
FINANCE

V Gorenjski banki je 
ogromno potenciala
»V Gorenjski banki vidim ogro-
mno potenciala. Ključno je, da 
bomo vzpostavili nov in sodoben 
način bančnega poslovanja in 
obenem ohranili pravo mero tradi-
cije,« pravi predsednik uprave Go-
renjske banke Mario Henjak.

9

KRONIKA

Sosedje Ovseniku  
očitajo več kršitev 
Sosedje podjetja Biomasa in mi-
zarstvo Ovsenik so na inšpekcijo 
podali anonimne prijave zaradi 
domnevnih kršitev predpisov v 
podjetju. Te po njihovem vodijo k 
degradaciji okolja in poslabšanju 
življenjskega prostora.

10

SNOVANJA

To pot je glavni  
junak kamen
Snovanja to pot niso posvečena 
nekemu umetniku ali kulturnemu 
fenomenu. To pot je glavni junak 
– kamen. Pa ne katerikoli kamen, 
ampak hotaveljčan, kamen, ki so 
ga uporabili in povzdignili mnogi 
umetniki. 

13–20

GG+

Besede, ki pomagajo
Marijana Hribar z Jesenic je end of 
life doula. Še najbližji prevod tega 
izraza bi bil obsmrtna spremljeval-
ka, spremljevalka umirajočih, a ta 
še vedno ne zajame vsega v tem 
delu paliativne oskrbe. Kot doula 
spremlja tako neozdravljivo bolne 
kot njihove svojce.

22

VREME

V petek bo precej jasno s 
hladnim in meglenim ju-
trom. V soboto bo oblač-
nost naraščala. V nedeljo 
bo oblačno in deževno.

2/8 °C
jutri: delno jasno

72 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900
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11 % od nakupa nad 20 ¤

vam odπtejemo TAKOJ!
Velja to sredo, 30.10.2019.

DRAGI SENIORJI

Velja v trgovinah in franπizah Tuπ ter Tuπ drogerijah za Tuπ klub Ëlane z aktiviranim statusom 'senior'.
Pogoji na hrbtni strani in na www.tus.si.

Simon Šubic

Kranj – Svet Sindikata poš
tnih delavcev (SPD) je pred 
dnevi ocenil, da v okviru obi
čajnega socialnega dialoga s 
poslovodstvom Pošte Slove
nije ni mogoče utemeljeno 
pričakovati rešitve ključnih 
vprašanj in uvedbe potreb
nih sprememb za ureditev 
kadrovskih razmer v družbi, 
zato je znova napovedal stav
ko zaposlenih v Pošti Slove
nije in njenem invalidskem 
podjetju IPPS. Stavka se bo 
začela 11. novembra, torej 
slabih devet mesecev po pod
pisu dveletnega dogovora o 

stavkovnih zahtevah, s kate
rim so 18. februarja letos od
povedali tedaj napovedano 
stavko. Novembrska stavka 
bo po napovedih sindikata 
potekala v vseh organizacij
skih enotah Pošte Sloveni
je, razen v strokovnih služ
bah, preklicali pa jo bodo, če 
oba delodajalca prisluhne
ta in ugodita njihovim zah
tevam. Stavkovne aktivno
sti bodo izvajali po presoji in 
odločitvi stavkovnega odbo
ra. Vodstvo družbe pa odgo
varja, da je večina zavez iz fe
bruarskega dogovora že rea
lizirana ali v izvajanju, za iz
polnitev nekaterih zavez pa 

je potrebno več časa, s čimer 
sta se strinjala oba poštna 
sindikata, tudi SPD. Zdaj 
bodo s sindikatom spet sku
šali zbližati stališča in skle
niti sporazum, da do stavke 
vendarle ne bi prišlo.  

V SPD pravijo, da so vpra
šanja uresničevanja eko
nomskosocialnih pravic in 
interesov iz dela skušali re
šiti po mirni poti v okviru so
cialnega dialoga s Pošto Slo
venije, ki se srečuje s težava
mi tako pri iskanju novih za
poslenih kot pri izbiri ustre
znega kadra, in sicer zaradi 
neprivlačnosti delodajalca. 

