pa znaša približno 12 od-
stotkov.

Michelin tudi v Sloveniji

Globalno najbolj pre-
poznavni gastronomski vo-
dnik Michelin prihodnje 
leto prihaja tudi v Sloveni-
jo, so razkrili ta teden na 
Dnevih slovenskega turiz-
ma v Ljubljani. Na Sloven-
ski turistični organizaciji so 
zelo počaščeni, da je Miche-
lin prepoznal Slovenijo kot 
vrhunsko destinacijo izje-
mnega naravnega bogastva, 
močne trajnostne zaveze, 
visokokakovostnih surovin 
in res talentiranih kuhar-
skih mojstrov, je poveda-
la direktorica Maja Pak, ki 
je prepričana, da bo Miche-
lin še okrepil prepoznav-
nost Slovenije kot gastro-
nomske destinacije za naj-
bolj zahtevne goste. Študije 
kažejo, da 84 odstotkov po-
potnikov zaupa priporoči-
lom vodnika Michelin, zato 
ima ta ogromen vpliv na tu-
rizem države in razvoj nje-
ne kulinarike. 

Rekordni zaseg heroina
Svet za nacionalno varnost zahteva takšno spremembo zakonodaje, da bi lahko ukrepali ob aktivnostih 
samooklicanih vaških straž in skupin, kot je Štajerska varda. Njej se je že pridružila Kranjska varda.

Komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, ki jo 
vodi Matej Tonin, je objavila javni del poročila o zapletih v 
arbitražnem postopku za določitev meje med Slovenijo in 
Hrvaško. / Foto: arhiv GG

Štajerski vardi, ki je nedavno izvajala »Operacijo južna meja«, 
se je oktobra pridružila tudi Kranjska varda. / Foto: Facebook 

V Kopru so policisti zasegli rekordnih 730 kilogramov 
heroina, ki je bil skrit v kolutih polietilenske folije. / Foto: Policija

Slovenci v zamejstvu (720)

Korajža je ženskega spola
Razstava s tem naslovom, 

ki so jo postavili v Planin-
skem muzeju v Mojstrani, je 
od preteklega tedna dalje pri 
sosedih na Koroškem. V so-
delovanju s Slovenskim pla-
ninskim društvom iz Celov-
ca, z Zvezo slovenskih žena 
na Koroškem in Slovenskim 
prosvetnim društvom Šen-
tjanž jo je ob pomoči Ura-
da vlade za Slovence v za-
mejstvu in po svetu Gornje-
savski muzej z Jesenic pos-
tavil v K&K centru v Šentjan-
žu v Rožu. Odprtje razstave 
je bil prvovrstni in zelo od-
meven dogodek, saj je med 
Korošci, še posebej med Slo-
venci, veliko ljubiteljev gora. 

Razstava odkriva zgod-
be dvajsetih slovenskih al-
pinistk, njihovo zaseb-
no in gorniško življenje in 

javnosti manj znane, zelo 
osebne stvari. Vsaka od njih 
je za razstavo prispevala po 
dva predmeta: enega iz za-
sebnega in drugega iz pla-
ninskega življenja. Na raz-
stavnih panojih igrajo glav-
no vlogo Danica Blažina, 
Ines Božič Skok, Martina 
Čufar - Potard, Staza Čer-
nič, Tina Di Batista, Nastja 
Davidova, Nevenka Do-
lenc, Lidija Honzak, Tanja 
Grmovšek, Tjaša Jelovčan, 

Betka Galičič, Vlasta Kuna-
ver, Maja Lobnik, Monika 
Kambič, Irena Mrak, Mari-
ja Štremfelj, Mojca Švajger, 
Aleksandra Voglar, Sanja 
Vranac in Mira Zorič. Raz-
stava je tudi spomin na nji-
hove predhodnice, na Dani-
co Blažina, ki je po Pavli Je-
sih kot druga ženska preple-
zala Čopov steber, na Mari-
jo Sabolek - Frantar, na Nad-
jo Fajdiga in Barbko Lipov-
šek - Ščetinin. O podvigih slovenskih alpinistk in o svo-

ji planinski, alpinistični in 
tudi raziskovalni preteklosti 
pa je predavala Irena Mrak 
iz Tržiča, doktorica geogra-
fije in raziskovalka himalaj-
skih vrhov, še posebej Kara-
koruma v Nepalu. V središče 
svojih razmišljanj je postavi-
la aktualno temo – neznan-
sko onesnaževanje gora in 

človeško odgovornost zanj. 
Nasploh pa je današnje ple-
zanje v visokih gorah dru-
gačno, kot je bilo v sedem-
desetih letih. Na odprtju raz-
stave v Šentjanžu so poveda-
li, da bo njena naslednja po-
staja Reka, kamor odha-
ja na povabilo Slovenskega 
društva Bazovica marca pri-
hodnje leto.

Predstavniki Planinskega muzeja iz Mojstrane in 
Slovenskega planinskega društva iz Celovca z alpinistkami 
Sanjo Vranac, Nastjo Davidovo, Ines Božič - Skok, Mojco 
Švajger in Ireno Mrak, o katerih pripoveduje razstava 

V ponedeljek, 18. novembra, ob 19.30 bo razstavo 
dopolnil za Koroško enkraten dogodek. V K&K centru 
bodo predvajali prvi slovenski igrani film V kraljestvu 
Zlatoroga, ki ga je režiser Janko Ravnik posnel leta 
1931. Scenarij je napisal Juš Kozak, igrali pa so Joža 
Čop, Hubert Drofenik, Miha Potočnik in Franica 
Sodja. Projekcijo filma bo spremljal glasbeni kvartet. 

Jože Košnjek

med sosedi
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Miha Naglič

Konec »normalnosti«

Skupni imenovalec vseh 
teh protestov je razkril Sla-
voj Žižek: V vseh primerih 
gre za protest proti nekemu 
konkretnemu zakonu oziro-
ma ukrepu. V Franciji je bila 
to višja cena bencina, v Čilu 
podražitev javnega prevo-
za, v Kataloniji obsodba po-
litičnih voditeljev … Vse to 
je »podžgalo splošno neza-
dovoljstvo, ki je obstajalo že 
prej, prežalo in čakalo na pri-
merno netivo, da je lahko ek-
splodiralo. Zato so se prote-
sti nadaljevali, čeprav so za-
kon oziroma ukrep, ki je bil 
kriv zanje, preklicali.« Ozad-
je čilskega splošnega neza-
dovoljstva pa nam razloži 
slovenska politologinja Ta-
nja Cirman, ki v Čilu živi. 
»Ko je predsednik Sebastian 
Pinera oznanil, da je država 
v vojni, je z vpoklicem izred-
no dobro pripravljene in, kot 
kaže, akcije željne vojske, ki 
brani politično in gospodar-
sko vladavino peščice, 'voj-
no' v resnici sprožil sam. 
'Sebastian Pinera, ne bomo 
pozabili, da ste poslali svoje 
sile, da pobijajo in ustrahuje-
jo lastno ljudstvo. Ne bomo 
pozabili, da so vaši ukrepi ne-
zakoniti, in rešila vas ne bo 
niti Pinochetova ustava,' je v 
javnem sporočilu misli šte-
vilnih povzela čilska igralka 

Natalia Valdenbenito. Čile 
namreč še vedno temelji na 
ustavi, zapisani leta 1980, to-
rej v obdobju vojaške dikta-
ture Augusta Pinocheta, ki 
je leta 1973 z vojaškim uda-
rom prevzel oblast demokra-
tično izvoljenega socialistič-
no usmerjenega predsedni-
ka Salvadorja Allendeja. Že 
od drugega dne protestov, 
20. oktobra, na ulicah glas-
no odmevata zahteva po od-
stopu Pinere, kot tudi zah-
teva po novi demokratični 
ustavi, ki bo dovoljevala iz-
ražanje ljudske suverenosti. 
Ves politični razred se seve-
da boji odločanja s plebisci-
tom, ki bi nedvomno ogrozil 
njihove dolgoletne privilegi-
je, zato ne preseneča mlačni 
odziv vseh strank na ljudski 
upor. Namesto odstopa je Pi-
nera v 'znak dialoga' mimo-
grede zamenjal polovico svo-
jega kabineta in kot žrtveno 
jagnje daroval svojega bra-
tranca, odstavljenega mini-
stra za notranje zadeve in 
varnost Andreasa Chadwi-
ca, nekdanjega Pinochetove-
ga ljubljenca. Proti njemu so 
nekatere opozicijske stranke 
s Komunistično stranko na 
čelu že podale ustavno ob-
tožbo, ki ga bremeni hudih 
kršitev človekovih pravic. Na 
njegovih rokah je resnično 
kri njegovih državljanov. To 
so povedali tudi protestniki, 
ko so s svojimi simbolično 
'krvavo' obarvanimi dlanmi 

potiskali spomenik na Pla-
za de Armasu v Santiagu, 
obarvali spomenik z rdeči-
mi dlanmi, v nekaj mestnih 
vodnjakov pa zlili rdečo bar-
vo in obnje položili fotogra-
fije žrtev protestov. Smo v 
21. stoletju, a pred očmi Či-
lencev se je v teh dneh zgo-
dil deja vu iz leta 1973, ko je 
Pinochet z brutalnimi prije-
mi utišal vsak glas ljudstva … 
'Bili ste slišani in razumemo 
vaše sporočilo,' je mantra, ki 
jo za Piñero ponavlja tisti od-
stotek državljanov, ki se jim 
na račune zlije dobra tretjina 
državnega prihodka, lastni-
ki sprivatiziranega Čila. Po-
kroviteljski glas vladajočih v 
resnici zahteva, da se stvari 
vrnejo v normalnost. Ko je 
bilo vse po njihovo. In njiho-
vo. Kot odgovor ljudstva se je 
na eni izmed stolpnic Santi-
aga v petek pojavil napis 'Ne 
bomo se vrnili v normalnost, 
ker normalnost je bila teža-
va'. 'Nazaj ne gremo in prip-
ravljeni smo na najhujše. To 
je trenutek, ki smo ga čaka-
li. Prej so študentje protesti-
rali sami, rudarji sami, pro-
fesorji sami, danes pa smo 
združeni in ne bomo odne-
hali, dokler ne dosežemo ko-
renitih sprememb. Pozna-
mo strategijo politikov, že 
10 let se borimo z njimi. Da-
nes smo vsi združeni, danes 
je trenutek sprememb,' je 
odločen prijatelj Cristobal, 
ki doda še, da raje žrtvujejo 

življenja, kot da se vrnejo v 
življenje sužnjev, ki ga živi-
jo zadnja tri desetletja. 'Da-
nes nas gleda ves svet in ima-
mo priložnost, da mu pove-
mo: Kapitalizem ne deluje, 
le poglejte Čile!' ponosno 
razmišlja Cristobal.« (Vir: 
MMC RTV SLO)

Erdogan pri Orbanu

»S podporo ali brez nje 
bomo poskrbeli za naše gos-
te. Vendar če to ne bo več de-
lovalo, ne bomo imeli druge 
izbire, kot da odpremo svoja 
vrata, če pa bomo to storili, je 
očitno, kam bodo šli … Mo-
goče je, da jih bo pomembno 
število odšlo v Evropo.« To je 
po pogovorih z madžarskim 
premierjem Viktorjem Or-
banom na skupni novinar-
ski konferenci v Budimpešti 
zatrdil turški predsednik 
Erdogan. Orbanovo stališče 
v tem primeru je znano: pro-
ti novemu valu beguncev bo 
uporabil silo. Gospoda sta se 
kljub temu lepo pogovorila, 
v svoji avtoritarnosti imata 
tudi marsikaj skupnega.

(Ne)moralni Morales?

»Moj greh je bil, da sem 
staroselec, levičar in proti-
imperialist.« To je po svo-
jem odstopu izjavil bolivij-
ski predsednik Evo Morales 
in zbežal v Mehiko. Očitajo 
mu, da je poneveril volilni 
rezultat.

Je Čile daleč?
Čile je res daleč. Ima pa nekaj skupnega z vse bolj številnimi množičnimi državljanskimi protesti, ki 
že celo leto potekajo po vsem svetu: v Franciji, Kataloniji, Hongkongu … Kaj imajo torej vsi ti protesti 
skupnega?

Množica protestira na trgu Plaza Baquedano v čilski 
prestolnici Santiago de Chile, 25. 10. 2019. / Foto: Wikipedija

Turki so že v Evropi, kjer jih živi od pet do deset milijonov, 
štirje v Nemčiji, en milijon v Franciji … Na sliki: protestno 
zborovanje Turkov v Parizu. / Foto: Wikipedija

Evo Morales je bil bolivijski predsednik v letih 2006–2019, 
na sliki v letu 2008. Na njegovi prvi inavguraciji je bil tudi 
slovenski predsednik Janez Drnovšek. / Foto: Wikipedija

Za boljšo šolo (47)

Poplava odličnih ocen
Ena najzahtevnejših uči-

teljevih nalog je ocenjeva-
nje znanja. Učitelji radi de-
lijo prav dobre in odlične 
ocene, če si jih učenci za-
služijo. Otroci pa mislijo, 
da učitelji uživajo, ko »ko-
ličijo«, kar kaže na to, da je 
številčna ocena premalo po-
vedna, saj učenci ne dobijo 
jasne povratne informacije, 
katera znanja jim manjkajo 
do pozitivne ocene. 

Zadnja leta se veliko govo-
ri o poplavi odličnih ocen v 
osnovni šoli. Najzahtevnej-
še srednje šole, ki se sreču-
jejo pri vpisu z velikim šte-
vilom odličnjakov, pravijo, 
da Gaussova krivulja oziro-
ma normalna porazdelitev 
najbolj sposobnih v gene-
raciji še vedno velja. Zato se 
v javnosti pojavljajo predlo-
gi, da bi bilo treba ponovno 

uvesti sprejemne izpite za 
vpis v srednje in visoke šole, 
če bomo hoteli uravnove-
siti razmere in posledično 
vplivati tudi na ocenjevanje 
znanja v osnovni šoli. Da je 
v osnovni šoli preveč odlič-
njakov, se vedno bolj strinja-
jo tudi učitelji in ravnatelji, 
vprašanje je samo, kako čim 
hitreje in na najmanj boleč 
način spraviti ocenjevanje v 
realne okvire. Šolniki pravi-
jo, da so za poplavo odličnih 
ocen krivi starši, ki zahteva-
jo od učiteljev samo najbolj-
še ocene. Pravijo, da danda-
našnji med otroki in starši 
nekaj štejejo samo odlične 
ocene, trojke in dvojke ve-
ljajo za slabe. Nadalje učite-
lji menijo, da je za preveli-
ko število odličnih ocen po-
leg pritiskov staršev krivo še 
opisno ocenjevanje v prvih 

dveh razredih osnovne šole. 
Ker starši opisne ocene slab-
še razumejo in jim ne pripi-
sujejo kakšne posebne vred-
nosti, so v tretjem razredu, 
ko se pojavijo številčne oce-
ne, zelo razočarani, če nji-
hovi otroci ne dobivajo sa-
mih petic. 

V resnici prinašajo opi-
sne ocene učencem, učite-
ljem in staršem veliko več 
informacij o otrokovem na-
predku in doseganju učnih 
ciljev kot številčne, zato je 
nedopustno, da staršem ci-
lji in pomen opisnega oce-
njevanja niso razloženi. Ob 
uvedbi devetletke je bilo 
izrecno rečeno, da mora-
jo šole staršem na govoril-
nih urah opisne ocene po-
jasniti, da bodo vedeli, ka-
tero učno snov njihov otrok 
že obvlada, katerih učnih 

ciljev pa še ne dosega. Pra-
vilno zapisana opisna oce-
na veliko več pove o otroko-
vem znanju in napredova-
nju kot številčna. Zato kriv-
de za sedanje omalovaževa-
nje opisnega ocenjevanja 
in poplavo odličnih ocen ne 
moremo naprtiti staršem. 

Ocenjevanje znanja je 
odgovornost šole. Strokov-
no zapisane in obrazložene 
opisne ocene morajo dati 
staršem jasno povratno in-
formacijo o znanju, spo-
sobnostih in napredovanju 
njihovega otroka, zato šte-
vilčne ocene v tretjem razre-
du ne bi smele biti nobeno 
presenečenje. Otrokom in 
staršem mora biti od vsega 
začetka jasno, kakšno oce-
no je otrok zaslužil in kate-
re pogoje mora izpolniti, če 
jo hoče izboljšati. Če otroke 

naučimo postavljati realne 
cilje, se zanje veliko bolj tru-
dijo, izboljšuje se njihova 
samopodoba in prevzema-
jo večjo odgovornost. Učite-
ljeva povratna informacija, 
komentar in spodbuda je za 
učence veliko bolj učinkovi-
ta kot številčna ocena. Zato 
bi morali v šoli vsi prenehati 
govoriti o učenju za ocene. 
Učimo se zato, da bi nekaj 
znali in v učenju vsak dan 
in vse življenje napredova-
li. Če bodo to filozofijo širi-
li tako starši kot učitelji, se 
bodo tudi otroci počasi pre-
nehali učiti samo za ocene. 
Dokler pa v naših šolah vsi 
verjamemo predvsem v šte-
vilčne ocene, je poplavo od-
ličnih ocen možno zajezi-
ti samo tako, da se bo zna-
nje ocenjevalo po objektiv-
nih kriterijih.

Ivka Sodnik
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Urša Peternel

Osrednji dogodek letoš-
njega Meseca boja proti od-
visnosti v občini Jesenice je 
bilo tematsko predavanje 
z naslovom Pot v odraslost 
in njene stranpoti. Predava-
nje je potekalo v sredo v Kol-
pernu, predavateljica pa je 
bila Ivanka Berčan, dolgole-
tna članica LAS Občine Jese-
nice in predsednica društva 
Žarek, sicer pa magistrica 
socialnega dela. 

Odraščanje je naporno že 
samo po sebi, je poudarila, 
saj se pri mladostnikih po-
javljajo novi občutki, pojavi 
v telesu in psihičnem poču-
tju. Mladostniki se srečuje-
jo z mnogimi ponudbami, 

možnostmi, pa tudi strahovi 
in dvomi vase, za to obdob-
je sta značilni negotovost in 
identitetna zmeda. Pogosto 
je tudi eksperimentiranje in 
različna tvegana vedenja. 

»Mladostnik se išče, ek-
sperimentira, preizkuša 

meje,« je dejala. Po besedah 
Berčanove v Sloveniji vlada 
prevelika toleranca do alko-
hola, zelo nevarna je upo-
raba marihuane, ki je lah-
ko sprožitelj duševnih bo-
lezni, prihaja do zlorabe naj-
različnejših vrst drog, tudi 

zdravil. Po mnenju Berča-
nove je vzrok vseh zdrsov 
na stranpoti nizka samopo-
doba mladostnika. Dejavni-
ki tveganja so še odsotnost 
staršev, nerazumevanje, lo-
čitev, dolgotrajna brezposel-
nost, pomanjkanje topline, 
duševne motnje pri starših 
… Na drugi strani so varo-
valni dejavniki medsebojna 
povezanost v družini, dobra 
komunikacija, skrbni starši, 
varno družinsko okolje, obe-
nem pa trdne družinske nor-
me in morala.

Kot je poudarila Berčano-
va, je zelo pomembno, da se 
starši z mladostnikom pogo-
varjajo, obenem pa mu pos-
tavljajo jasne meje. 