Nova napoved stavke v Pošti
Sindikat poštnih delavcev je začetek stavke napovedal za 11. november, 
potekala pa bo v vseh objektih, deloviščih in delovnih mestih Pošte Slovenije 
in njenega invalidskega podjetja. 

V Sindikatu poštnih delavcev, ki je za 11. november napovedal stavko, opozarjajo, da v 
okviru običajnega socialnega dogovora s poslovodstvom kljub februarskemu podpisu 
stavkovnega dogovora ni mogoče pričakovati rešitve ključnih problemov. / Foto: Tina Dokl43. stran
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Knjigo prejme JOŽEF ROGAČ iz Kamne Gorice.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Eros Ramazzotti v okviru svetovne turneje  
tudi v Ljubljani

Legendarni zvezdnik Eros Ramazzotti se v sklopu svetovne 
turneje vrača v ljubljansko Areno Stožice – v soboto, 23. no-
vembra 2019, ob 20. uri. Po več uspešnih predstavah sloven-
ska publika vedno znova obiskuje njegove koncerte, ki so ved-
no boljši in vsakič znova nekaj posebnega. Tako bo tudi letos 
novembra, saj nam Ramazzotti obljublja nepozabno glasbeno 
doživetje. V Ljubljano namreč prihaja z lastno produkcijo in 
kar desetimi tovornimi vozili. Priča bomo vrhunski vizualizaciji 
s 3D-efekti, posebni odrski konstrukciji in ozvočenju, ki ne bo 
razočaralo. Vsi oboževalci popa in roka s pridihom italijanske-
ga melosa boste zagotovo uživali v jesenskem koncertu v Areni 
Stožice. Ramazzotti je ime, ki zagotavlja kakovosten koncert. 

Naročniku Gorenjskega glasa bomo podarili dve vstopnici, 
če boste pravilno odgovorili na nagradno vprašanje: Kje v 
Sloveniji bo imel v okviru svetovne turneje koncert Eros Ra-
mazzotti? Odgovore s svojimi podatki pošljite do četrtka, 7. 
novembra 2019, na naslov: Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 
4000 Kranj, ali na koticek@g-glas.si.

Suzana P. Kovačič

Kranj – Bolnišnica za gi-
nekologijo in porodništvo 
(BGP) Kranj je pred dnevi 
organizirala drugi izobra-
ževalni dan, ki je bil name-
njen medicinskim sestram, 
babicam, zdravnikom in pa-
tronažni službi ter tistim, ki 
delujejo na področju gineko-
logije in porodništva. Prija-
vljenih je bilo sto udeležen-
cev iz cele Slovenije, letošnji 
vsebinski poudarek pa pove-
zovanje vseh treh ravni zdra-
vstvenega varstva pri obrav-
navi nosečnice z ugotovlje-
nim zastojem rasti ploda – 
od ambulantne do sekun-
darne in terciarne obravna-
ve nosečnice, poroda, oskr-
be novorojenca, zastalega 
v rasti, tako v bolnišnici kot 
domačem okolju, pa podpo-
ra staršem ... Cilj srečanja, ki 
je potekalo v dvorani kranj-
ske Zavarovalnice Triglav, 
je bila pridobitev novih spo-
znanj in obnovitev strokov-
nih vsebin, vse s ciljem, da 
je obravnava nosečnic zares 
kakovostna. 

Kot je povedala Špela Po-
žun, pomočnica direktor-
ja za področje zdravstvene 
nege v BGP Kranj, so bili 
predavatelji poleg njihovih 

zaposlenih zdravnikov in 
medicinskih sester tudi 
zdravniki iz primarnega in 
terciarnega zdravstva ter pa-
tronažna medicinska sestra. 
Vršilec dolžnosti strokovne-
ga direktorja v BGP Kranj 
Aleš Rozman je poudaril, da 
so takšni izobraževalni dne-
vi pomembni za vzpostav-
ljanje stika, sodelovanje in 

priložnost za razgovor stro-
ke o raznih dilemah, ki se 
pojavljajo ob obravnavi po-
sameznega zdravstvenega 
problema, tudi glede delitve 
dela med posameznimi ni-
voji. Še več sodelovanja na 
vseh zdravstvenih ravneh 
je sploh želja za prihodnost, 
kot je dodal direktor BGP 
Kranj Marko Breznik. 

Glede na to, da se v Slo-
veniji soočamo tudi s po-
manjkanjem ginekologov, 
še zlasti na primarnem ni-
voju, so vsi trije sogovorni-
ki poudarili pomen pove-
zovanja BGP Kranj in nji-
hovega kadra s primarnim 
nivojem na področju gine-
kološke obravnave na Go-
renjskem. 

Več strokovnega povezovanja
Na izobraževalnem dnevu Bolnišnice za ginekologijo in porodništvo Kranj je bila glavna tema 
povezovanje vseh treh ravni zdravstvenega varstva pri obravnavi nosečnice z ugotovljenim zastojem 
rasti ploda. 

Organizacijski odbor BGP Kranj za pripravo izobraževalnega dne, od leve Aleš Rozman, 
Špela Požun, Tadeja Štrumbelj, Joži Martinjak, Joži Eržen in Marko Breznik /Foto: Primož Pičulin

Danica Zavrl Žlebir

Kranj – Od prejšnjega tedna 
poteka v državnem zboru 
razprava o spremembah po-
kojninske zakonodaje. Ob 
tem se Civilna iniciativa za 
upokojence obrača na vlado 
in poslance s svojimi zahte-
vami, ki naj odpravijo večino 
težav upokojencev.

Zaradi varčevalnih ukre-
pov in neustreznega uskla-
jevanja pokojnin v preteklo-
sti so upokojenci prikrajša-
ni za 7,2 odstotka, ta dolg niti 
z izredno uskladitvijo pokoj-
nin za 1,5 odstotka še ne bo 
poravnan in bo še vedno zna-
šal 5,7 odstotka. Politika naj 
sprejme jasne zaveze, kako 
in v kakšnem roku bo vrnila 
upokojencem, kar jim pripa-
da, nikakor pa ne pristajajo, 
da bi bil ta rok daljši od ene-
ga leta. Druga je zahteva, naj 
se v prihodnje usklajujejo z 
rastjo neto plač, in ne več bru-
to plač. Zadnja leta namreč 

opažajo trend zmanjševanja 
prispevkov in davkov od plač, 
pri tem pa nastajajo nova ne-
sorazmerja: neto plače sicer 
rastejo, kar je dobro, uskla-
jevanje pokojnin pa teme-
lji na bruto plačah in škarje 
med povprečno pokojnino in 
neto plačo se še bolj razpira-
jo v škodo pokojnin. Že sedaj 
povprečna pokojnina pred-
stavlja zgolj 57 odstotkov pov-
prečne neto plače, z nadalje-
vanjem tega trenda pa se bo 
to razmerje še poslabšalo. V 
Avstriji, ki ima z nami najbolj 
primerljiv pokojninski sis-
tem, pokojnine predstavlja-
jo osemdeset odstotkov pov-
prečne neto plače.

Zahtevajo tudi, da se de-
lež pokojnin v BDP vzdržno 
uravnoteži s primerljivimi 
državami. V Sloveniji je ta 
delež zgolj 9,8 odstotka, v 
EU 12,6 odstotka, v Avstri-
ji pa 14,5 odstotka. Terjajo 
še, da se odmerni odstotek 
za pokojnine pri moških, ki 

so bili upokojeni po 1. janu-
arju 2013, od sedanjih 57,25 
odstotka uskladi na 63,5 od-
stotka tudi za vse obstoječe 
upokojence, sicer bo prišlo 
do novih krivic. Letni doda-
tek (regres) upokojencev se 
mora v prihodnje izplačevati 
v skladu s sistemskim zako-
nom o pokojninskem zava-
rovanju, ki predvideva izpla-
čilo v dveh razredih, in tudi z 
majsko pokojnino. Takrat je 
turistična predsezona in bo 
to blagodejno vplivalo na tu-
ristično dejavnost in upoko-
jence, ki bodo koristili nižje 
predsezonske cene.