»Pri svojem delu pogosto 
srečujem starše, ki so odvis-
ni od odziva otrok. Sprašuje-
jo se: Ali bo moja odločitev 
otroku všeč? To je zelo ne-
varno, saj se od staršev priča-
kujeta trdna življenjska na-
ravnanost in moralni kom-
pas,« je opozorila. Mladim 
je treba pomagati, da prido-
bijo sposobnost odločanja 

in prevzemanja odgovorno-
sti za posledice svojih odlo-
čitev. »Predvsem pa je tre-
ba krepiti njihovo notranjo 
moč in realen pogled nase 
in na svoje sposobnosti,« je 
dodala.

Berčanova je predstavila 
preventivni program Dnevni 
center: Naj mladih ne vzga-
ja ulica, ki deluje na Jeseni-
cah. Vsako popoldne ga obiš-
če kar okrog trideset otrok 
in mladostnikov, strokovne 
delavke pa se trudijo, da jih 
podpirajo pri zdravem nači-
nu odraščanja. Na ta način 
mladi krepijo notranjo moč 
za spoprijemanje z izzivi od-
raščanja in za razvoj pozitiv-
nih vidikov osebnosti. Kot 
je dejala Berčanova, v dnev-
nem centru ta čas najbolj 

'zažigajo' kuharske delavni-
ce. »Sicer je potem treba po-
miti posodo, a že preživijo,« 
je dodala v smehu.

Pod okriljem društva Ža-
rek pa deluje tudi komuna 
Skupnost Žarek v Bohinju, 

kjer pomagajo odvisnikom 
od droge in alkohola. V dru-
štvu delajo tudi s starši, in kot 
je poudarila Berčanova, dro-
ga ne izbira; kjer je največ de-
narja, jo je še celo največ. 

A kljub vsem izzivom je 
predavanje izzvenelo opti-
mistično; krepiti je treba po-
zitivne vrednote, kot so pri-
jaznost, sprejemanje dru-
gačnosti, pomoč drug dru-
gemu, odpuščanje in spo-
štovanje, kar vse pomaga pri 
vračanju s stranpoti na pra-
ve poti.

Pot v odraslost in njene stranpoti
»Mladostnik se išče, eksperimentira, preizkuša meje,« je dejala Ivanka Berčan in poudarila, da je zelo pomembno, da mu starši postavljajo jasne meje. 
»Pri svojem delu pogosto srečujem starše, ki so odvisni od odziva otrok. Sprašujejo se: Ali bo moja odločitev otroku všeč? To je zelo nevarno, saj se od 
staršev pričakujeta trdna življenjska naravnanost in moralni kompas,« je opozorila.

Ivanka Berčan je magistrica socialnega dela in predsednica 
društva Žarek.

»Ne delajte stvari namesto otrok! S tem, kar naredijo 
sami, krepijo notranjo moč, pridobivajo občutek, 
da zmorejo. Treba je krepiti njihovo sposobnost za 
samostojnost in jih naučiti, kako naj sami rešujejo 
probleme oziroma izzive.«

»Najstnik se bo vedno 
zaletaval v zid, zato 
zid mora zdržati. Naj 
bo zato ta zid iz trdnih 
materialov,« je Berčanova 
pozvala starše.

Igor Kavčič

»Ajda še posebej dob-
ro raste in je razširjena na 
Kranjskem, od enega zrna 
pa običajno pride osem dru-
gih. Iz te ajde ali Buch-We-
itzen (kot ji rečejo pone-
kod v Nemčiji) se peče na-
vaden kruh, ki je čisto črn 
kot zemlja. Ta kruh običaj-
no jedo kmetje povsod, v ce-
lotni deželi. Vseeno pa, če-
tudi je črn, nimajo plemeni-
ta ali meščanska usta nobe-
nega razloga, da bi ga zani-
čevala; ker je prav dobrega 
okusa in dober za jed. Edi-
nole tam, kjer mešajo vanj 
veliko ovsa, se precej drobi. 
Sicer običajno ajdi primeša-
jo ječmen in proso: iz tega 
nastane dober kruh.« 

Ne, ne gre za novodobne-
ga prehranskega svetovalca, 
besede je zapisal kranjski 
plemič in polihistor Janez 
Vajkard Valvasor in jih v bra-
nje ponudil v svojem zna-
menitem delu Slava vojvodi-
ne Kranjske, ki je izšlo pred 
natanko 330 leti. V založbi 
Hart so jubilej za Slovence 

ene najpomembnejših knjig 
obeležili s knjižno izdajo o 
prehranski kulturi na Kranj-
skem v drugi polovici 17. sto-
letja, ki ima duhovit naslov Z 
Valvasorjem za mizo. Kot je 
povedala urednica Maja Jug 
Hartman, je bil drugi razlog 
nedavno Sloveniji podeljeni 
naziv Evropska gastronom-
ska regija 2021, o avtorju pa 
je dodala: »Kdo je bolj pok-
lican, da nas povede za slo-
vensko mizo v Valvasorje-
vem času, kot prav etnolog 
dr. Janez Bogataj, avtor več 
kot osemdeset knjig in stro-
kovnih publikacij.«

Janez Bogataj se je tako 
podal v obsežno Valvasor-
jevo besedilo in iz njega 
izvzel vsebine, ki so poveza-
ne s pridelavo hrane in pre-
hranjevalnimi navadami na 
Kranjskem. Slava vojvodine 
Kranjske namreč obsega kar 
3532 strani v štirih zvezkih 
in 15 knjigah. Svoj prehod 
po shrambah, kuhinjah in 
jedilnicah Valvasorjevega 
časa je strnil v osem pogla-
vij, od naravnih danosti, ro-
dovitnosti in gospodarskih 

panog po deželah takratne 
Kranjske, do domače mize 
ali postrežbe v krčmi in pre-
hrane ob različnih priložno-
stih. Slikovno gradivo do-
polnjujejo grafike iz Slave in 
motivi jedi na starih slikah.

Hrana ob različnih 
priložnostih

Avtor najprej nekaj besed 
zapiše o Valvasorju, o teda-
nji vojvodini Kranjski, ki jo 
v skladu s temo knjige v čas 
in prostor umesti v poglav-
ju o prehranski kulturi Evro-
pe v 17. stoletju. »Francoska 
kuhinja je takrat že postaja-
la pojem, še posebej po prvi 
(če temu rečemo) kuharski 
knjigi Le Cuisinier françois 
(Francoska kuhinja) iz leta 
1651,« poudarja Bogataj in 
predstavi nekaj značilnosti 
takratne kuhinje: da je bila 
glavna maščoba tistega časa 
topljeno maslo, da se je ob 
kislem vedno bolj uveljavljal 
sladek okus, vinu je konku-
renca postajalo žganje, po-
javljajo se sladki likerji, naj-
večja posebnost tega časa pa 

so bili kava, čaj in čokolada. 
Še vedno se je največ jedlo 
z rokami, res pa je, da so za 
razkosavanje in razdelje-
vanje grižljajev in obrokov 
uporabljali tako vilice kot 
nož in žlico.

V nadaljevanju po posa-
meznih poglavjih spoznava-
mo, katere jedi so bile najpo-
gostejše v posameznih pok-
rajinah Kranjske, v Ljublja-
ni, na Gorenjskem, Dolenj-
skem, v Zasavju in Posavju, 
na Kočevskem, v Beli kraji-
ni, na Notranjskem, Vipa-
vskem, Krasu, v Trstu, Is-
tri in Kvarnerju. Znameni-
ta ugotovitev, da je v Kranju 
več vina kot vode (po to so se 
meščani morali spustiti vse 
do Kokre ali Save) je seveda 
z Valvasorjevega »zelnika«. 

Poudarja, da je največ gra-
diva o prehrambnih nava-
dah črpal iz Valvasorjevih 
zapisov o gradovih. Tako v 
Devinu pijejo vino prošek, 
gojijo oljke, Kvarner je znan 
po lovranskih maronih, v 
istrskih krajih je poleg vin-
ske trte in oljk na mizi zelo 
pogosta pernata divjačina, 

neusahljiv vir prehrane je 
bilo morje z ribami, raki, 
školjkami …

Zanimiva so poglavja o 
tem, kaj je bilo na Kranj-
skem na mizi ob različnih 
priložnostih, kot so rojstvo, 
poroka, sedmina, kakšne so 
bile jedi ob prazničnih in 
svečanih dogodkih. Porod-
nice na Vipavskem so po po-
rodu pogumno srknile koza-
rec vipavca, na Gorenjskem 
so v prvem ali drugem ted-
nu po krstu otroka prazno-
vali botrinje, kamor so priš-
li botri vsak z velikim kosom 

kruha, imenovanim pogača, 
za porodnico pa je bilo darilo 
tudi nekaj jajc, masti in vina. 
Ko gre za hrano na porokah, 
so v različnih pokrajinah na 
različne načine pripravljali 
kolače, prav tako ob prazni-
kih povitice (potice). V neka-
terih pokrajinah je bila tudi 
navada, da je krčmar prvi 
pokusil vino, ki ga je ponudil 
gostom. Z jedilnimi obroki, 
jedmi ob delu in navadah pri 
jedi dr. Bogataj tudi zaklju-
či knjigo, za katero bi lahko 
rekli, da je butična, tako po 
vsebini kot podobi.

Na mizi pred tristo leti
V Slavi vojvodine Kranjske je Valvasor med drugim pisal tudi o prehranski kulturi na Kranjskem v 
svojem času. Dr. Janez Bogataj je zapisano na to temo izvzel in zbral v knjigi Z Valvasorjem za mizo.

Dr. Janez Bogataj nas tokrat vabi k Valvasorjevi mizi. 
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Mateja Rant

Gimnazijo Kranj smo dolga 
leta povezovali tudi z ime-
nom nekdanjega ravnatelja 
Franca Rozmana. V kako ve-
like čevlje ste po svoji oceni 
stopili?

Zavedam se, da je nekda-
nji ravnatelj pustil ogromen 
pečat, bil je zelo uspešen pri 
vodenju šole in predstavlja-
nju šole tako na lokalni rav-
ni kot na ravni celotne Slove-
nije. Zdaj je postal moj po-
močnik in mi bo s svojimi iz-
kušnjami in znanjem poma-
gal, da ti čevlji kljub vsemu 
ne bodo veliki. Kolikor vem, 
pa imava približno enako ve-
likost noge. 

Tako kot nekdanji ravnatelj 
tudi vi poučujete matemati-
ko. Malo v šali – je to torej po-
goj, da na kranjski gimnaziji 
postaneš ravnatelj?

To je res naključje, am-
pak malo vpliva je pa vsee-
no treba pripisati nekdanje-
mu ravnatelju, saj je bil moj 
učitelj in razrednik in je ve-
liko pripomogel k moji odlo-
čitvi za študij matematike. 
Po končanem študiju sem 
se na gimnaziji, kjer je bil 
ravnatelj, zaposlil kot uči-
telj, zdaj pa sva vlogi zame-
njala. Bolj se mi zdi zanimi-
vo, da je imela kranjska gim-
nazija v celotni zgodovini le 
eno ravnateljico. 

Zakaj po vašem mnenju 
ženske na kranjski gimnazi-
ji težko dobijo priložnost za 
to funkcijo?

Priložnost verjetno dobi-
jo, ne vem pa, zakaj se ne 
odločijo za to. Tudi na zad-
nji razpis smo se prijavili 
zgolj trije moški. Ob tem pa 
je zanimivo, da na večini sre-
dnjih šol v okolici to funkcijo 
opravljajo ženske.  

Kot je priznal Rozman, se je s 
položaja ravnatelja umaknil, 
ker ga je začelo skrbeti, da po 
tolikem času na čelu te usta-
nove ne vidi več, kaj bi bilo še 
nujno narediti. Kaj ste si vi 
zastavili kot prednostno na-
logo? Kaj bo vaše osnovno vo-
dilo pri vodenju šole?

Prva prednostna naloga se 
je zastavila sama po sebi – v 
prihodnjih petih letih se bo 
precej učiteljev in strokovnih 
delavcev upokojilo in staro-
stna struktura zbornice se bo 
precej spremenila. Moja na-
loga bo zaposliti primerne ka-
dre, in sicer tako kadre z mla-
dostno energijo kot kadre z 
več izkušnjami na podro-
čju poučevanja. Le tako lah-
ko dijakom nudimo odlično 

pripravo na študij, skupaj s 
splošno razgledanostjo in ra-
zvojem kritičnega razmišlja-
nja, ter jih primerno pripra-
vimo na izzive v prihodnosti. 
S takim pristopom bomo lah-
ko ostali vodilna izobraževal-
na ustanova na Gorenjskem. 
Osnovno vodilo pri vodenju 
šole pa bodo zagotovo odnosi; 
želim ohranjati dobre odnose 
tako z zaposlenimi kot tudi z 
dijaki in s starši. Pri tem ne 
smemo zanemariti niti sode-
lovanja z lokalno skupnostjo 
in celo v mednarodnem pro-
storu, ki ga moramo gojiti kot 
šola, ki ponuja program med-
narodne mature. 

Ali dijaki mednarodno ma-
turo vidijo predvsem kot od-
skočno desko za študij v tu-
jini?

Res je, a tudi naš nacional-
ni program in splošna ma-
tura nudita zelo dobro pri-
pravo za študij v tujini. Dob-
ro stran mednarodne ma-
ture sam vidim predvsem v 
tem, da profesor, ki pouču-
je v tem programu, spreme-
ni svoj pogled na izvedbo po-
uka. Dijaki morajo znati tudi 
sami poiskati določena zna-
nja, veliko več je raziskoval-
nega dela; a kljub temu je po-
memben tudi frontalni del 
pouka, ki ga želimo v zad-
njem času kar črtati.

Nekdanji ravnatelj Rozman 
je zdaj v vlogi vašega pomoč-
nika. Kako sta si razdelila na-
loge?

S tem nisva imela težav, 
marsikaj sva dorekla že pred 
uradnim nastopom moje 
funkcije kot ravnatelja. Pri 
tem bi posebej poudaril 
njegovo pripravljenost za 

pomoč in zmožnost posta-
viti se v vlogo pomočnika, 
zanj je namreč to velik ko-
rak. Glede na najin dogovor 
zdaj skrbi za nemoten po-
tek pouka in predstavlja šolo 
navznoter, večina mojih na-
log pa je povezanih z uvaja-
njem sprememb in predsta-
vljanjem šole navzven.

Katere spremembe imate v 
mislih?

Predvsem informatizacijo 
delovanja šole in postavljanje 
novih nosilcev posameznih 
projektov. Je pa nekaj podro-
čij, o katerih se dogovarjava 
sproti ob jutranji kavi. 

V šolah vse pogosteje opo-
zarjajo, da bolj kot dija-
ki postajajo problematični 
starši. Imate tudi vi tak ob-
čutek? Kako ste zastavili so-
delovanje s starši?

Sam menim, da je zelo 
pomemben predvsem pra-
vočasen pogovor. Vsega ne 
moremo rešiti po telefonu 
ali elektronski pošti, zato 
lahko starši v primeru težav 
ali vprašanj kadarkoli pride-
jo k meni, tudi zunaj govo-
rilnih ur. Na šoli je to sodelo-
vanje s starši sicer dobro za-
peljal že nekdanji ravnatelj.

V šolah v tujini se kot orodja 
pri pouku vse pogosteje vpe-
ljujejo tudi računalniki, ta-
blice in podobno. Kako nak-
lonjeni ste prodiranju so-
dobnih tehnologij v šolske 
učilnice?

V preteklosti smo že ime-
li projekt inovativne peda-
gogike, katerega del sem bil 
tudi sam. V okviru tega pro-
jekta smo razmišljali tudi o 
uporabi tablic pri pouku. A 

takratni razvoj šolskega in-
ternetnega omrežja še ni 
dopuščal, da bi to lahko za-
živelo v polni meri. Danes, 
ko ima že skoraj vsak visoko 
zmogljiv telefon, pa je naj-
brž drugače. Digitalizacija 
družbe je že prinesla potre-
bo, da se učni proces poso-
dobi. Sam dijake celo spod-
bujam k uporabi informa-
cijsko-komunikacijskih teh-
nologij, čeprav pravilnik do-
loča, da je uporaba telefona 
med poukom prepovedana. 
Med mojimi urami je bil te-
lefon dovoljen, saj sem jim 
na telefone posredoval učne 
liste. S tem smo obenem 
zmanjšali potrebo po pa-
pirju. Poleg tega imajo dija-
ki vsaj za pouk matematike 
na voljo razne aplikacije, ki 
so jim v pomoč pri učenju, 
tudi pri učenju tujih jezikov 
si lahko pomagajo s spletni-
mi slovarji, dobrodošli so še 
razni iskalniki. Vse to pa je 
treba uvajati s pravo mero, 
saj ima razvoj grafomotorič-
nih sposobnosti pomembno 
vlogo pri razvoju možganov, 
zato bo pisanje z roko ostalo 
sestavni del pouka. 

Pri nas se znanje večinoma 
še vedno podaja na način, 
da se dijaki naučijo, kar jim 
pred tablo odpredava profe-
sor. Kje vi vidite možnosti, 
da se to spremeni?  

Prva možnost za to so za-
gotovo dodatna izobraže-
vanja učiteljev, ki lahko 
nadgradijo svoj pogled na 
učni proces. Danes živimo 
obdani z ogromno informa-
cijami, in če je do nedavnega 
veljalo, da si je treba te infor-
macije zapomniti, bo v pri-
hodnje bolj pomembno, kje 
jih poiskati in znati izloči-
ti tiste, ki so za nas uporab-
ne. Zato bo ogromno pozor-
nosti treba nameniti razvoju 
kritičnega razmišljanja. Pri 
poučevanju bo vse večji po-
udarek na razvoju miselnih 
procesov, odkrivanju logič-
nih povezav, reševanju pro-
blemskih nalog ... Na podo-
ben način se že izvaja pro-
gram mednarodne mature, 
a kot sem dejal, tudi tu ne gre 
brez klasičnega frontalnega 
pristopa, saj odgovornosti za 
iskanje znanja ni mogoče v 
celoti prenesti na dijaka. 

Katera so po vašem danes 
tista znanja in sposobnosti, 
ki mladim pomagajo izkori-
stiti vse svoje potenciale?

Človek je znanje gradil sko-
zi tisočletja in zavedati se mo-
ramo, da je vse, kar imamo 
danes, posledica tega, čeprav 
se zdi, da danes vse temelji 

le na digitalizaciji. Vsaj za 
naše dijake lahko trdim, da 
so usmerjeni tudi h klasič-
nim znanjem, akademskosti, 
obenem pa so zazrti v priho-
dnost, kjer bodo potrebne ve-
ščine uporabe raznih pamet-
nih e-okolij, e-rešitev ... 

V preteklosti se je na vaši 
šoli veliko pozornosti posve-
čalo zunajšolskim dejavnos-
tim, s katerimi so mladi do-
bili priložnost za razvijanje 
tudi drugih svojih talentov. 
V svojem programu pa ste v 
ospredje postavili racionali-
zacijo dejavnosti, ki se odvi-
jajo zunaj pouka. Kaj naj bi 
zajela ta racionalizacija?

Dijaki imajo ob rednem 
pouku predpisane še tri te-
dne, namenjene obveznim 
izbirnim vsebinam. Že kot 
razrednik sem ugotavljal, da 
se seznam teh vsebin vsako 
leto daljša in bi ga bilo treba 
prevetriti. V sam obseg pro-
grama obveznih vsebin ni-
sem veliko posegal, smo pa 
dejavnosti precej bolj prib-
ližali dijakom. Ta racionali-
zacija pa ne pomeni, da dija-
kov ne bomo več spodbujali 
k dejavnostim, pri katerih so 
imeli priložnost izražati svo-
je sposobnosti, talente, ideje 
... Zato z racionalizacijo ni-
sem imel v mislih, da bomo 
črtali stvari, po katerih je gi-
mnazija znana. Tako bomo 
recimo tudi letos izvedli tra-
dicionalni božični koncert, a 
ga bomo prestavili v Kranj.

Česa se vi najraje spominja-
te iz svojega srednješolskega 
obdobja?

Zagotovo so bila leta na gi-
mnaziji izredno lepa; naj-
bolj so mi ostali v spominu 
vsakoletni razredni izleti, 
ki smo se jih udeležili v ve-
likem številu, vedno pa se 
nam je pridružil tudi razre-
dnik, to je nekdanji ravna-
telj Franc Rozman. Kasneje 
pa sem se kot študent zave-
dal tudi vseh znanj, ki sem 
jih dobil na gimnaziji. 

Prihodnje leto vas čakata dve 
pomembni obletnici, 210-le-
tnica ustanovitve gimnazije 
in 10-letnica mednarodne 
mature. Kako se pripravlja-
te na ta pomembna jubileja?

Za koordinacijo večinoma 
skrbi Nataša Kne in v okvi-
ru priprav na obletnici sta 
že nastala koledar in razsta-
va Slovenski velikani, dijaki 
so posneli tudi promocijski 
film ob 210-letnici. Vključiti 
pa bomo poskušali tudi nek-
danje dijake mednarodne 
mature, ki uspešno nadalju-
jejo študij v tujini. 

Ostati vodilni na Gorenjskem
Vodenje Gimnazije Kranj je z novim šolskim letom prevzel Aljoša Brlogar, po izobrazbi profesor matematike, ki pravi, da se bo še 
naprej trudil, da bo kranjska gimnazija ostala vodilna izobraževalna ustanova na Gorenjskem. 

Aljoša Brlogar / Foto Tina Dokl

Aljoša 
Brlogar

»Danes 
živimo obdani 
z ogromno 
informacijami, 
in če je do 
nedavnega 
veljalo, da 
si je treba te 
informacije 
zapomniti, bo 
v prihodnje bolj 
pomembno, 
kje jih poiskati 
in znati 
izločiti tiste, 
ki so za nas 
uporabne. Zato 
bo ogromno 
pozornosti 
treba nameniti 
razvoju 
kritičnega 
razmišljanja.« 
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Jasna Paladin

Da Leonida Vodlan, ali 
Lea, kot jo poznajo stranke 
daleč naokoli, napis na svoji 
majici »srčna frizerka z nas-
mehom« nosi povsem up-
ravičeno, se izkaže že na sa-
mem začetku najinega sre-
čanja, ko postreže s prijazno 
energijo in spontanim nas-
mehom, še bolj pa v nadalje-
vanju, ko nam predstavi svo-
je delo in zgodbe s terena, ki 
lepšajo vsakdan številnim 
starejšim. Ti se nanjo obra-
čajo že skoraj trideset let, a 
vedno bolj – ne nazadnje v 
domačih hišah in stanova-
njih vse več starejših živi sa-
mih, zato potrebujejo po-
moč, tudi urejanje pričeske.

Leonida Vodlan se z do-
brodelnostjo, pomočjo sta-
rejšim in srčnostjo, pove-
zano s tem, srečuje že vse 

od malega, saj je kot dekli-
ca po hišah pogosto hodila 
s svojo mamo, ki je bila ena 
najaktivnejših prostovoljk 
Rdečega križa daleč naoko-
li. »Takrat sem že obiskova-
la frizersko šolo in na enem 

od takšnih obiskov sem na-
letela na prošnjo, če lahko 
starejši gospe, ki je bila ne-
gibna, naredim t. i. trajno. 
Še dobro se spominjam, da 
sem za to takrat porabila kar 
štiri ure, ves čas sem mora-
la klečati na kolenih, a vese-
la sem bila vsake priložnosti, 
kaj kmalu pa sem se v to sko-
raj povsem usmerila. Hitro 
sem spoznala, da starejšim 

obisk pomeni ogromno, s 
tem pa sem tudi sama dobi-
la zadovoljstvo. To, da se tem 
ljudem približam s svojim 
delom, je postalo moje pos-
lanstvo,« nam pove in doda, 
da svojega frizerskega salo-

na zato nikdar ni imela – pri 
delu na terenu jo spremlja-
ta velika torba, v kateri ima 
frizerske škarje, barve, og-
rinjalo in vse ostale potreb-
ščine, ter prenosni umival-
nik. Pri svojem delu je moj-
strica prilagajanj, saj so po-
goji v prav vsaki hiši drugač-
ni. Ponekod mora vse delo 
opraviti ob postelji, spet 
drugje jo stranke pričakajo 

v kopalnici. Včasih ji poma-
ga tudi patronažna sestra in 
vselej se potrudi po najbolj-
ših močeh.

Od ust do ust se je glas o 
terenski frizerki, ki obisku-
je starejše, hitro razširil in 
dela ji ni manjkalo. Danes 
stranke obiskuje v širši oko-
lici, v prestolnici, pa tudi po 
Gorenjskem – kamorkoli jo 
pač pokličejo. Večina strank 
je rednih, žal pa se zaradi na-
rave dela pogosto sooča tudi 
z minljivostjo. »Starejši mi 
mnogokrat priznajo, da ne 
vedo, kako bi brez mene. 
Številni nimajo prevoza do 
frizerja, velika težava pa so 

tudi prehladi, ki so posledi-
ca razgrete glave po umiva-
nju in sušenju – temu se z 
mojim obiskom prepros-
to izognejo. Mnogi imajo 
resne zdravstvene težave, 
so tudi negibni ali prepros-
to nimajo moči za nekajur-
ni obisk frizerja. A ne glede 
na starost in vse težave jim 
urejene pričeske ogromno 
pomenijo, ohranjajo njiho-
vo dostojanstvo. Moje stran-
ke potrebujejo nekaj pomo-
či, predvsem pa pozornost, 
nasmeh in toplino, kakšen 
sproščen pogovor, da niso 
tako osamljene in da se vsaj 
tisto uro ali dve, ko sem na 

obisku, počutijo sprejete … 
Kar jim dam, pa v še večji 
meri dobim nazaj od njih, ta 
odnos je vselej vzajemen,« 
pravi in doda, da čuti, da je 
to delo njeno poslanstvo, saj 
ji je pisano na kožo. Zgodi-
lo se je tudi že, da je demen-
tna stranka ob prihodu ni 
prepoznala ali preprosto ni 
bila pri moči za urejanje pri-
česke. »Nič ne de, prijazno 
se poslovim in dogovorim za 
naslednji termin. Vse to sodi 
k mojemu delu,« predstavi 
svojo prilagodljivost in za-
ključi z ugotovitvijo, da pri-
jazna pozornost počutje sta-
rejših vselej izboljša.

Uredi pričesko in 
podari pozornost
Leonida Vodlan iz Doba pri Domžalah je frizerka že skoraj trideset let, a 
se od drugih precej razlikuje. Svojega dela namreč ne opravlja v frizerskem 
salonu, saj se je specializirala za urejanje pričesk dementnim in negibnim 
starejšim, ki jih obiskuje na domu.

Leonida Vodlan, srčna frizerka z nasmehom

»Ne glede na starost in vse težave jim urejene pričeske 
ogromno pomenijo. Moje stranke potrebujejo nekaj 
pomoči, predvsem pa pozornost, nasmeh in kakšen 
sproščen pogovor, da niso tako osamljene.«

Maša Likosar

Bilo je 4. maja leta 1962, ko 
je mlada Mariborčanka priš-
la na Gorenjsko, natančneje 
na Visoko, kjer je sedem let 
živela in delala pri družini Li-
kozar. »V rojstnem kraju ni-
sem dobila zaposlitve, zato 
sem se prijavila na oglas za 
delo v gostilni pri Likozarje-
vih,« pripoveduje Zofka Ko-
kalj, ki še danes, po 57 letih 
življenja na Gorenjskem, ne 
more prikriti svojih korenin. 
Izdaja jo prijeten štajerski na-
glas. Kasneje se je zaposlila v 
Oljarici, se preselil k družini 
Pikš, prav tako na Visokem, 
in ravno v tem obdobju se je 
naučila izdelovati avbe. Po-
jasnila nam je, zakaj in kako 
je do tega prišlo. »Opazovala 
sem dekleta, ko so se oblači-
la v narodno nošo, in zdela so 
se mi tako lepa in graciozna. 
Tudi sama sem želela biti ena 
od njih. Rada sem ustvarjala 
z rokami, zato me je prijate-
ljica spodbudila in obenem 
tudi naučila osnov, ki so pot-
rebne za izdelovanje tega 
edinstvenega pokrivala,« je 

pojasnila Kokaljeva in doda-
la, da ji je to obdobje prines-
lo še eno radost. »Ko sem od-
haja na delo v Oljarico, sem 
na poti spoznala moža. Joža 
Kokalj je bil doma tu, v Brito-
fu, kamor sem se primožila, 
kjer sem ostala in kjer živim 
še danes.« 

Zofka Kokalj je bila samo-
ukinja, učila se je iz izkušenj 

in ob opazovanju drugih iz-
delovalk avb. »Dejali so mi, 
da imam zlate roke,« je o 
svojem delu upravičeno de-
jala Kokaljeva. Pojasnjuje, 
da je v izdelavo avbe vlože-
nih nemalo ur, tudi mesec 
dni intenzivnega dela. Vsak 
šiv in vsak vezaj sta nareje-
na ročno. »Avba je sestavlje-
na iz žametnega čelnika, na 

katerega je prišitih stotine 
malih perlic oziroma ble-
ščic, oblikovanih v motive 
cvetja, klasja, srca in drugih, 
značilnih za Slovenijo. Čel-
nik je obrobljen s čipko, nad 
njim pa je tako imenovana 
kapa, izdelana iz nabranega 
materiala. Osnova za obliko 
avbe je model iz kartona, na 
katerega se tudi podpišem in 

napišem letnico izdelave,« 
je pojasnila Zofka, ki se ne 
spomni, koliko avb je v živ-
ljenju naredila. »Nekoč ve-
liko,« pravi in doda: »Danes 
pa morda le še eno ali dve na 
leto. Po njih ni povpraševa-
nja. Veliko več pa je popravil. 
Prinesejo mi jih, da jih očis-
tim, popravim, renoviram, s 
čimer pa je tudi veliko dela.« 
Dolga leta je Kokaljeva svo-
je avbe na ogled postavljala 
na različnih sejmih in pri-
reditvah. Še danes zelo rada 
obišče Dneve narodnih noš 
in oblačilne dediščine v Ka-
mniku, kjer med opazova-
njem parade točno ve, katero 
avbo so ustvarile njene roke. 

Kot zanimivost nam je 
Zofka še povedala še, da je 
bilo nekoč veliko več avb iz-
delanih za tujino, predvsem 
Kanado in Belgijo, kot Slove-
nijo. Naročali so jih sloven-
ski izseljenci, ki so najver-
jetneje s tem kosom oblači-
la želeli ohraniti stik z rodno 
deželo in obenem širiti glas 
o slovenski kulturni dedišči-
ni. »Ga ni Slovenca, ki mu ne 
bi zažarel obraz, ko si obleče 

narodno nošo. Zelo ponosno 
jo razkazujemo, kar je prav, 
saj moramo negovati in oh-
raniti svojo dediščino. Žal pa 
opažam, da nas je vse manj 
tistih, ki izdelujemo avbe. 
Med mladimi ni interesa. 
Razlog morda tiči v tem, ker 
nimajo potrpljenja, niso na-
tančni in ne zmorejo več ur 
zbrano sedeti.« Zofki Kokalj 
pa ročno delo pomeni vse 
drugo kot napor. »Ustvarja-
nje z rokami me sprosti. Ko 
sem utrujena, mi vrne ener-
gijo in mi da nov zagon. V 
najtežjih časih, ko sem izgu-
bila moža in taščo, tedaj se je 
ponesrečil tudi sin, sem se 
zamotila, da sem pozabila 
na tegobe. Tako ni bilo časa 
za jok.« Poleg avb je Zofka 
Kokalj izdelovala tudi zvijač-
ke. Mimogrede je pojasnila, 
da zvijačko po tradiciji no-
sijo neporočena mlada de-
kleta, avbo pa poročene go-
spe. Pred več kot štirideseti-
mi leti je napravila zvijačke 
za Folklorno skupino Iskra-
emeco Kranj in njihove čla-
nice še danes s ponosom no-
sijo taiste zvijačke. 

Štajerka z »zlatimi« rokami
Ko je bilo Zofki Kokalj, rojeni Karner, dvajset let, je iz Maribora odšla na Gorenjsko, kot pravi, s trebuhom za kruhom. Živela in delala je na Visokem, kjer se 
je naučila izdelovati gorenjske avbe in zvijačke. 

Zofka Kokalj iz Britofa že več kot petdeset let izdeluje avbe. / Foto: Tina Dokl
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Na Gorenjskem v deželi Kranjski

Nikolaj Bernard z rekordno 
delovno dobo

Kaže, da je železar in god-
benik Nikolaj Bernard z Je-
senic s tem, ko je delal v že-
lezarstvu polnih 69 let, do-
segel najvišje število službe-
nih let tako med gorenjski-
mi železarji kot verjetno tudi 
v evropskem prostoru. Rodil 
se je kot prvi od osmih otrok 
Čeha Alberta Bernarda in 
Rozalije Kueller v hiši števil-
ka 100 v Bohinjski Bistrici, 
umrl pa je 5. avgusta 1941 na 
Jesenicah.

Kot 12-letni fantič je prvič 
prišel v službo leta 1861. Na 
posebnem službenem spri-
čevalu, ki mu ga je izdalo 
vodstvo fužin barona Zoi-
sa v Bohinjski Bistrici leta 
1869, je zapisano, da je Ber-
nard delal v letih 1861–1868 
kot stružilec »v splošno za-
dovoljstvo podjetja«. Ko so 
leta 1869 prešle fužine v 

Bohinjski Bistrici v okvir ta-
kratne Kranjske industrij-
ske družbe, je Bernard ostal 
pri novih gospodarjih.

Leta 1879 se je poročil z 
domačinko Ivano Iskra. To 
je bila prva poroka, ko so 
bili ženin in nevesta ter sva-
tje oblečeni v moderne ob-
leke, ne več v narodne noše. 
Ko pa je železarna v Bohinj-
ski Bistrici 7. oktobra 1890 
pogorela, se je skupaj z dru-
gimi bohinjskimi železarji 
preselil na Jesenice. Tam je 
delal do leta 1930, ko se je 
upokojil. 

Bil je srednje velike in pre-
cej sloke postave, močnih br-
kov in ličnih kosti ter jasnih 
oči. Govoril je malo. Njegov 
življenjski ideal so bili dru-
žina, služba, lasten dom in 
godba. Nikolaj je začel zbi-
rati okoli sebe nadarjene 

fante, delavce kovače, ki so 
leta 1874 ustanovili prvo ko-
vaško godbo v Bohinju. V 
tej mali godbi na pihala je 
postal Bernard kapelnik. 
V njej so igrali Preželj, Šo-
berl, Repinc, Žmitek, Žen, 
Ravnik, Iskra, Torkar, Čop 
in še mnogi drugi. Zasedba 
male pihalne godbe je igrala 
samo vesele domače viže, s 
tem pa je med ljudmi Bohi-
nja in Gorenjske začela pre-
bujati navdušenje za sloven-
sko glasbeno ustvarjalnost. 

Leta 1882 so v Bohinju us-
tanovili požarno brambo – 
gasilsko društvo, ki je pod 
svoje okrilje sprejelo tudi 
godbo. Vadili so pri Bernar-
du doma, pozneje pa v mi-
zarski delavnici, in sicer ob 
sobotah in nedeljah, včasih 
pa tudi med tednom. Igra-
li so lažje koračnice, valčke, 

polke, venčke slovenskih na-
rodnih pa tudi uverture. Če-
ški valčki so predstavljali že-
lezni repertoar takratne za-
sedbe. V Bohinju je bil Ber-
nard tudi organist od leta 
1885 do 1889, ko se je preselil 
na Jesenice in si zgradil hišo, 
kjer je sedaj Gregorčičeva 10. 

Po selitvi na Jesenice je 
bil tudi prvi kapelnik tovar-
niške godbe na pihala. Pod 
njegovim vodstvom je bilo 

prirejenih veliko uspelih 
koncertov po Sloveniji. Iz 
njegove šole je izšlo več dob-
rih godbenikov, ki so širili 
glasbeno kulturo daleč nao-
koli. Več let je bil predsednik 
prvega Delavskega konsum-
nega društva na Jesenicah. V 
zadnjih letih življenja je Ni-
kolaj Bernard zapisal spo-
mine dolgoletnega nepre-
trganega dela železarskega 
mojstra.

Zanimivi Gorenjci tedna iz dežele Kranjske:

   V Kranju se je 12. 11. 1919 rodil slovenski režiser, 
scenarist in pedagog France Štiglic, režiser prvega 
slovenskega celovečernega filma Na svoji zemlji.

   Na Jesenicah se je 14. 11.1905 rodil pisatelj, pesnik 
in dramatik Tone Čufar.

   V Škofji Loki se je 5. 11. 1912 rodil tenorist Leopold 
Polenec.

   V Stari Loki se je 15. 11. 1857 rodil slovenski  
tržaško-koprski škof Andrej Karlin.

   V Komendi se je 16. 11. 1866 rodil župan  
Komende Andrej Mejač - Komenčan.

   V Tržiču se je 17. 11. 1844 rodil učitelj in pesnik 
Andrej Perne.

   V Kamniku se je 17. 11. 1889 rodil slovenski pesnik 
in pisatelj Fran Albreht. Bil je prvi ljubljanski  
župan po drugi svetovni vojni.

Peter Colnar

Milena Miklavčič

»Morala sem malo odrasti, 
da sem razumela to, kar sem 
doživljala kot otrok,« pripo-
veduje Neli. Nisem je sicer 
vprašala, koliko je danes sta-
ra, a več kot petdeset ne. Do-
živela je grde stvari, zaradi 
katerih se ji je kasneje, kot 
sama pravi, zmešalo. Svojo 
zgodbo pa želi deliti tudi z 
drugimi. Na to, ali jo bo kdo 
prepoznal ali ne, se ne ozira.

»Stara sem bila sedem 
let, ko je ati nehal prihaja-
ti na praznovanje mojega 

rojstnega dne. Bila sem na-
mreč nezakonska. Zmeraj je 
bilo enako: ob šestih zvečer 
je potrkal na vrata, mami ga 
je spustila v kuhinjo, vzdig-
nil me je v zrak, mi voščil, 
dal darilo, običajno je to bila 
igrača in sto nemških mark. 
Potem mi je mami rekla, 
naj bom pridna, nakar sta se 
umaknila v spalnico. Joka-
la sem kot dež, ko ga ni bilo 
več. Mama mi je ukazala, naj 
bom tiho, a je nisem uboga-
la. Potem je vzela kuhalnico 
in me grdo natepla. Pri tem 
sva obe jokali. Ona še malo 
bolj kot jaz. 

Kmalu je začel prihajati 
drug moški. Ime mu je bilo 
Albin. Bil je zelo tih, miren, 
nikoli ni prišel brez čokola-
de Gorenjka. Preden sem 
jo pojedla, sta se že vrnila 
iz spalnice. Obiskovala sem 
četrti razred, ko mi je mama 
povedala, da bom dobila 
bratca ali sestrico. Pa da se 
mora zato poročiti. Bratec je 
bil star tri leta, ko se je Albin 
končno ojunačil in popeljal 
mami pred oltar. Kot sem 
izvedela kasneje: na skrivaj! 
Nekega ponedeljkovega jut-
ra je potem prišel z večjim 
kombijem po nas. Bilo mi 
je zelo hudo. V bloku, v ka-
terem smo do takrat živeli, 
sem imela veliko prijateljic, 
tudi šola je bila tik za voga-
lom. Potem pa mi je še razre-
dničarka rekla, da je kraj, ka-
mor grem, bogu za hrbtom 

… Tudi zaradi njenih be-
sed me je postalo zelo strah. 
Povrhu se je mami čudno 
obnašala. 

Hiša, pred katero smo se 
ustavili, je bila na pogled 
zelo lepa. Na balkonu je bilo 
polno rož, po dvorišču so se 
podile kokoši in tudi kuža, ki 
je pritekel naproti, je bil zelo 
prijazen. V trenutku, ko sem 
stekla k njemu, se je na pra-
gu prikazala neka ženska. V 
roki je držala sekiro, s katero 
je začela mahati proti nam. 
''A ti nisem rekla, da te kur-
be in njene zalege ne vodiš 
v našo pošteno hišo?'' je kri-
čala proti Albinu. Kot otrpla 
sem obstala! Bila sem že do-
volj stara, da sem vedela, kaj 
pomeni kurba … Albin je bil 
čisto tiho in je gledal v tla, 
mami pa tudi. Nenadoma je 
stopila ženska do mene, ker 
sem ji bila najbližja. Z roča-
jem sekire je udarila po moji 
rami, da sem se zgrudila. Po-
tem me je še brcnila. Suro-
vosti, ki jih je zganjala nad 
menoj, je bilo kasneje še ve-
liko več. In še bolj brutalne 
so bile! Najraje sem se igra-
la v starem kozolcu. Imela 
sem več namišljenih prija-
teljev. Z otroki iz vasi se ni-
sem smela družiti. V šoli so 
se norčevali iz mojega zelo 
drugačnega narečja. 

Bratec Jožko je imel več 
sreče od mene. Babica – 
tako je moral klicati Albino-
vo mamo – si ga je prilastila 

in niti mami ni dovolila, da 
bi ga negovala, kaj šele vzga-
jala. Mami je bila hišna suž-
nja, Albin pa prav tako. Neš-
tetokrat sem jo zalotila, ko je 
jokala. Bila sem še otrok in 
ji nisem znala pomagati. Ka-
dar me je stara vešča tepla, je 
kar otrpnila in mi ni niti po-
magala. Še pobožati si me ni 
upala več!

Nekoč je prišla na obisk 
njena nekdanja sodelav-
ka Mimi. Albinova mama 
se ji je zlagala, da mame ni 
doma. Pa je bila! Stala je ob 
oknu in jokala. Prešlo mi je 
v navado, da sem opazova-
la, kako se obnaša Albin. To, 
da z mami nista spala v isti 
sobi, sem vedela. Dolgo časa 
pa nisem slutila, da pije. Po-
tem pa sem le ugotovila, da 
je takrat, ko prepeva Na pla-
nincah že v rožicah. Mame 
se je bal kot živega hudiča.

Prvo menstruacijo sem 
dobila ravno med pobira-
njem krompirja. Kar na-
enkrat sem začutila, da mi 
je nekaj priteklo po stegnih. 
Od strahu sem otrpnila: kri! 
Pojma nisem imela, kaj bi 
to pomenilo. ''No, a je še ta 
mlada ratala prasica? A se bo 
treba tudi nje bati, da moje-
mu Albinu ne bo storila česa 
hudega!'' je zarenčala Zlo-
ba. Po tistem se je moral Al-
bin preseliti v njeno sobo, da 
je bil ''varen'' pred menoj. 
Njeno pokvarjenost si lahko 
samo predstavljate!

Ne vem, po kakšnem ču-
dežu je mami uspelo, da je 
Albina pregovorila za novo 
kuhinjo. Do takrat smo ime-
li skupno in pogosto se je 
zgodilo, da je hrane za naju 
z mamo – zmanjkalo. Zlo-
ba ni nič rekla, delavcem, ki 
so kuhinjo montirali, je celo 
skuhala kavo. 

Ko so šli, je prihrumela po 
stopnicah. V rokah je imela 
sekiro in med glasnim vre-
ščanjem in zmerjanjem se 
je lotila omaric. Vse je uni-
čila! Čisto vse. Pa ji še ni bilo 
dovolj. Nazadnje je nameri-
la sekiro proti meni, češ da bi 
morala razsekati tudi mene, 
saj naj bi bila jaz kriva, da 
je Albin izročil prihranke 
mami. Zraven je prostaško 
pomignila z ritjo, da sem, 
četudi na smrt prestrašena, 
razumela, kaj ima v mislih.

V četrtek dopoldan je 
imela Zloba vsakomesečni 
sestanek s prijateljicami v 
dobrodelnem vaškem dru-
štvu. ''Zdaj ali nikoli!'' je 
rekla mami, ko me je pobra-
la pred šolo. Na zadnjem se-
dežu, med vrečkami, je spal 
bratec. Iz hiše zla smo od-
nesli zgolj nekaj malenkos-
ti in golo življenje. Naj po-
vem, da je Zloba še živa, si-
cer je že precej v letih, Albi-
na pa je lansko leto pokopal 
alkohol.

A moje mame ta zelo 
bridka in tudi nasilna izku-
šnja ni izučila. Imeli smo 
ogromno srečo, da moj oče 
stanovanja, v katerem smo 
nekoč živeli, še ni prodal. 
Vsaj nekaj! Pod kakšnimi 
pogoji nam je dovolil, da 
smo se vselili, ne vem, saj 
mi mami ni povedala.

V času, dokler ni dobila 
službe, smo živeli od mojih 
prihrankov. Nemške mar-
ke so hitro kopnele. Spomi-
njam se, da smo teden dni, 
preden je mami dobila prvo 
plačo, živeli ob vodi in sta-
rem kruhu, ki sem ga nosi-
la iz šole. 

Ni minilo pol leta, ko si 
je že našla novega moške-
ga. Novega ''očka'', kot je 
rada rekla. Tudi na tega je 
bila čisto usekana! Začela si 
je barvati lase, nohte in no-
siti globoko izrezane maji-
ce. Tudi vrata v spalnico je 
pogosto ''pozabila'' zapre-
ti, tako da sva z bratcem vse 
slišala, kar se je tam dogaja-
lo. Novi ''očka'' Mirko je bil 
doma iz tvojega kraja, Mi-
lena. Skopuh pa, da malo 
takšnih. Vsakega tolarja se 
mu je zdelo škoda. Nekoč 
nisem mogla spati, pa sem 
poslušala, kaj se pogovarja-
ta. Da otroci preveč zaprav-
ljajo. Da bi rad, da bi ''špa-
rali'', je govoril. Mami mu 
je kimala in pritrjevala, da 
se tudi njej zdi tako. Zame 
je izjavil, da sem zelo pož-
rešna, da bi me bilo treba 
kaznovati, namesto da se 
mi kupuje sladkarije. Bara-
ba! Edino, kar je spominja-
lo na sladko, so bili ''balkan 
piškoti''. Podlež! 

Ob večerih je imel nava-
do, da si je na leseni deski 
rezal domačo suho salamo, 
zraven pil pivo in na ves glas 
cmokal, ko je dal v usta kos 
kruha. Z bratcem sva sedela 
na divanu in ga gledala. Niti 
enkrat samkrat ni rekel, ali 
bi tudi midva kaj pojedla. Pa 
tako lačna sva bila!«

(Konec prihodnjič)

Mami in njeni moški, 1. del

Očka in še dva druga

usode
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Razgledi

Vaš razgled

Miha Naglič

»Glede na to, da filmu 
vsakih nekaj let priredijo 
sedmino, si ne morem kaj, 
da se ne bi naslonil na Go-
dardovo elegično vodilo ob 
stoletnici filma, ko je po na-
ročilu Britanskega filmske-
ga instituta (in s pomoč-
jo Anne-Marie Mieville) 
zasnoval Dvakrat petdeset 
let francoskega filma. Do-
kumentarec ob jubileju, v 
katerem je prvo stoletnico 
v grobem razdelil na dva 
dela: prvo petdesetletnico, 
ko je nacionalni film nekaj 
veljal, ter drugo, ko je pod-
legel ameriškemu imperia-
lizmu in ko mu potrebne po-
zornosti ne namenjajo niti 
rojaki. V filmu z Michelom 
Piccolijem, predsednikom 

'Asociacije ob stoletnici fil-
ma', sedita v hotelski resta-
vraciji, Godard pa v svoji ka-
rakteristično zajedljivi tira-
di kritizira projekt Picco-
lija, ki z odprtimi usti lah-
ko samo strmi vanj. 'Za-
kaj sploh slavimo francoski 
film, kaj ni mrtev? In zakaj 
obletnico slavimo decem-
bra 1995, a niso filmi obs-
tajali že prej? /…/ Ko obha-
janje okroglih obletnic pre-
vedemo v slovenski kultur-
ni prostor in kontekst Liffa, 
smo lahko manj melanho-
lični, čeprav seveda ni dvo-
ma, da sta se tudi Godard 
in Piccoli (vsaj malo) zafr-
kavala. Če o stanju Liffa 
vprašate mene, bi zgodovi-
no festivala razdelil na de-
kade. In če bi v hotelski ka-
varni ob meni sedela Jelka 

Stergel, bi pokomentiral ta-
kole: da je bila prva dese-
tletka obdobje uveljavljanja 
ter vzpostavljanja struktu-
re in identitete festivala 
(od FAF-a do Liffa), dru-
ga čas neslutene populari-
zacije pri občinstvu in pro-
gramske širitve (z enega te-
dna na mamutskih petnajst 
dni trajanja), tretja obdob-
je umirjanja (krčenje na 
obvladljivih dvanajst dni 
in postopno širjenje v dru-
ga slovenska mesta), prila-
goditve novim tehnološkim 
standardom (digitalizacija) 
in načinom sprejemanja 
medijskih vsebin, od preta-
kanja prek spleta do vse bolj 
priljubljenih TV-serij. Dob-
ri filmi medtem ostajajo in 
so predvajani. Pred leti smo 
opravili krajšo anketo med 

Ljubljančani, kako poznajo 
'resne' filme in filmski fe-
stival; izkazalo se je, da naj-
večji problem – poleg neja-
snosti, ali Liffe sklanjati ali 
ne – predstavlja izgovorja-
va festivalskega akronima: 
liff, lajf, liffe, liffi, so se gla-
sili odgovori. Če je to naj-
večji problem, potem smo 
v sedlu. V resnici nihče ne 
pozna pravega odgovora, 
povedano drugače, noben 
odgovor ni napačen. Na no-
vih trideset!« (str. 3)

Gornji odlomek je iz ene-
ga od uvodnikov v katalo-
gu letošnjega Liffa. Napisal 
ga je Simon Popek, glav-
ni selektor festivala. Ko li-
stam po katalogu, mi je žal, 
da ne živim več v Ljubljani. 
Kakšna filmska bera, vre-
dna ogleda!

Nove knjige (512)

Liffe 2019, katalog

Liffe 2019, katalog, uredili Špela Barlič in Damjana 
Kenda H., Cankarjev dom, Ljubljana, 2019, 188 strani

Cestno-prometna signalizacija predstavlja skupaj s prometnimi znaki funkcionalno 
celoto, ki omogoča optimalno in varno potekanje prometa. Ustrezna signalizacija je 
zelo pomembna pri ohranjanju varnosti v prometu, še posebej v času oteženih zimskih 
razmer, ki so pred nami in zahtevajo še dodatno previdnost voznikov. Na vse več cestnih 
odsekih tako zasledimo tudi posebne modre odsevnike, nameščene na zunanji strani 
cestnih stebričkov. Ti vzpostavljajo posebno svetlobno zaveso, ki omogoča učinkovitejše 
preprečevanje vstopa divjadi na cestišče – s tem se je občutno zmanjšalo število trkov z 
divjadjo ter ostalimi živalmi, ki so sicer žrtve pri prečkanju cestišč. S. L. / Foto: Gorazd Kavčič

Podoba vaterpolistov pri motivacijskem obredu spominja na koreografijo prizorov davnih 
zlatih časov Hollywooda, ko je Neptunova hči Esther Wiliams blestela v Plesu na vodi in 
ostalih klasikah. Še mnogo bolj kot umetniški vtis pa je pri moštvenih športih pomembna 
osredotočenost na timsko delo. Moštvo povezuje skupen namen za uresničitev določenega 
cilja – gre za organizacijsko tvorbo, sestavljeno iz članov, usmerjenih nalog, procesa 
vodenja, komunikacije ter skupnih vrednot, povezanih v homogeno usklajeno celoto ob 
ohranjanju možnosti za samostojno kreativnost posameznikov. S. L. / Foto: Gorazd Kavčič

Alenka Bole Vrabec

Ko je Astrid Ericsson Lin-
dgren (1907–2002) ob 80-le-
tnici svoje prijateljice in so-
delavke Else Olenius kot za 
stavo leta 1976 s slavljenko 
skupaj zlezla na drevo, se 
je muzalo vse švedsko tele-
vizijsko občinstvo. A Astrid 
je ravnodušno komentirala: 
Kolikor vem, ni zakona, ki bi 
starkam prepovedoval, da le-
zejo na drevesa. 

Danes Lindgrenova velja 
v svetu za najbolj znano in 
priljubljeno avtorico mla-
dinske književnosti. Izraču-
nali so, da so knjige prevede-
ne v 106 jezikov, izšlo pa je 
več kot 165 milijonov izvo-
dov njenih del. 

Ko je zaslovela, je v inter-
vjujih vedno povedala, da ji 
je bilo v otroštvu na deželi 
lepo. Na vprašanje, zakaj, je 
odgovarjala: »Počutili smo 
se varne in svobodne. Imeli 
smo imenitne starše.« Bila 
je izjemno nadarjena učen-
ka, posebno za jezike. Glav-
ni urednik lokalnega časopi-
sa v Vimmerbyju jo je pova-
bil, da je kot prostovoljka de-
lala v uredništvu – in z njim 
zanosila. S pomočjo znane 
odvetnice Eve Andén, borke 
za pravice mladih žensk, je 
1926 v Kjebenhavnu, v ve-
liki tajnosti in v edini klini-
ki severnih dežel, ki ni ura-
dno objavljala rojstev, rodi-
la sina. Lars, pozneje upra-
vitelj Astridinih avtorskih 
pravic, je ostal na Danskem 
pri skrbni rejnici. Astrid je 
zatem, ko se je Larsov oče lo-
čil, zavrnila njegovo snubi-
tev. Nato pa je dečka, ko je 
imel tri leta, pripeljala k svo-
jim staršem v Vimmerby in 
v Stockholmu končala šolo 
za tajnice. V Kraljevskem 
avtomobilskem klubu je bil 
njen predstojnik Sture Lin-
dgren in kmalu sta se poro-
čila. Astrid je najprej pod 
psevdonimom začela pisa-
ti kratke zgodbe. Zgodbe o 
Piki Nogavički so bile leta 
1944 rojstnodnevno darilo 
za hčerko Karin, ki je zbole-
la za pljučnico. Pika je bila 
živo nasprotje tedaj popu-
larnih pridnih punčk. Nep-
rimerno, so zabavljali v ne-
katerih založbah, kamor 
je poslala rokopis. Znana 
švedska založba Rabén in 
Sjörgen pa je leta 1945 pre-
poznala, da je Astrid si-
jajna pisateljica z velikim 

posluhom za otroke: otrok 
ne smemo tepsti, moramo 
jih razumeti. S Piko se je 
Astrid izstrelila med najbolj 
brane avtorje sveta. Vsesko-
zi je bila velika borka za pra-
vice otrok in živali. 

Slovenci imamo precej 
prevodov njenih del, Pika 
Nogavička, ki je v prevo-
du Kristine Brenkove prvič 
izšla 1958, je doživela kar 
19 ponatisov, zdaj pa jo 
imamo v novem prevodu 
Nade Grošelj.  

Med številnimi visokimi 
nagradami, ki jih je dobila, 
je tudi švedska državna na-
grada za literaturo. Ko je leta 
1986 prejela mirovno nagra-
do Selme Lagerlöfove, je del 
denarja darovala za ustano-
vitev sklada Solkatten, Sonč-
ne muce za otroke s posebni-
mi potrebami. 

Leta 1997, ob njeni devet-
desetletnici, so jo proglasi-
li za Švedinjo stoletja. Spre-
jemajoč nagrado, je rekla: 
»Nagrado dodeljujete ose-
bi, ki je prastara, napol sle-
pa, napol gluha in popolno-
ma nora. Popaziti bo treba, 
da se to ne razve …«  

Solata Čira Čara, 

kakor bi jo sestavila Pika 
Nogavička:

Aniko, Toma, Ficka in 
mene nahranimo: V skledo 
zmečemo obvezno razrezan 
in popečen hokaido, malo 
motovilca, radiča, kostanja, 
fete, čebule, česna, olja, po-
pra Erazma Nogavičke, kisa 
in solne rožice. Zmešamo in 
bumf na mizo.

Pa dober tek!

Starki na drevesu



Ana Šubic

V 
oddaji Znani pr
vič za volanom, 
ki je ena od jesen
skih novosti Pla
net TV, lahko ob 

sredah zvečer gledalci spre
mljajo znane obraze med 
učenjem vožnje. Sodelujoča 
trojica, ki jo praviloma vklju
čijo v niz petih oddaj, opravi 
predpisano število ur, po pot
rebi tudi več, na koncu pa tis
te brez vozniškega dovoljen
ja čaka še izpitna vožnja. V 
prvi seriji oddaj je Oto Pes
tner obnavljal svoje znanje, 
umetnika Anže Gallus Pet
elin in pevka Tamara Gori
čanec pa sta uspešno opravi
la izpit. V drugi trojici učen
cev je bila uspešna le režiser
ka Yulia Roschina, pevka in 
režiserka Kukla Kesherović 
ter modna oblikovalka Lea 
Behek pa bosta znova mora
li na izpitno vožnjo. Behko
va, sicer Kranjčanka, je bila 
na koncu malce razočarana, 
a je obenem priznala, da ji 
do suverenosti za volanom 
manjka še nekaj ur vožnje.

Minulo sredo so za volan 
sedli trije novi obrazi: igral
ka in pevka Maša Tiselj ter 
priljubljena Gorenjca, legen
darni kantavtor Aleksander 
Mežek in komik Dino Kape
tanović. Mežek obnavlja svo
je znanje, saj vozi že od osem
najstega leta, a je bil zaradi 
dolgoletnega življenja v Lon
donu doslej bolj vajen vožnje 
po levi. »Moja edina nesreča v 

Angliji je bila na ulici Oxford, 
ko sem vozil mini morrisa, ki 
je bil moj prvi avto v Angliji, 
in na svoji prvi vožnji sem se 
zaletel naravnost v rollsroy
cea,« se spominja.

Dino Kapetanović pa je, 
tako kot Maša Tiselj, novi
nec za volanom. »V Sloveniji 
vsi zelo hitro naredijo izpit, 
in če ga nimaš, ga sploh ne 
potrebuješ,« je hudomušno 

povedal komik iz Kranja, ki 
ga je na prvo učno uro pripe
ljal voditelj in improvizator 
Nejc Šmit. Kapetanović je s 
prvo vožnjo naredil dober 
vtis, upa pa, da bo izpit hit
ro opravil, saj meni, da ga 
bo v nasprotnem primeru 
Šmit zbadal do konca življe
nja. Ali bo imel razlog za to, 
bodo gledalci videli v nasled
njih oddajah.

ZA VOLANOM TUDI GORENJCI
V televizijski oddaji Znani prvič za volanom lahko po novem gledalci spremljajo tudi kantavtorja 
Aleksandra Mežka in komika Dina Kapetanovića.

Aleksander Mežek ni novinec za volanom, a je bil zaradi dolgoletnega življenja v Londonu 
bolj vajen vožnje po levi. V oddaji ob pomoči inštruktorja Jureta obnavlja svoje znanje. 

Dve leti po izidu njune prve skupne skladbe Za ljubezen sta 
potrebna dva, ki sta jo prvič zapela na Melodijah morja in 
sonca, sta se Daniel Rampre in Andreja Čamernik, ki ima po 
novem tudi priimek Rampre, znova odpravila v studio, kjer 
sta posnela novo pesem V trenutku. Glasbo in besedilo je 
napisal Kevin Koradin. »Vedno znova smo na poti iskanja 
in ves čas razmišljamo samo o preteklosti in prihodnosti, 
prav nič pa o sedanjosti. Premalo se zavedamo, da je treba 
živeti zdaj in uživati v vsakem skupnem trenutku. Pesem je 
še kako primerna tudi za predpraznični decembrski čas,« je 
poudarila Andreja. Oba sta sicer več kot trideset let stopala 
vsak po svoji glasbeni poti, pred dobrimi šestimi leti pa sta 
postala par in združila tudi glasbeno delovanje. Letos poleti 
sta se Andreja, sicer tudi dolgoletna sodelavka Radia Sora, 
in Žirovec, znan kot slovenski Joe Cocker, še poročila.

Uživati v vsakem skupnem trenutku

Andreja Čamernik Rampre in Daniel Rampre 
predstavljata novo skladbo V trenutku. / Foto: osebni arhiv
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Alenka Brun

Z 
nočjo čarovnic je 
v slovenske kine
matografe pri
šel Doktor Sleep, 
grozljivka moj

stra pisanja Stephena Kin
ga, ki jo še vedno predvajajo. 
Izžarevanje Stanleyja Kub
ricka je tako dobilo nadal
jevanje. Na velike zaslone 
se je vrnil tudi Terminator. 
Film nosi naslov Termintor: 
Temačna usoda in pripove

duje o dekletu, ki ga ogroža 
na novo modificiran termi
nator iz prihodnosti. V zače
tku novembra je v kinema
tografe prišla še zgodovin
ska vojna akcijska drama 
Bitka za Midway. Včeraj so 
se na velika platna vrnili čla
ni posebne družine, in sicer 
animirani Addamsovi. Film 
Judy je poklon veliki umetni
ci, igralki in pevki, njenemu 

čudovitemu glasu, velikemu 
srcu in privlačni kombinaci
ji vitalnosti in glamurja, ki ju 
premore le nekaj največjih 
zabavljačev na svetu – v kinu 
od 21. novembra. Od tega 
dne si bodo najmlajši lahko 
ogledali animirano družin
sko pustolovščino Ledeno 
kraljestvo II. Če se je Elza v 
prvem delu bala svojih nad
naravnih sposobnosti, bo 
v drugem upala, da jih ima 
dovolj. Slab teden kasneje na 
spored prihaja drama Meto
da Pevca Jaz sem Frenk. Za 

zabaven filmski večer bo 
konec novembra poskrbela 
tudi skrivnostna kriminalna 
črna komedija Nož v hrbet. 
Decembra se na velika plat
na vrača nova epizoda sage 
Vojne zvezd, za januarja 
naslednje leto napoveduje
jo Zamero, priredbo kultne 
japonske grozljivke, spom
ladi pa bo najmlajše ponov
no razveseljeval Peter Zajec.

OD GROZLJIVK DO 
SIMPATIČNE ELZE IN ANE

Kmalu si bo možno ogledati tudi težko pričakovano 
animirano družinsko pustolovščino Ledeno kraljestvo II.
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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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TA JE DOBRA

TEŽJI  
SUDOKU

Rešitev:

sudoku_LAZJI_19_91
NALOGA

9 8 2
2 4 1

7 1 3 9 8
5 6 1 4 2

9 7 6 8
2 5 9 3 1

1 4 8 5 6
3 5 6

9 3 7

sudoku_LAZJI_19_91

REŠITEV

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

sudoku_LAZJI_19_91
NALOGA

982
241

71398
56142

9768
25931

14856
356

937

sudoku_LAZJI_19_91

REŠITEV

981457623
563982471
472163985
856314792
139726854
247598316
714835269
325679148
698241537

sudoku_TEZJI_19_91
NALOGA

1 8 2
9 6

2 7 6
2 3 4

5 6
4 5 9
3 4 8

1 6
7 9 5

sudoku_TEZJI_19_91

REŠITEV

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

sudoku_TEZJI_19_91
NALOGA

182
96

276
234

56
459
348

16
795

sudoku_TEZJI_19_91

REŠITEV

164825973
539617248
827934516
276193854
958742361
413568729
391256487
745381692
682479135

Rešitev:

LAŽJI 
SUDOKU

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.                        

HOROSKOP
TANJA

Komarji 
Marjan vstopi v kmetijsko trgovino, da bi kupil pršilo proti 
komarjem. Prodajalec mu predstavi dve različni: »Prvo 
stane štiri evre in lahko pobije okoli petsto komarjev, dru-
go pa stane tri evre in pobije okoli 250 komarjev.« 
Marjan se obrne in odide.
»Kam greste?« za njim zavpije prodajalec.
»Domov. Preštet grem komarje.«

Kazen za papagaja 
Janezek je imel papagaja, ki ga je imel zelo rad. Ko ga je 
papagaj, živahen kot hudič, nekoč razjezil, ga je Janezek 
postavil v hladilnik. 
Mine nekaj časa, nakar se Janezek spet spomni na svojega 
papagaja in pogleda v hladilnik in reče: »Ja, koga pa vidijo 
moje očke?«
Papagaj odgovori: »Pingvina, mater vola!«

Mehko in trdo 
Gospod v recepciji hotela s komolcem sune prsato gospo 
naravnost v prsi in reče: »Gospa, če je vaše srce tako meh-
ko kot vaše prsi, mi boste oprostili.«
Gospa odgovori: »Če imate tako trdega, kot je vaš komo-
lec, je številka moje sobe 320.«

Zlom in vlom 
»Kakšna je razlika med vlomom in zlomom?« v gostilni 
modruje Janez.
»Ti zlomek, tega pa res ne vem,« ugotavlja France.
»Zaradi zloma ležiš tri mesece, zaradi vloma pa sediš tri 
mesece.«

Blondinka grabi listje 
Na kaj mora paziti blondinka, ko grabi listje?
Da ne pade z drevesa!

Oven (21. 3.–21. 4.) 
Od sebe boste veliko pričakovali in delaven teden z odlič-
nimi rezultati vam ne uide. Čustva bodo tokrat igrala manj 
pomembno vlogo, saj v tem tednu na vas ne bodo preveč 
vplivala. Pomembna vam bodo dejstva in zdrava pamet.

Bik (22. 4.–20. 5.)
V prvi polovici tedna bo prednjačila skrb za druge, ki se 
bodo v veliki meri zanašali na vašo pomoč. Naslednje dni 
pa si boste rezervirali za romantične trenutke, ki jih ne bo 
treba skrbno načrtovati. Presenečenja si bodo kar sledila. 

Dvojčka (21. 5.–21. 6.)
Želeli se boste uveljaviti tudi na službenem področju, kjer 
pa vam ne bo uspelo imeti čisto zadnje besede. Nehote 
bodo na vas vplivala mnenja drugih in tako bo razplet dru-
gačen od želenega. Pozitivne novice v zvezi z zdravjem vas 
bodo razveselile. 

Rak (22. 6.–22. 7.)
Slaba volja na račun financ bo neizbežen rezultat nep-
remišljenega nakupa. Korak za korakom si boste utirali 
novo pot do osebne zmage, a brez odrekanja ne bo šlo. 
Med prijatelji boste začutili dobro energijo in se končno 
sprostili. 

Lev (23. 7.–23. 8.)
Ne boste veliko komplicirali in raje boste igrali na karto 
preprostosti. Vedeli boste, da je vsaka stvar za nekaj dobra 
– in manj ko se boste obremenjevali, bolje se boste poču-
tili. Svojo miselnost boste prenesli tudi na druge. 

Devica (24. 8.–23. 9.)
Z ljudmi v svoji okolici se boste dobro razumeli in v pra-
vem elementu boste za kovanje novih zanimivih načrtov. 
To pa ne bo edina stvar, ki vam bo šla dobro od rok. Dobro 
se boste odrezali v vlogi poslušalca in zaupnika. Presene-
čenje.

Tehtnica (24. 9.–23. 10.) 
Privoščili si boste več časa za ljubezen in delo pustili za 
nekaj časa ob strani. Spoznali boste, da z večjim vložkom 
lahko naredite še več za harmonično vzdušje na partner-
skem področju. Razveselilo vas bo zakasnelo darilo. 

Škorpijon (24. 10.–22. 11.)
S smislom za humor boste najhitreje premagovali dro-
bne prepreke v svojem vsakdanu. Posvetili se boste svo-
jim hobijem in se vsaj za nekaj časa odpočili. Pritiske iz 
okolice bo zamenjala vaša vloga v veseli družbi zanimivih 
oseb. 

Strelec (23. 11.–21. 12.)
Kljub temu da boste v delo vložili svoj maksimum, se bos-
te spraševali, ali bi lahko storili še več. Teden bo produkti-
ven z različnih vidikov. Energije in volje bo na pretek, kar 
bo odlična iztočnica, da opravite z vsemi izgovori. 

Kozorog (22. 12.–20. 1.)
Vaše dneve bo krojilo romantično razpoloženje. Sivina v 
teh dneh vam bo prinesla trenutke samote in tišine, v kate-
rih boste lahko v počasnejšem tempu poskrbeli za svoje 
misli in se umirili. Prav nič akcijsko se tudi ne boste odlo-
čali o velikih rečeh. 

Vodnar (21. 1.–19. 2.) 
Tokrat bo na vrsti čas za učenje. Poglobljeno boste razmiš-
ljali in vase vsrkavali nova znanja. Domači si boste tako 
v izražanju kot tudi v iskanju pozitivnih rešitev. Ljubezen 
vam prinaša stalnost in uteho v dnevih, ko se boste poču-
tili izžete.

Ribi (20. 2.–20. 3.)
Pogovor, ki ne bo vodil v pravo smer, boste razumno pre-
kinili in nasprotniku ne boste dopustili možnosti, da se 
kaj takega zgodi zopet. Ravnali se boste po svojih priori-
tetah. Teden vam bo kljub kakšnemu presenečenju pisan 
na kožo.
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Rešitve križanke (geslo, se  stavljeno 
iz črk z oštevilčenih polj in vpisano v 
kupon iz križanke) pošljite do srede,  
27. novembra 2019, na Gorenjski 
glas, Nazorje va ulica 1, 4000 Kranj. 
Rešitve lahko oddate tudi v nabiralnik 
Gorenjskega glasa pred poslovno 
stavbo na Nazorjevi ulici 1.

NOVI  PASSAT

Visoka raven udobja za boljšo kakovost življenja. 
Ali tudi vi sodite med zelo zaposlene ljudi, ki so pogosto na službeni poti ali pa so 
odgovorni za vsakodnevne družinske obveznosti? Potem je za vas zelo pomembno, da 
imate zanesljivo vozilo. Novi Passat pa je še veliko več kot to: njegova naloga je, da vam 
olajša delo. Zaradi intuitivnega upravljanja funkcij boste z vsako vožnjo doživeli udobje na 

najvišji ravni.

Dizajn 
Ekspresivni dizajn novega Passata izžareva prečiščeno eleganco in suverenost. Njegova 
dinamična proporcionalna razmerja vzbujajo zanimanje za moč, ki se skriva pod pokrovom 

motornega prostora.

Udobje 
Passat navdušuje na raznovrstne načine s praktičnimi funkcijami, ki k vašemu ugodju 

prispevajo tako na dolgih kot tudi na kratkih relacijah.

IQ. DRIVE 
Pri Volkswagnu smo pod imenom IQ.DRIVE združili vse inteligentne asistenčne sisteme. 
Vse, ki so v ponudbi že danes, ki jih razvijamo za jutri in ki jih še raziskujemo za prihodnost. 
IQ.DRIVE je istočasno tudi sinonim za inovativne ideje, ki so jasno naravnane na vaše 

udobje in vašo varnost.

Infotainment 

V novem Passatu je zelo dobro poskrbljeno za razvedrilo in povezanost voznika in 
sopotnikov. Zato lahko uživate v kakovostnem zvoku, intuitivni navigaciji in udobju 

glasovne asistence, ki uboga na vaš ukaz.

Povežite se s svetom. 
V Passatu ste vedno povezani s spletom. In to tako, kot ste že navajeni iz svojega vsakdana 
– vedno in povsod, s prijatelji, družino in poslovnimi partnerji. Fiksno vgrajena eSIM-kartica 
vam zagotavlja neposredni dostop do mobilnih spletnih storitev in funkcij We Connect. 
Serijsko in neposredno. Bodite torej tudi na poti vedno na tekočem in uživajte v prijetnem 

razvedrilu.

Delavska c. 4, 4000 Kranj  I  Tel.: 04 27 00 200  I  www.avtohisavrtac.si

1. nagrada: enodnevna uporaba avtomobila VW PASSAT
2. nagrada: enodnevna uporaba avtomobila VW T-CROSS 
3. nagrada: poklanja Gorenjski glas
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Pevec John Legend (40) je po izboru revi-
je People postal najbolj seksi moški leta 
2019. »Sem navdušen, toda hkrati pre-
strašen,« je povedal pevec, ki pravi, da 
ga bodo sedaj vsi analizirali, če si naziv 
zasluži. Legend je tako nasledil lansko-

letnega Idrisa Elbo. »To ni ravno prijazen predhodnik 
zame,« se je pošalil pevec, ki ima skupaj z manekenko 
Chrissy Teigen dva otroka.

John Legend najbolj seksi moški

Pevka in igralka Demi Lovato (27) je jav-
no oznanila, da sta z modelom Austinom 
Wilsonom par. Zvezdnica je z javnostjo 
delila fotografijo, na kateri se objema-
ta, in podnjo zapisala »moja ljubezen«. 
Sicer pa je Austin sin Georgeja Wilsona, 

nekdanjega profesionalnega skejterja. Njeni oboževalci 
so novo zvezo podprli, vendar opozorili, da mora njen 
izbranec podpirati njeno treznost in se zavedati njenih 
preteklih težav s prepovedanimi substancami.

Demi Lovato predstavila novega fanta

Hilaria Baldwin (35), soproga Aleca Bal-
dwina (61), je imela že drugič spontani 
splav, tokrat v četrtem mesecu nosečno-
sti. Mamica štirih otrok je priznala, da je 
bil zanjo velik šok, ko so ji med splošnim 
pregledom povedali, da otrokov srček ne 

bije več. »Trenutno sem zelo žalostna, toda kljub vsemu 
bomo to prebrodili,« je sporočila Hilaria, ki je hčerkici 
obljubila, da bo dobila sestrico.

Nov šok za zakonca Baldwin

Smučarski šampion Bode Miller (42) in 
njegova soproga Morgan Beck (32) sta 
postala starša. Enojajčna dvojčka sta 
se rodila na zelo dramatičen način. »To 
je bila najbolj nora izkušnja, kar sem jih 
kdaj izkusil. Dvojčka sta prišla na svet 

pred prihodom babice,« je povedal Miller. »K sreči je bila 
poleg moja mama, ki je bila nekoč babica, vendar pa nikoli 
prej ni porodila dvojčkov,« je vse podrobno opisal Bode.

Dramatično rojstvo dvojčkov

VRTIMO GLOBUS

Maša Likosar

V 
Kud Kiks so se 
spraševali, česa 
ne znajo, in pet-
je je po njiho-
vem mnen-

ju veščina, ki jim ob rojs-
tvu ni bila dana. A ker ble-
stijo v improviziranju, so se 
odločili, da na oder postavijo 
idejo o pevskem šovu, čigar 
koncept so oblikovali po bolj 
znanem X Factorju. Impro-
vizatorji Petra Ajdovec, Rok 
Bohinc, Dino Kapetanović, 
Matjaž Peklaj, Juš Milčin-
ski in Tim Kern so združi-
li svoje pevske moči v šti-
rih nastopih. Iz roka v grški 
melos z mandolino, iz rapa 
v zlato dobo diska. Zaobjeli 

so širok spekter glasbenih 
stilov, naslove skladb pa je 
na podlagi določene teme 
izbrala publika. Tako je za 
prvo nastopajočo rokovsko 
skupino Nyeti izbrala naslov 
Viski in pa ketna. Druga sta 
nastopila Wernera in Žiga 
Žagar. Njuna skladba je bila 
dopustniško obarvana, nas-
lov pa Joga na nudl plaži. S 
tretjo točko sta polno dvora-
no navdušila raperja Lil Mali 
feat. L€onardo Gotovinchy. 
Slovenska ulična umetni-
ka je doletelo opevanje sve-
tovnega problema – global-
nega segrevanja. Zadnji, a 
ne nepomembni nastop je 
uprizorila skupina Abba the 
Hutt. Gledalci so jim določi-
li naslov Otorinolaringolog. 
Ta jim je povzročal kanček 

težav pri izgovarjavi, a s tem 
izvabil veliko smeha.

Nastope je ocenjevala žiri-
ja, ki sta jo tako kot v prvi izve-
dbi šova sestavljala Nejc Šmit 
in nekdanja profesorica glas-
be na Gimnaziji Kranj Vida 
Kopač, letos se jima je prid-
ružil radijski in televizijski 
voditelj Denis Avdić. Kopa-
čeva je ocenjevala predvsem 
strokovni vidik petja. Avdić 
se je dotaknil vizualne podo-
be nastopa, navdušili sta ga 
izvirnost besedil in kranjska 
publika, ki je po njegovem 
mnenju uživala tudi tedaj, ko 
so bili nastopi res »bedni«. 
Šmit pa je komentiral vse pre-
ostale pomembne in nepo-
membne vidike nastopov. 

Žirija je po dolgi razpravi v 
finale poslala skupino Abba 

the Hutt, ki je tokrat prepe-
vala na temo toče. Druge-
ga finalista pa je z glasovan-
jem na družbenem omrežju 
izbrala publika. Navdušil jih 
je duet Lil Mali feat. L€onardo 
Gotovinchy. V drugem nas-
topu sta rapala na temo kre-
ditne sposobnosti in z izjem-
nim glasom ponovno navdu-
šila občinstvo, ki ju je z glas-
nim ploskanjem in vriskan-
jem izbrala za letošnja zma-
govalca KIKS Faktorja. Za 
nagrado sta prejela »jurja«, a 
žal ne evrov, temveč nekdan-
jih tolarjev. Večer spontane-
ga smeha je povezoval Sašo 
Stare, s točko na temo naj-
večkrat predlaganega kam-
na, gumijaste račke in bana-
ne pa dodatno obogatil Urh 
Mlakar - Um.

SPONTAN PEVSKI ŠOV 
Po izjemnih talentih prvo sezono je KUD Kiks pripravil drugo edicijo spontanega pevskega šova 
talentov KIKS Faktor. Na odru Prešernovega gledališča so se predstavili nesojeni tekmovalci vseh 
resničnostnih oddaj za iskanje talentov do sedaj.

Povezovalec Sašo Stare in improvizator Urh Mlakar - Um Žirija: Nejc Šmit, Vida Kopač in Denis Avdić / Foto: Tina Dokl 

Nyeti: pevca Matjaž Peklaj in Rok Bohinc Juš Milčinski in Petra Ajdovec kot Žiga Žagar in Wernera  

Abba the Hutt: Juš Milčinski, Dino Kapetanović, Petra 
Ajdovec in Matjaž Peklaj / Foto: Tina Dokl 

Tim Kern in Dino Kapetanović v vlogi raperjev Lil Mali feat. 
L€onardo Gotovinchy / Foto: Tina Dokl

Vedno nasmejana in polna energije Teja Rupert iz 
Bitenj je vaditeljica visoko intenzivnega treninga. Svoje 
vadeče, ki trenirajo trikrat na teden, že šest let spodbuja 
h gibanju in zdravemu življenjskemu slogu. / Foto: M. L. 
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Mateja Rant

Kranj – Pet kranjskih gimna-
zijk je v maniri starih moj-
strov s svinčnikom narisalo 
ducat portretov znanih Slo-
vencev. Tako je nastala potu-
joča razstava Slovenski veli-
kani, ki je najprej na ogled 
v Kranju, nato pa bo gosto-
vala še na Bledu, v Kranjski 
Gori, Bohinju in Medvodah. 
Portreti pa bodo svoje mes-
to našli tudi v novih koledar-
jih Gimnazije Kranj, ki bodo 
na voljo od sredine novem-
bra dalje. Z zbranimi pro-
stovoljnimi prispevki zanje 
bodo obogatili šolski sklad, 
je pojasnila vodja projekta 
in mentorica Nataša Kne.

»Slovenska bit je bila na 
prepihu skozi celotno našo 
zgodovino. Na pragu tretje-
ga tisočletja se v globalizira-
nem svetu zdi, da je nacio-
nalna zavest preživeta, a po 
drugi strani se vse bolj spet 
krepijo škodljivi nacionaliz-
mi,« je ob odprtju razstave 

razmišljala Nataša Kne, ki se 
ji zato zdi pomembno gojiti 
in razumeti slovensko bit na 
zdrav način. In prepričana 
je, da slovenska zgodovina 
ter ozadje slovenstva in dr-
žavotvornosti zanimajo tudi 

mlade. To dokazuje tudi raz-
stava, ki so jo v torek odpr-
li v galeriji kranjske občine, 
saj je nastala tudi iz domo-
ljubnih vzgibov. Pri nastan-
ku razstave in koledarjev 
so sodelovale dijakinje Eva 

Kozjek Šurc, Klara Polajnar, 
Martina Potočnik, Helena 
Potočnik in Gaja Bumbar. 
»Nastale so vrhunske štu-
dije glave dvanajstih znanih 
Slovencev,« je razložila Na-
taša Kne in ob tem dodala, da 

je »izbrati ducat slovenskih 
velikanov pomenilo izpusti-
ti nekaj ducatov slovenskih 
velikanov, vendar ima leto le 
ducat mesecev«. Začele so z 
Jožetom Plečnikom, ker je 
po besedah Nataše Kne ar-
hitekt in tako simbolno gra-
di prihodnost, nadaljevale 
pa s Francetom Prešernom, 
z Lili Novy, Jurijem Vego, 
Ano Mayer - Kansky, Jako-
bom Aljažem, Ivano Kobil-
co, Janezom Puharjem, Pri-
možem Trubarjem, Zofko 
Kveder, Ivanom Cankar-
jem in Rudolfom Maistrom. 
»Pri tem projektu sem se 
srečala z izzivom, da vdah-
nem življenje legendarnim 
imenom slovenskega naro-
da z listom papirja in barvi-
co,« je pojasnila Helena Po-
točnik, ki je med drugim na-
risala Maistrov portret, ki 
je njen najljubši, je prizna-
la. »Trudila sem se upodo-
biti njegov ponos in samo-
zavest.« Za Martino Potoč-
nik je bil prav tako največji 
izziv, kako ujeti veličino in 
brezmejno nadarjenost slo-
venskih velikanov na tako 
majhen in omejen list papir-
ja, je poudarila. Evi Kozjek 
Šurc je bilo po njenih bese-
dah najlažje upodobiti Iva-
na Cankarja, ker dobro poz-
na njegova dela. »Zanimi-
vo je bilo portretirati njegov 

ikonični videz z brki.« Kla-
ri Polajnar je bil velik izziv 
že velika podlaga, saj nava-
dno riše v skicirko. Med dru-
gim je upodobila Ivano Ko-
bilco, saj kot je pojasnila, 
že od nekdaj obožuje njena 
dela. »Zame pa je bil velik iz-
ziv realizem, saj navadno ne 
slikam v tem stilu,« je razlo-
žila Gaja Bumbar.

Po besedah Nataše Kne 
so se odločile uporabiti eno 
najstarejših tehnik, risanje 
s svinčnikom, z rjavimi od-
tenki pa so poskušale prika-
zati slovensko navezanost 
na zemljo in našo ukoreni-
njenost v slovensko zem-
ljo. »Študija oziroma ris-
ba glave je osnova za izdela-
vo portreta, v našem prime-
ru pa je postala kar končno 
umetniško delo,« je razloži-
la in dodala, da so bile dija-
kinjam med drugim v nav-
dih da Vincijeve študije gla-
ve, ki so bile zanj le skice, to-
rej predloge za izdelavo pra-
vih umetniških del, a danes 
same veljajo za umetnine, 
kakor tudi mojstrske študije 
glave Božidarja Jakca. 

Tako razstava kot koledar 
sodita v sklop praznovanj ob 
210-letnici Gimnazije Kranj 
in 10-letnici mednarodne 
mature na Gimnaziji Kranj, 
ki ju bodo zaznamovali pri-
hodnje leto.

Mojstrsko upodobile velikane
Pet nadarjenih dijakinj Gimnazije Kranj je za gimnazijski koledar za prihodnje leto ustvarilo portrete 
dvanajstih slovenskih velikanov, ki si jih je ta čas mogoče ogledati na razstavi v galeriji kranjske občine.

Od leve proti desni: Helena Potočnik, Martina Potočnik, Gaja Bumbar, Nataša Kne,  
Eva Kozjek Šurc in Klara Polajnar / Foto: Primož Pičulin
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Teden Karitas – 25. 11. do 1. 12. 2019

dvorana  
Golovec v Celju

sreda, 27. 11. 2019  
ob 20.00

DOBRO IZ VSAKEGA SRCA

Vstopnice so na voljo na Škofijskih karitas.  
Info: 01/300 59 60 in www.karitas.si
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PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

Petek, 15. novembra, in ponedeljek, 18. novembra
19.30 Henrik Ibsen: STRAHOVI (v dvorani PGK)

Sobota, 16. novembra
10.00 Brina Vogelnik, Eka Vogelnik, Luka Ropret: KAM BARČICA, KAM DEŠČICA  
(v dvorani PGK)
19.30 Barbi Šov, Juš Kustec: SMEŠNO ZA CRKNIT (v dvorani PGK)

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE

32. Čufarjevi dnevi
Petek, 15. novembra
11.00 A. T. Linhart: TA VESELI DAN ALI MATIČEK SE ŽENI
19.30 KRAŠKE INTRIGE (komedija)

Sobota, 16. novembra
10.00 Karin Petko: MAMMA MIA PO NAŠE
19.30 Nebojša Pop Tasić: BLAZNOST IGRE

Nedelja, 17. novembra
10.00 Svetlana Makarovič: SHOW STRAHOV
19.30 Tone Partljič: ŠČUKE PA NI

Ponedeljek, 18. novembra
10.00 CVETLIČARNA (mladinska glasbena grozljivka)
19.30 Claude Confortès: MARATON

GLEDALIŠKI SPORED

KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sobota, 16. 11.
21.25 IZZIVALCA
16.00 PRI ADDAMSOVIH, sinhro.
12.50 BACEK JON, FILM: FARMAGEDON, 
sinhro.
17.40 PREBOJ
19.15 JOKER
14.30 KOŠARKAR NAJ BO 2

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sobota, 16. 11.
17.40, 20.00 IZZIVALCA
14.30, 16.20, 18.10 PRI ADDAMSO-
VIH, sinhro.
13.40, 15.30, 17.20 PRI ADDAMSOVIH, 
3D, sinhro.
19.10, 22.10 BITKA ZA MIDWAY
21.10 TERMINATOR: TEMAČNA USODA
20.40 DOKTOR SLEEP
14.10, 16.00 BACEK JON, FILM: FARMA-
GEDON, sinhro.
18.50 ZLOHOTNICA: VLADARICA ZLA
19.50, 21.50 JOKER
13.30, 15.10 KOŠARKAR NAJ BO 2

13.40, 15.40, 17.50 MALI JETI, sinhro.
16.50 MALI JETI, 3D, sinhro.

KINO SORA, ŠKOFJA LOKA

Petek, 15. 11.
20.00 MEJA

Sobota, 16. 11.
18.00 PRI ADDAMSOVIH, 3D, sinhro.
20.00 BITKA ZA MIDWAY

Nedelja, 17. 11.
17.00 PRI ADDAMSOVIH, sinhro.
19.00 MEJA

LINHARTOVA DVORANA, RADOVLJICA

Petek, 15. 11.
19.00 NE JOČI, PETER

Nedelja, 17. 11.
16.00 PASJI SMISEL ŽIVLJENJA 2
18.00 KAM SI IZGINILA, BERNADETTE
20.00 DOKTOR SLEEP

Organizatorji filmskih predstav si pridržu-
jejo pravico do spremembe programa.

KINOSPORED

Suzana P. Kovačič

Naklo – Turistično društvo 
Naklo je pred dnevi povabilo 
v Kulturni dom Janeza Filipi-
ča na kulturno-zabavno pri-
reditev s podelitvijo priznanj 
za najlepše urejene domove 
in vrtove. Za celotno uredi-
tev so priznanja prejeli dru-
žina Bodlaj s Cegelnice, dru-
žina Žan iz Naklega in Mil-
ka Vidic iz Strahinja. Za ču-
dovito balkonsko cvetje so s 
priznanji nagradili druži-
no Košnek iz Naklega, dru-
žino Celar iz Strahinja, dru-
žino Drinovec z Okroglega, 
družino Drinovec iz Nakle-
ga, družino Jarc iz Strahi-
nja, Milko Jarc iz Naklega 
in Vero Černilec iz Strahi-
nja. Priznanj za najlepše go-
renjske nageljne tokrat niso 
podelili, so se pa s posebnim 
priznanjem zahvalili Cene-
tu Štilcu iz Naklega, gojite-
lju in zbiratelju kaktusov. 
Prejemnikom sta čestitala 

predsednik Turističnega 
društva Naklo Aleš Kokalj in 
župan Naklega Ivan Meglič, 
ki se jim je zahvalil za skrb, 
sodelovanje, ker je tudi z nji-
hovo pomočjo občina vide-
ti lepša, bolj urejena. Nasto-
pili so harmonikar Gašper 

Komac, pevec Pavel Marčun 
in z ljudskima igrama Zak-
lad in Vedež Farno kulturno 
društvo Koroška Bela. 

Turistično društvo Nak-
lo je začelo tudi torkova po-
topisna predavanja v Gostil-
nici Kresnik. Gostili so že 

alpinista, turnega smučarja, 
naravovarstvenika in pisca 
knjig Jožeta Miheliča, minu-
li torek pa je o Karavankah in 
Kamniško-Savinjskih Alpah 
govorila Jelena Justin, gorni-
ca, muzealka, filozofinja in 
zgodovinarka.

Prispevajo k urejenosti kraja
Turistično društvo Naklo je podelilo priznanja za najbolj urejene hiše in vrtove v Naklem in sosednjih 
vaseh. S posebnim priznanjem so se zahvalili Cenetu Štilcu iz Naklega, gojitelju in zbiratelju kaktusov. 

Prejemniki priznanj z županom Ivanom Megličem in predsednikom ter podpredsednikom 
Turističnega društva Naklo Alešem Kokaljem in Radom Vodenikom / Foto: Primož Pičulin

Urša Peternel

Jesenice – V Domu upoko-
jencev dr. Franceta Bergelja 
Jesenice so pripravili mo-
dno revijo, na kateri so iz-
brana oblačila Senior trgo-
vine predstavljali kar stano-
valci. Vanda, Anica, Nuša, 
Ljudmila in Mirko, ob njih 
pa še Stanka, so se pogu-
mno in samozavestno spre-
hodili po »modni pisti« v 
domski dvorani in pože-
li navdušen aplavz sosta-
novalcev in obiskovalcev. 
Predstavili so se v jopicah 
v različnih barvah, bluzah, 
hlačah, puloverjih, bundah, 
za piko na i pa so poskrbeli 
modni dodatki. 

Med manekenkami je bila 
tudi gospa Vanda z Lipc, 
ki v domu biva zadnjih ne-
kaj mesecev. Nekoč aktiv-
na upokojenka, ki se je ve-
liko ukvarjala s kolesarje-
njem in planinarjenjem, se 
je, kot je dejala, pustila prep-
ričati, da je sprejela vlogo 

manekenke. Opravila jo je 
odlično, z vso eleganco je 
predstavila izbrana oblačila, 
bluzo in bundo. 

Modno revijo je že dru-
gič zapored pripravila Seni-
or trgovina v sodelovanju z 
domom. Na ta način poskr-
bijo za zanimiv dogodek in 

popestritev domskega vsak-
dana, obenem pa predstavi-
jo oblačila, ki so namenjena 
predvsem starejšim od 65 
let, so udobna, izdelana ve-
činoma iz naravnih materi-
alov in »dihajo«. Kot je de-
jala Tamara Ovnik iz Senior 
trgovine, na tovrsten način 

svoja oblačila predstavljajo 
po domovih za starostnike 
in medgeneracijskih centrih 
po vsej Sloveniji. Prednost je 
v tem, da starejšim oblačila 
pripeljejo v dom, kjer si jih 
lahko ogledajo in tudi kupi-
jo, saj večina stanovalcev v tr-
govine ne zahaja več.

Seniorji so postali manekeni 
V jeseniškem domu starostnikov so pripravili modno revijo, na kateri so se v manekene prelevili kar 
stanovalci. Po »modni pisti« v domski dvorani so se sprehodili v izbranih oblačilih, ki so namenjena 
zlasti starejšim od 65 let.

Najbolj pogumni stanovalci so se prelevili v manekene.

Medvode – Jutri, 16. novembra, bosta v Kulturnem domu Med-
vode potekala koncert in branje zgodb ob mednarodnem dnevu 
strpnosti. Ob 18. uri bodo gostili kolektiv ImproŠke iz društva 
Impro, katerega člani bodo brali zgodbe, ob 20. uri pa se bo 
začel koncert pevskega zbora Kombinat.

Koncert ob mednarodnem dnevu strpnosti

Medvode – Društvo Atopijski dermatitis jutri, 16. novembra, v 
Športni dvorani Medvode organizira sejem Atopic Expo. Osre-
dnja tema bodo atopijski dermatitis, alergije, astma in vse, kar 
je povezano s temi in sorodnimi boleznimi. V programu so tudi 
predavanja. Sejem bo vrata odprl ob 9. uri in bo potekal do 16. ure. 

V Medvodah sejem Atopic Expo
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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, fak su 04/201 42 13  
ali oseb no na Nazorjevi ulici 1 v Kra nju oz. po poš ti – od po ne delj ka do  
če tr tka do 11. ure! Cene ogla sov in po nudb v ru bri ki so iz red no ugod ne. 

ROZMAN BUS, T: 04/531 52 49, 041/855 630 
KOPALNI IZLET TOPOLŠČICA: 2. 12., TRST: 3. 12.; STRUNJAN: 1.–4. 12.,  
BANJA VRUĆICA S TERAPIJAMI: 11.–18. 12., BANJA VRUĆICA S PIRA-
MIDAMI: 22.–24. 11.,  VESELI DECEMBER ADVENTNI ZAGREB: 14. 12., 
ČAZMA: 21. 12., BANOVCI: 27.–28. 12., RADENCI: 27.–29. 12., OTOČEC, 
ŠMARJEŠKE, DOLENJSKE Z ČAZMO: 27.–29. 12., NOVO LETO TU-
HELJ: 30. 12.–2. 1.. www.rozmanbus.si

Nagrajenci križanke Gorenjskega glasa z geslom: BRANJE ŠIRI 
OBZORJA, objavljene v Gorenjskem glasu 30.  oktobra 2019, ki 
prejmejo darilni bon trgovine BALDRIJAN KRANJ v vrednos-
ti 20 evrov, so: Lovro Krajnc iz Žirovnice, Jožef Meško z Zgor-
njega Jezerskega in Andrej Žbogar iz Kranja. 

Sponzor nagradne križanke, ki je bila objavljena 29. 10. 2019 v 
Gorenjskem glasu, je bilo podjetje Avtohiša Vrtač, d.o.o., iz Stra-
žišča pri Kranju. Nagrajenci: 1. nagrada: enodnevna uporaba 
avtomobila VW PASSAT – Milan Požar, Rateče - Planica, 2. na-
grada: enodnevna uporaba avtomobila VW T-CROSS – Metod 
Rakovec, Podnart, 3. nagrada: poklanja Gorenjski glas – Ana 
Nuša Aupič, Begunje.  Nagrajencem čestitamo!

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
                 PETKOVA PRIREDITEV 
                     Izvaja: Kaličopkovo gledališče                            
                 MOJCA POKRAJCULJA 

                        Petek, 15. novembra 2019, ob 17.30 uri 
                      OKC Krice Krace, Tomšičeva 14                                                                                    

                               
                 SOBOTNA MATINEJA 

                      Izvaja: Kinetikon KUD  
                  KAM BARČICA, KAM DEŠČICA  

                                   Sobota,16. november 2019, ob 10. uri  
                     Prešernovo gledališče Kranj 

  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

                                
                                                                                                                                                                                                                                                                           

www.pgk.si  

          IZLET // sreda, 4. decembra 2019

Za rezervacijo čim prej pokličite na tel. št.: 04/201 42 41 ali  
se oglasite osebno na Nazorjevi ulici 1 v Kranju.

Za odjave, ki prispejo kasneje kot v ponedeljek, 2. decembra 2019, ob 10. uri,  
zaračunamo potne stroške. 

Vabimo vas, da se nam pridružite na izletu v Terme Dobrna, ki so najstarejše 
delujoče slovensko zdravilišče z več kot 610-letno tradicijo. Najprej se bomo 
razmigali, nato bomo poslušali predavanje na temo zdravja. Sledilo bo triur-
no kopanje ter razvajanje v termalni vodi Dobrne. Ta je zelo zdravilna tudi 
za bolnike s perifernimi obolenji ožilja, ljudi z nevrološkimi težavami, za vse 
s sladkorno boleznijo, povišanim krvnim tlakom ter lažjimi obolenji srca in 
dihal. Po kopanju bo kosilo. Domov grede se bomo ustavili še na Trojanah in 
si privoščili krofe. Ne pozabite kopalk in brisač.

Cena izleta: 30 EUR
Cena vključuje:  
prevoz, predavanje na temo zdravja, kopanje, kosilo, krof in DDV.

Odhodi avtobusa:
z AP Radovljica ob 6.50,  z AP Creina Kranj ob 7.15
z AP Mercator Primskovo ob 7.25, z AP Škofja Loka ob 7.45

Vrnitev v Kranj predvidevamo okrog 19.30.

ZA ZDRAVJE V TERME DOBRNA
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Rezultati 91. kroga – 13. novembra 2019
3, 10, 12, 13, 15, 36, 38 in 32

Loto PLUS: 2, 10, 13, 20, 21, 22, 28 in 16
Lotko: 5 6 9 8 5 7

Sklad 92. kroga za Sedmico: 1.030.000 EUR
Sklad 92. kroga za PLUS: 50.000 EUR

Sklad 92. kroga za Lotka: 210.000 EUR

LOTO

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

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

PRIREDITVE

Surova romantika gora
Homec – Kulturno društvo Jože Gostič Homec vabi na al-
pinistični večer z naslovom Surova romantika gora. Gost 
prireditve, ki se bo danes, v petek, 15. novembra, ob 19. uri 
začela v dvorani gasilskega doma na Homcu, bo vrhunski 
alpinist in letošnji prejemnik zlatega cepina Aleš Česen.

Vukovi dnevi
Radovljica – Kulturno, prosvetno, športno, humanitarno 
društvo (KPŠHD) Vuk Karadžić jutri, v soboto, 16. novem-
bra, vabi v Linhartovo dvorano, kjer se bodo ob 18. uri začeli 
Vukovi dnevi 2019. Nastopili bodo: KPŠHD Vuk Karadžić Ra-
dovljica z gosti, kot posebni gostje pa člani KUD-a Karadžić 
Loznica.

Zmanjševanje odpadkov in izmenjevalnica oblačil
Kranj – V okviru Evropskega tedna zmanjševanja odpadkov 
Komunala Kranj s Fundacijo Vincenca Drakslerja in LUK – 
medgeneracijskim centrom Kranj pripravlja izobraževanja o 
preprečevanju nastajanja odpadkov in njihovi ponovni upo-
rabi ter t. i. izmenjevalnico oblačil. V torek, 19. novembra, bo 
tako v prostorih Medgeneracijskega centra na Cesti talcev 7 
od 16. do 17. ure svetovalno predavanje o preprečevanju na-
stajanja odpadkov in njihovi ponovni uporabi, od 17. do 19. 
ure pa bo izmenjevalnica oblačil, na katero lahko prinesete 
oblačila (čista in ohranjena), ki jih ne potrebujete več, in jih 
zamenjate za kakšen kos, ki vam je všeč, ali pa le pustite 
oblačila za namen ponovne uporabe.

Medgeneracijske prireditve
Kranj, Preddvor, Cerklje, Šenčur – V LUK – medgeneracij-
skem centru Kranj bodo naslednje brezplačne aktivnosti: 
ponedeljek, 18. novembra: 9.00–10.30 Joga za starejše, 

9.00–11.00 Slovenija, moja nova država, 10.45–11.45 Ori-
entalski plesi, 10.00–11.00 Vesele urice: Francoščina, 
15.30–16.30 Metoda Feldenkrais – učenje skozi gib, 17.00–
18.00 Vesele urice: Slovenščina, 18.00–20.00 Izkustveni 
ples za ženski razcvet; torek, 19. novembra: 16.00–17.00 
Jezikam slovensko (otroci 5.–10. leta starosti), 17.00–18.00 
Razumem, znam slovensko (otroci 10–15 let starosti), 
16.00–17.00 Svetovalno predavanje Komunala Kranj, 
17.00–18.00 Vesele urice: Nemščina. V Preddvoru bo v to-
rek, 19. novembra, ob 19. uri Sporazumevanje v angleščini 
– zaprta skupina, v Cerkljah bo isti dan ob 16.30 tečaj astro-
logije, v Šenčurju pa v ponedeljek, 18. novembra, ob 9.30 
umovadba, v torek, 19. novembra, pa ob 8.30 telovadba.  
Obvezne so prijave na telefon 041 724 134 ali na e-naslov 
mck-prijava@luniverza.si.

PREDAVANJA

Japonska
Vodice – V Knjižnici Vodice bo v torek, 26. novembra, ob 
19.30 potopisno potovanja Matjaža Corela o Japonski.

Po balkanskih hribih
Tržič – Občina Tržič vabi na predavanje z naslovom Po 
balkanskih hribih, ki bo v torek, 19. novembra, ob 18. uri 
v Razstavno-izobraževalnem središču Dolina. Predavatelj 
bo dr. Karel Natek, izredni profesor, ki je do upokojitve 
oktobra 2019 deloval kot predavatelj na Oddelku za geo-
grafijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in velja za 
enega najboljših strokovnjakov s področja geomorfologije 
in naravnih nesreč, prav tako pa je velik poznavalec gora 
na Balkanu. 

Kirgizija – dežela pod nebeškimi gorami
Žirovnica – Društvo upokojencev Žirovnica vabi v ponede-
ljek, 18. novembra, ob 18. uri v dvorano Gostišča Osvald na 
potopisno predavanje Kirgizija – dežela pod nebeškimi go-
rami. Predavatelj bo Miro Koder.

Proučevanje Svetega pisma
Kranj – Krščanska adventistična cerkev Kranj vabi jutri, v so-
boto, 16. novembra, v Dom krajanov Primskovo na prouče-
vanje Svetega pisma s temo Odpuščajoči Bog ob 9. uri ter 
predavanje Ilijane Aleksin ob 10.30.

IZLETI

Učka
Šenčur – Turistično društvo Šenčur organizira v soboto, 23. 
novembra, planinski izlet na Učko, najvišji vrh Istre (Vojak, 
1400 m n. m.). Možno bo izbirati med krajšo varianto (tri 
ure hoje) Poklon–Vojak–Poklon in daljšo varianto s spustom 
do morja (okoli šest ur hoje) Poklon–Vojak–Lovran. S seboj 

imejte obvezno veljavni osebni dokument, hrana in pijača 
med turo naj bo iz nahrbtnika. Informacije in prijave zbira do 
četrtka, 21. novembra, Franci Erzin, tel. 041 875 812. 

Po Napoleonovi pešpoti
Kranj – Planinsko društvo Iskra Kranj v soboto, 23. novem-
bra, vabi na pohod po Napoleonovi pešpoti od Opčin / Opi-
cine do kraja Prosek / Prosecco. Pot je nezahtevna, primerna 
za vse. Za prestop meje je potreben osebni dokument. Pri-
jave, informacije: v pisarni društva ob sredah med 17. in 18. 
uro ali pri vodniku Sašu Košniku, tel. 041 757 009 ali saso.
kosnik@infonet.si

PREDSTAVE

Jelenček Rudolf praznuje božič
Vodice – V dvorani Kulturnega doma Vodice bo 11. decembra 
ob 10. uri predstava Družinskega gledališča Kolenc Jelenček 
Rudolf praznuje božič.

Barillonova poroka
Bohinjska Bela – V Domu krajanov Bohinjska Bela bo jutri, v 
soboto, 16. novembra, ob 19.30 gostovalo KUD Stane Sever 
Ribnica na Pohorju s komedijo Barillonova poroka. Predsta-
va bo za abonma in izven.

Škratovanje
Breznica – Dramska skupina Julke Dovžan vabi v nedeljo, 17. 
novembra, ob 17. uri v kulturni dom na Breznici, kjer bo na 
sporedu gledališka matineja za otroke Škratovanje. Otroci si 
bodo lahko ogledali predstavo Obuti maček v izvedbi Lut-
kovnega gledališča Rado Mužan Ribno.



SUHA bukova drva, lahko nažagana in 
dostava, tel.: 041/264-265 19002992

SUHA bukova, mešana drva in butare, 
tel.: 031/826-621 19003003

SUHA metrska drva (hruška, jesen), 
cena 30 EUR/m, tel.: 031/676-447 
 19003030

SUHE trske za podkurit, primerne za 
kamin ali centralno peč, tel.: 041/986-
986 19003008

STANOVANJSKA 
 OPREMA
POHIŠTVO
PRODAM

UGODNO – dnevni regal Pohištvo 
Smolej, bukev, izdelan po naročilu, tel.: 
04/59-45-197, 040/501-213  
 19002975

GOSPODINJSKI  
APARATI
PRODAM

MALO rabljen pralni stroj  za 60 EUR in 
1 m3 smrekovih plohov, tel.: 041/233-
150 19003035

OGREVANJE,  
HLAJENJE
PRODAM

OLJNI gorilec Olim - 200 EUR, 2 le-
seni stoli – 10 EUR, kosilnico brez 
pogona – 25 EUR, dnev. mizico, tel.: 
040/791-315 19002973

GLASBILA
PRODAM

STARINSKI klavir, cena 150 EUR, tel.: 
04/23-28-958, 041/795-296  
 19003042

HOBI
KUPIM

STARINE: mizarski ponk, skrinje, 
razglednice, kipe in drobnarije, tel.: 
051/258-936 19002898

KNJIGE,  
PUBLIKACIJE
KUPIM

PODARITE odvečne knjige? Pokličite, 
pridem z veseljem, jih odpeljem in oh-
ranim, tel.: 030/996-225  
 19002999

STARINE
PRODAM

ODLIKOVANJA, slike, radio, razgledni-
ce, značke ..., tel.: 041/596-480  
 19002986

KUPIM

ODLIKOVANJA, kovance, ure, slike, 
značke, srebrnino, luči, kipe in drugo, 
tel.: 030/670-770 19002960

OBLAČILA IN 
OBUTEV
PRODAM

ZA minimalno ceno prodam moško ob-
leko, nenošeno, št. 52, in lepe srajce, 
tel.: 04/25-03-289, 051/415-568  
 19003020

OTROŠKA OPREMA
PRODAM

LEPO ohranjen voziček Peg Pere-
go, komplet, 3 deli, svetlo zelen, tel.: 
040/163-235 19002976

MEDICINSKI  
PRIPOMOČKI
BOLJŠA, DRAŽJA OČALA NA 
RECEPT! Vrednost vašega zele-
nega recepta podvojimo. Opti-
ka Aleksandra, Qlandia, pogoji na  
www.optika-aleksandra.si. Kličite brez-
plačno 080 1331 19002207

ŽIVALI IN  
RASTLINE
PODARIM

PSE mešance, stare 7 tednov, tel.: 
041/948-039 19002989

MLADE mucke, tel.: 051/397-239  
 19002968

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

CIRKULAR za žaganje drv, tel.: 
031/812-210 19002959

ROTACIJSKO kos. BCS 250 Roteks, 
mulčar Tehnos 250, prednji zad-
nji priklop, obračalnik Sip 250, tel.: 
041/547-994 
 19002977

ŠROTAR v dobrem stanju, malo ra-
bljen, za žito ali sadje, tel.: 040/498-
014 19002972

ŠROTAR za mletje žit in ličkanje ko-
ruze ter lepe peteline, letošnje, tel.: 
041/632-881 
 19002978

V AGROIZBIRI Prosen v Čirčah za vas 
velika jesenska akcija vseh tipov aku-
mulatorjev. Agroizbira Kranj, d.o.o., 
Smledniška cesta 17, Kranj, tel.: 
04/23-24-802 19003031

KUPIM

SADILEC krompirja in kosilnico s po-
gonom kose na sredini – hribovsko, 
tel.: 031/492-941 19002984

TRAKTOR in traktorsko frezo, tel.: 
031/284-917 19002967

PRIDELKI
PRODAM

DEBELI krompir za krmo, tel.: 
040/800-278 19002971

JEDILNI in krmilni krompir, tel.: 
041/973-629 19003010

KRMNO peso, tel.: 041/416-241  
 19003029

KROMPIR, jedilni in krmilni, beli in rde-
či – sora in desire, in domač česen, 
tel.: 041/971-508 19002909

MED – kostanjev. Čebelar Sašo iz Kra-
nja. Tel: 040/273-214, popoldan ali 
zvečer 19002934

ZALOŠKO zelje (Zali Log) in poda-
rim plastične steklenice 1,5 litra, tel.: 
041/532-899 19002996

ZELJE, varaždinsko, in krmni krompir, 
tel.: 041/378-789 19003033

ZELJE – varaždinsko v glavah ali nari-
bano, ter jedilni krompir, tel.: 041/378-
911 19003037

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

10 DNI starega bikca, ČB/LS/RJ, tel.: 
041/377-102 19003009

2 BIKCA, križanca ČB/limuzin, stara 
14 dni, ter bikca, ČB, tel.: 031/416-
894 19003018

2 ČB bikca, stara 14 in 7 dni, tel.: 
040/903-069 19003039

2 TELIČKI simentalki, stari 3 mesece, 
tel.: 041/696-162 19002993

3 BREJE ovce, ugodno, tel.: 
040/794-988 19002988

3 PAŠNE teličke simentalke, stare 8 
mesecev, tel.: 041/571-150 19002987

7 MESECEV staro teličko simentalko, 
tel.: 031/854-443 19002998

BIKA simentalca, težkega 650 kg, tel.: 
041/585-986 19003007

BIKCA simentalca, starega 3 mesece, 
in telico, staro 9 mesecev, ekološka 
reja, tel.: 031/343-177 
 19003006

JELENA, starega 5 let, damjaka, pri-
meren za trofejo, tel.: 041/357-974 
 19003016

KOKOŠI – nesnice, jarkice, rjave pred 
nesnostjo, in KG beli piščanci za do-
pitanje. Pripeljemo na dom, Matej Bu-
lovec, s.p., Mlakarjeva ul. 45, Šenčur, 
tel.: 041/710-113 19002897

KRAVO simentalko s teletom, starim 1 
mesec, tel.: 04/53-36-792, 041/673-
792 19002991

KRAVO, 8 mesecev brejo, in telič-
ko, staro 5 tednov, simentalko, tel.: 
031/255-194 19003005

KRAVO s teletom in telico sivko, 17 
mesecev staro, možna dostava, tel.: 
041/211-602 
 19003036

NESNICE – rjave, grahaste, črne pred 
nesnostjo, brezplačna dostava po 
celotni Sloveniji, Vzreja nesnic Tibaot 
Svatina Vanja, Babinci 49, 9240 Ljuto-
mer, tel.: 02/58-21-401 19001941

OVNE in jagence, JS pasme, za rejo 
ali zakol, stare pol leta, tel.: 04/25-41-
146, 041/589-194 19003027

PRAŠIČA za zakol, domača krma, tel.: 
041/892-162 19002983

PRVESNICE ali visoko brejo telico ČB, 
tel.: 041/873-887 19003014

PURANE, race pekinške in tekači-
ce, letošnje, za rejo ali zakol, tel.: 
041/632-881 19002979

TELICE, breje od 6 mesecev dalje, 
tel.: 041/778-852 19002997

TELIČKO simentalko, staro 7 mese-
cev, in telico LS, breja 2,5 meseca, 
tel.: 041/358-083 19003026

ZAJCE za zakol in zajklje za pleme, 
tel.: 030/418-526 19003041

ZAJCE – dve samici, stare 4 mesece, 
prelepe barve – Taybi – rumene, velike 
sorte, tel.: 040/979-622 19003017

ZAJKLJE za pleme in kupim zajca za 
pleme, tel.: 040/614-607 19003001

KUPIM

2 BIKCA mesne pasme, stara do 10 
dni, tel.: 041/745-677 19003011

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  
 19002896

TELIČKO simentalko, staro teden ali 
več, tel.: 04/25-03-637 19003034

OSTALO
PRODAM

LESENE stebre od kozolca, stare, roč-
no tesane, 5 kosov, dolžina 4 m, tel.: 
031/611-147 19002990

SENO, otavo in lucerno v kockah, tel.: 
040/652-647 19003025

ZAPOSLITVE (m/ž)
IŠČEM

IŠČEM DELO – če bi radi vaše prazno-
vanje popestrili z živo glasbo, pokličite. 
Žur zagotovljen, tel.: 031/325-654  
 19003040

STORITVE
NUDIM

SENČILA ASTERIKS, d.o.o., Cesta na 
Loko 2, 4290 Tržič, tel.: 59-55-170, 
041/733-709; žaluzije, roloji, rolete, 
lamelne zavese, plise zavese, komar-
niki, markize, www.asteriks.net 19002895

BELJENJE, glajenje sten, dekorativne 
omete in opleske, sanacijo vlažnih sten 
vam nudi Pavec Ivan, s. p., Podbrezje 
179, Naklo, tel.: 031/392-90919002876

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 19002256

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 19002893
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KZ CERKLJE SKLADIŠČE KROMPIRJA ŠENČUR

PRODAJA KRMNEGA 
KROMPIRJA 

za prehrano živali.
T: 031 748 229 in 051 366 411
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17
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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 V priročniku je nazorno 
prikazana pot lesa 
od hloda do izdelka. 
Poleg vseh postopkov 
obdelave in zaščite lesa 
ter potrebnega orodja so  
dodani natančni načrti 
za izdelavo nekaterih 
najbolj uporabnih 
izdelkov. Priročnik je 
namenjen vsem, ki 
se bodo sami lotili 
obdelave lesa in si za 
dom in vrt izdelali kaj 
praktičnega. Koristil 
bo tudi študentom in 
dijakom  lesarstva.Z A L O Ž B A  K M E Č K I  G L A S

Vladimir Stegne, Boštjan Bračič
Drevesne vrste v slovenskih gozdovih

Uporaba in zaščita lesa

Ročno orodje in pripomočki za obdelavo lesa

Načrti in navodila za izdelavo izdelkov

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

www.gorenjskiglas.si

144 strani, 200x 230 mm, SPIRALNA VEZAVA.
Cena priročnika je 
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Priložena je tudi zgoščenka z oglašanjem 96 vrst 
ptic. Redna cena knjige je 14,90 EUR. Če knjigo 
kupite ali naročite na Gorenjskem glasu, je cena le

Knjigo lahko kupite ali naročite na  
Gorenjskem glasu,  Nazorjeva ulica 1,  
v Kranju, jo naročite po telefonski številki:  
04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.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 
nep rekinjeno od 8. do 16. ure,  
sreda od 8. do 17. ure,  
petek od 8. do 15. ure,  
sobote, nedelje in prazniki 
zaprto.

GARAŽE
ODDAM

GARAŽO v Kranju, na Zoisovi ulici (za 
Pošto), tel.: 040/505-537  
 19003019

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

RENAULT Modus 1.2, 16 V, l. 2010, 
bencin, 124.000 km, nove zimske 
gume, tel.: 040/273-366 
 19003013

VW GOLF V 1.9 TDI, 4 motion confor-
tline, letnik 2006, 259.000 km, ohra-
njen, tel.: 040/186-113  
 19002970

MOTORNA KOLESA
PRODAM

BMW R 850R, letnik 1996, zelen, 
35.800 km, kot nov, cena 2.400 km, 
tel.: 040/579-601  
 19002974

AVTODELI IN OPREMA
PRODAM

4 pnevmatike Continental 195/55/16 
H, letne, l. 2018, prevoženih 7.000 
km, tel.: 031/215-869 
 19003032

4 NOVE zimske gume Nokian weather-
proof suv 215/65/R17, tel.: 069/984-
913 19003023

STROJI IN ORODJA
PRODAM

UNIVERZALNO stružnico Knuth, fi 
380 x 1000 mm, z orodjem ali brez, 
cena po dogovoru, tel.: 040/381-170 
 19003022

GRADBENI  
MATERIAL
KURIVO
PRODAM

15 M3 drv, okolica Škofje Loke, tel.: 
031/309-805 19003004

DRVA, metrska ali razžagana, možnost 
dostave, tel.: 041/718-019  
 19002894

NA območju Bohinja prodam suha 
drva, tel.: 04/57-23-555, 051/648-
430 19003024

SUHA mešana drva, cena 50 EUR/m3, 
možna dostava, tel.: 051/412-165  
 19002929

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

NEPREMIČNINE
STANOVANJA
ODDAM

V LJUBNEM oddam 2-sobno stano-
vanje, opremljeno, samski osebi, zelo 
ugodno, tel.: 040/389-518 19002953

NAJAMEM

GARSONJERO ali 1-sobno stanovanje 
v Kranju, tel.: 059/016-701 19002954

STANOVANJE v okolici Šenčurja, Brni-
ka, Cerkelj, tel.: 031/899-386 19003000

POSESTI
PRODAM

LANCOVO – zazidljivo parcelo ugodno 
prodam, tel.: 031/451-822 19003038

ZAZIDLJIVO parcelo ob cesti Šk. 
Loka–Jeprca, v izmeri 696 m2, cena 
200.000 EUR, tel.: 041/882-715 
 19002995

POSLOVNI PROSTORI
ODDAM

FRIZERSKI salon v obratovanju ob 
glavni cesti v Dvorjah oddam v najem, 
možnost odkupa opreme. Primeren 
za kozmetični salon, masažo itd., tel.: 
040/650-652 19003002

SKLADIŠČE v Kranju, Koroška cesta, 
tel.: 041/361-100 19002886

Domplan, d. d., Bleiweisova 14, 4000 Kranj
T: 04/20 68 773, F: 04/20 68 701
M: 030 641 621, I: www.domplan.si
E: domplan@domplan.si
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V zadovoljstvo naših strank upravljamo 
zanesljive in varne storitve posredovanja v 
prometu z nepremičninami. 
Obiščite nas na naši spletni strani:  
www.domplan.si 
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RADIO SORA, D.O.O., KAPUCINSKI TRG 4, ŠKOFJA LOKA

ZAHVALA

V 91. letu nas je zapustil ljubi mož, oče, dedek in pradedek 

Jože Schauer
… “Kot solnce se žari nevgasno
In svet oživlja z visočin,
Svit tvojih del sijal bo jasno
In nam pomlajal tvoj spomin.” … 
(S. Gregorčič)

Iskrena hvala vsem, ki ste mu na njegovi dolgi zadnji poti bili v 
oporo in ga pospremili k počitku. Hvala za darovano cvetje in 
sveče ter izrečene besede sožalja in nesebično ponujeno pomoč.

Žalujoči: žena Amalija, hčerka Zdenka in vsi njegovi
Kokrica, november 2019

ZAHVALA

V 82. letu nas je zapustil dragi oče, dedek, pradedek, tast in stric 

Alojzij Podlogar
iz Cerkelj na Gorenjskem

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prija-
teljem, sosedom, sodelavcem, znancem za podporo v času njego-
ve bolezni in izrečeno sožalje ob pogrebni slovesnosti, podarjeno 
cvetje, sveče, darovane maše ter ostale darove. Hvala osebju Cen-
tra za interdisciplinarno zdravljenje bolečine in paliativno oskrbo 
SB Jesenice in ZD Cerklje za skrb in nego, ki ste jo dajali pokojni-
ku v času njegove bolezni. Zahvala tudi g. župniku Slavku Kalanu 
za obhajanje zakramenta in g. župniku Jerneju Marenku, pevcem, 
trobentaču, praporščakom in pogrebni službi za lepo opravljen 
obred slovesa. Hvala tudi vsem, ki ste ga v velikem številu pospre-
mili na zadnji poti in ga boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči vsi njegovi

Ni več trpljenja ne bolečine, 
življenje je trudno končalo svoj boj. 
(S. Gregorčič)

ZAHVALA

V 95. letu starosti nas je zapustila naša draga mama, babica,  
prababica in teta 

Nikolaja Mohorič
p. d. Krulcova mama iz Golice

Iskreno se zahvaljujemo sosedom, sorodnikom, prijateljem, znan-
cem in vsem, ki ste nam v tem težkem času stali ob strani. Hvala 
za izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče, darove za sv. maše, da-
rove za cerkev sv. Miklavža in vsem, ki ste jo pospremili na njeni 
zadnji poti. Še posebej hvala zdravstvenemu osebju Bolnišnice 
Golnik za zdravljenje in zdravstvenemu osebju Zdravstvenega 
doma Železniki ter patronažnim sestram za dolgoletno strokov-
no pomoč in oskrbo. Hvala gospodu župniku Damjanu Proštu 
za obiske na domu, molitev in lepo opravljen pogrebni obred ter 
njenemu vnuku Jerneju za somaševanje. Hvala tudi pogrebni 
službi Hipnos in pevcem za lepo zapete pesmi.
Vsem imenovanim in neimenovanim še enkrat iskrena hvala.

Žalujoči vsi njeni

ZAHVALA

Štefan Ošina
1923–2019

Ob boleči izgubi našega dragega očka se zahvaljujemo vsem so-
rodnikom, prijateljem, sosedom in znancem za izrečena sožalja, 
podarjeno cvetje, sveče in drugo pomoč. Zahvala tudi praporšča-
kom in predstavnikom Krajevne organizacije borcev za vrednote 
NOB Kokrica, društvu upokojencev, organizaciji Rdeči križ, Zdru-
ženju učiteljev smučanja Kranj in Zboru atletskih sodnikov Kranj. 
Hvala tudi tovarišu Renku za poslovilne besede. 
Iskrena hvala vsem, ki ste se od njega poslovili in ga pospremili na 
njegovi zadnji poti.

Njegovi otroci: Vladimir, Živana in Milena z družinami

Sporočamo žalostno vest, da je umrla naša upokojena sodelavka 

Saša Lavrič
 

Ohranili jo bomo v lepem spominu.  

Okrožno in Okrajno sodišče v Kranju

V SPOMIN

Debeljak
očetu Srečku, mami Milki, bratu Iztoku

s Sovodnja

Ostali so samo spomini!

Vaši: Ivica, Boris, Sašo z družinami

ZAHVALA

Mirno in spokojno se je v 76. letu od nas tiho poslovil

Jožef Vrtač
iz Zgornjih Dupelj

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, 
znancem in nekdanjim sodelavcem KOP-a za izrečena sožalja, po-
darjeno cvetje, sveče in darovane svete maše.
Hvala tudi g. župniku Davidu Jensterletu za lepo opravljen po-
grebni obred, nosačem, pogrebni službi Navček, pevcem za čutno 
zapete pesmi in Društvu upokojencev Naklo.
Posebna zahvala velja Eriki in Borisu za pomoč v prvih najtežjih 
trenutkih. Še enkrat hvala vsem imenovanim in neimenovanim, 
ki ste se od njega tako številno poslovili in ga pospremili na nje-
govi zadnji poti.

Žalujoči: žena Nada, sin Borut in hči Damjana z družinama,  
sestra Francka in brat Ivan z družinama
Zgornje Duplje, november 2019

Srce tvoje je zastalo,
zvon v slovo ti je zapel,
misel naša bo ostala,
spomin za večno bo živel.

ZAHVALA
Čudno, kako prazen je svet,
ko umre en sam človek.
(Dante)

V 60. letu starosti nas je nepričakovano zapustil naš dragi Igi

Igor Logar
Iskreno se zahvaljujemo vsem za izrečena sožalja in podporo ob 
težki izgubi ter darove za Dom Matevža Langusa Radovljica.
Iskrena hvala VSEM, ki se ga spominjate z lepimi mislimi in ga 
obiskujete na grobu.
Pogrešali ga bomo.
 
Vsi njegovi

IZOBRAŽEVANJE
NUDIM

INŠTRUKCIJE OET – osnove elektro-
tehnike in mehanike. MA - FI, Marko 
Kralj, s.p., Dražgoška ul. 3, Kranj, tel.: 
040/381-295 19003028

RAZNO
PRODAM

GUME s platišči za Peugeot 207, dim. 
195-65-15, in suha bukova drva, tel.: 
041/378-651 19003015

KOVAN lestenec, kroparski, na 4 žarni-
ce, tel.: 031/584-730 19002982

OLJNI gorilec Thyssen TBB, dispan-
zijsko posodo, regulator, vleka, tel.: 
04/25-22-507 19003021

ORBITREK Kettler Calypso, ohranjen, 
tel.: 041/911-997 19003012

PARKIRNO oviro, tel.: 041/361-100  
 19002878

PLUG, enobrazdni, komat za osla ali 
ponija, poslikan sod za dekoracijo, tel.: 
041/758-972 19002985

POMIVALNO korito in BS črpalko 
AS47C s kablom ter mizico z ultrapa-
som, d. 90 x š. 70, tel.: 040/552-
824 19002981

ROKAVICE elek. grete, velikost XL, ko-
vinski regal 170 x 75 x 30, nov, cirkular 1 
F za žaganje, tel.: 041/858-149 19002994

STARE slike in gorsko kolo, tel.: 
040/705-145 19002980

IŠČEM

STARO odpadno železo, pralne stroje, 
pipe, akumulatorje, računalnike. Odvoz 
brezplačen, tel.: 070/385-956  
 19002827
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Anketa

Bronislava Marolt, Kranj:

Poštarji imajo veliko dela in 
premajhne plače, kar je sra-
mota. Delajo v dežju in vroči-
ni, vedno so točni in ničesar 
ne pogrešijo. Tudi med stav-
ko sem vse dobila, le reklam 
ne; te me tudi ne zanimajo.

Slobodan Lončar, Kranj:

Stavka je moderna v kapita-
lizmu. Moramo se boriti za 
svoje pravice, a morda na 
drugačen način. Poštar je kot 
član družine in vir informacij, 
a v današnjem času se vsak 
teden menjajo, kar ni prav.

Vid Grilc, Kamnik:

Nekatere zahteve poštarjev 
sem podpiral, ne pa vseh. Ni 
prav, da so zahtevali le višje 
plače. Z njihovimi storitvami 
sem zadovoljen, tudi v času 
stavke, ki se niti ni občutila, 
ni bilo nobenih težav. 

Anton Željko, Kranj:

Poštarji morajo biti pošteno 
plačani za delo, saj vestno in 
redno prinašajo pošto, niko-
li ne zamudijo. Stavka je bila 
zelo kratka in prav je, da so 
se hitro uskladili, saj je pošta 
temelj delovanja države. 

Maša Likosar

Prva stavka poštarjev v zgo-
dovini Pošte Slovenije se 
je po dveh dneh in več kot 
osem urnih pogajanjih v torek 
pozno zvečer končala. Anke-
tirance smo povprašali, ali 
so podpirali stavko, ali so v 
času stavke pogrešili kakšno 
pošiljko in ali so zadovoljni z 
delom poštarjev. / Foto: Tina Dokl

Zadovoljni z 
delom poštarjev

Jelka Kejžar, Kranj:

Poštarje sem podpirala, ker 
so preobremenjeni. Spom-
nim se, da so se mladi fantje 
poleti pridružili poštarjem, 
a so hitro odšli, ker verjetno 
niso zdržali tempa. Dostava 
med stavko ni bila motena. 

info@g-glas.si
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Janez Kuhar

Šmartno – Marija se je rodi-
la 10. novembra 1919 v Kra-
nju, na Primskovem, kjer je 
preživela otroštvo. Veliko se 
je družila s sosedovimi ot-
roki, rada se spominja zim-
skih dni in večerov, ko so 
bili bregovi na Primskovem 
polni otrok s sankami. Izha-
ja iz velike družine, imela je 
pet sester in tri brate. V za-
konu so se ji rodili trije ot-
roci – sinova Ljubo in Raj-
ko, Rajko je že pokojni, ter 
hčerka Tatjana. S svojo dru-
žino ima redne stike, ima tri 

vnukinje, dve pravnukinji in 
pravnuka. Po poklicu je bila 
vodja podružnice za Gorenj-
sko pri časopisu Dnevnik. 
V prostem času se je rada 
ukvarjala z ročnimi deli. Ve-
liko je pletla za otroke. Bila 
je tudi članica Rdečega križa 
in prostovoljna gasilka. Zelo 

rada je sodelovala pri dobro-
delnih organizacijah. Njeno 
veselje je bilo delo v vrtičku, 
saj je bila zelo rada v nara-
vi, na svežem zraku. V dom 
je bila sprejeta petega okto-
bra 2015. leta kot peta sta-
novalka. Je tretja stanoval-
ka doma, ki je dopolnila sto 
let. Dnevno popije v domski 
kavarnici le eno kavo, pri-
ja pa ji družba. Še vedno je 
čila in zmeraj dobre volje. 
Zdravje ji dobro služi. Noge 
je ne držijo več kot nekoč, 
spomin pa ima zelo dober. 
Bere še brez očal. Na vpraša-
nje, kakšen je njen recept za 

dolgo življenje, je odgovori-
la: »Imeti morate veselje do 
dela in ne sramujte se nobe-
nega dela.« Veliko ji pome-
nijo poštenje, iskreni med-
sebojni odnosi, druženje in 
dobrodelnost. 

Marija je stoti rojstni dan 
praznovala v domu skupaj 
s sorodniki, sostanovalci in 
gosti. Slovesnosti sta se ude-
ležila sin Ljubo in hčerka Ta-
tjana ter vnukinja Karin. Po-
leg v. d. direktorice doma 
Martine Martinčič so ji čes-
titali tudi cerkljanski župan 
Franc Čebulj, predsednik 
sveta zavoda Taber Anton 

Kopitar in njen dolgoletni 
sodelavec Tine Kristan. Več 
kot šestdeset let se je Marija 
družila tudi z družino Arvaj 
iz Kranja, s Tonetom in nje-
govo ženo Ivico. Poleg vošči-
la je bila vesela tudi njune-
ga darila, ob tem nam je za-
upala, da je imela zelo rada 
Arvajevo salamo. Z recita-
cijo je slavljenki voščil Ivan 
Kropivnik, s pesmijo pa Ani 
Rehberger. Kot se za tak 
praznik spodobi, je slavljen-
ka zarezala v rojstnodnevno 
torto, ki jo je v Domu Taber 
izdelala vodja kuhinje Bilja-
na Bučić.

Sto let Marije Mežek
V Domu Taber v Šmartnem pri Cerkljah je v ponedeljek praznovala stoti rojstni dan Marija Mežek. 
Kljub častitljivi starosti še vedno izžareva veliko življenjske energije.

Marija Mežek je stoti rojstni dan praznovala s sorodniki, sostanovalci in z gosti v Domu 
Taber v Šmartnem pri Cerkljah.

Na vprašanje, kakšen 
je njen recept za dolgo 
življenje, je Marija Mežek 
odgovorila: »Imeti 
morate veselje do dela. In 
ne sramujte se nobenega 
dela.«

Center za usposabljanje, delo 
in varstvo Matevža Langu-
sa Radovljica izreka iskreno 
zahvalo družini Logar za do-
nacijo, ki bo prispevala h kva-
litetni zdravstveni oskrbi naših 
uporabnikov. Še enkrat iskrena 
hvala.

Zahvala

Danes bo oblačno in deževno, meja sneženja se bo dvignila 
na okoli 1500 metrov. Ponekod bo pihal jugovzhodnik. Jutri 
dopoldne padavin večinoma ne bo, sredi dneva pa bo znova 
začelo deževati. Padavine bodo predvidoma ponehale do ne-
delje zvečer. Meja sneženja bo na 1100 metrih.

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

Jesenice – Po informacijah TV Slovenija je Državna revizijska 
komisija še četrtič zavrnila pritožbo Kolektorja CPG-ja in Go-
renjske gradbene družbe pri izbiri izvajalca za gradnjo druge 
cevi karavanškega predora. Tako naj bi Dars začel pogajanja s 
tremi ponudniki, najugodnejši je turški Cengiz, ki je bil lani že 
izbran za izvajalca, a se je postopek zaradi pritožb neizbranih 
ponudnikov znašel na Državni revizijski komisiji. Gradnja dru-
ge cevi predora se bo predvidoma začela spomladi prihodnje 
leto, na avstrijski strani se je septembra lani.

Zavrnjena še četrta pritožba?

Kranj – V okviru Evropskega tedna zmanjševanja odpadkov, ki 
bo potekal od jutri, 16., do 24. novembra v organizaciji GZS – 
Zbornice komunalnega gospodarstva, Komunala Kranj, skupaj 
s Fundacijo Vincenca Drakslerja in LUK – medgeneracijskim 
centrom Kranj, pripravlja izobraževanja o preprečevanju na-
stajanja odpadkov in njihovi ponovni uporabi ter t. i. izmenje-
valnico oblačil. Tako bodo ta ponedeljek, 18. novembra, med 
11. in 13. uro pripravili svetovanje na stojnici v starem mestnem 
jedru pred trgovino Kr'štacuna (v primeru slabega vremena 
odpade). V torek bo v LUK – medgeneracijskem centru na 
Cesti talcev 7 v Kranju med 16. in 17. uro potekalo svetovalno 
predavanje, med 17. in 19. uro pa bo še izmenjevalnica oblačil. 
Svetovalno predavanje v LUK – medgeneracijskem centru bo 
nato še v sredo med 16. in 17. uro. V četrtek med 11. in 13. uro 
pa bo v primeru lepega vremena znova svetovanje na stojnici 
v starem mestnem jedru pred trgovino Kr'štacuna.

Evropski teden zmanjševanja odpadkov

Škofja Loka – Danes, v petek, 
15. novembra, ob 19. uri bo 
v Sokolskem domu v Škofji 
Loki odprtje Slovenske pre-
gledne razstave mladinske 
fotografije 2019, ki jo orga-
nizirajo v Foto klubu Anton 
Ažbe Škofja Loka.

Mladi fotografi 
razstavljajo

Kranj – Društvo gojiteljev malih živali Kranj prireja ta konec 
tedna v šotoru pred nakupovalnim centrom Planet Tuš v Kra-
nju meddruštveno razstavo pasemskih malih živali. Kot je 
povedal predsednik društva Stane Korošec, bo na razstavi 
okrog petintrideset gojiteljev iz petih društev – Kranj, Jesenice, 
Ljubljana Moste - Polje, Vrhnika in Kamnik - Domžale - Men-
geš – predstavilo približno 250 malih pasme živali – kuncev, 
golobov, rac in kokoši. Sodniki bodo izmed razstavljenih živali 
izbrali prvake pasem in najboljše kolekcije živali, poleg tega 
pa tudi najlepšega kunca ter najlepšo kokoš oziroma petelina. 
Razstava bo danes, v petek, in jutri, v soboto, odprta od 9. do 
18. ure, v nedeljo pa od 9. do 15. ure.

V Kranju razstava malih živali

Gorenja vas – Sodobno športno dvorano v Gorenji vasi bodo 
po zaključku vseh del danes ob 17. uri tudi uradno odprli. Gre 
za največjo naložbo v zgodovini občine. Celotna investicija v 
športni kompleks, ki obsega sodobno opremljeno dvorano 
z novimi zunanjimi športnimi in prometnimi ureditvami ter 
novo kotlovnico, je znašala dobre štiri milijone evrov, od česar 
je pol milijona evrov prispeval EKO sklad. 

Slovesno bodo odprli športno dvorano