Civilna pobuda s tem pozi-
vom ponovno opozarja, naj 
bodo upokojenci končno de-
ležni pravic, ki jim jih zago-
tavlja zakon. Zatrjujejo, da 
ne zahtevajo nič več, kot jim 
pripada po zakonu, poslan-
ci in vlada naj se držijo za-
konov in upoštevajo te zah-
teve pri spremembah pokoj-
ninske zakonodaje.

Zahtevajo, kar jim pripada
Ob sprejemanju sprememb v pokojninski zakonodaji se Civilna iniciativa 
za upokojence obrača na vlado in poslance s svojimi zahtevami. Pravijo, da 
terjajo le tisto, kar upokojencem pripada po zakonu.

Aleš Senožetnik

Zgornji Brnik – Kot je razvi-
dno iz ponedeljkove objave 
na spletni strani Ajpesa, je 
Janez Pustatičnik, stečajni 
upravitelj Adrie Airways, za-
čel zbirati nezavezujoče po-
nudbe za premoženje Adrie 
Airways. Na sedežu podje-
tja, na naslovu Zgornji Br-
nik 130h, je na voljo več po-
slovnih prostorov in 183 zu-
nanjih parkirnih mest. Po-
nudniki lahko podajo po-
nudbo za celoto ali za posa-
mezne dele. Prav tako pa je 
ob upravni stavbi Adrie na 
voljo plačljivo parkirišče, ki 

ga je že pred začetkom ste-
čajnega postopka podje-
tje uporabljalo za začasne 
oddaje potnikom in dru-
gim. Opremljeno parkirišče 
meri 2.316 kvadratnih me-
trov in se oddaja kot celota. 
Pisne ponudbe, ki jih mora-
jo ponudniki na naslov ste-
čajnega upravitelja posla-
ti najkasneje do 15. novem-
bra, so zavezujoče za ponu-
dnike, stečajni dolžnik pa 
ni dolžan skleniti pogodbe 
z nobenim od ponudnikov. 
Najemne pogodbe se bodo 
sklenile za dobo največ ene-
ga leta oziroma do prodaje 
premoženja. 

Najem nepremičnin Adrie
Stečajni upravitelj Adrie Airways zbira ponudbe za 
najem poslovnih prostorov in parkirišč propadlega 
letalskega prevoznika.

Kamnik – Združenje borcev za 
vrednote NOB Kamnik - Ko-
menda ter veteranske in do-
moljubne organizacije Občine 
Kamnik vabijo na osrednjo ko-
memorativno slovesnost ob 1. 
novembru, dnevu spomina na 
mrtve, ki bo danes, 30. okto-
bra, ob 16. uri na kamniških 
Žalah pri spomeniku padlim 
v NOB in padlim v prvi sve-
tovni vojni. Slavnostni govor-
nik bo podžupan Aleksander 
Uršič. V kulturnem programu 
bodo nastopili Mestna god-
ba Kamnik in Prvo slovensko 
pevsko društvo Lira Kamnik, 
povezovalec programa pa bo 
Tone Ftičar.

Komemorativna 
slovesnost na Žalah

Utik – Občina Vodice je v sodelovanju s Fundacijo za šport pri 
brunarici Prostovoljnega gasilskega društva Bukovica - Utik 
nedavno postavila nova otroška igrala. Gre za del medobčin-
skega projekta Vesela igrala, ki se ga v Vodicah lotevajo skupaj 
z Občino Trzin v okviru projekta LAS Za mesto in vas. Skupna 
vrednost projekta, ki ga sofinancira Evropski kmetijski sklad 
za razvoj podeželja, je slabih 49 tisoč evrov.

Otroška igrala tudi v Utiku

Kamnik – Občina Kamnik 
(oz. izbrani izvajalec Komu-
nalno podjetje Kamnik) je 
v preteklih tednih obnovila 
približno  130 metrov fekal-
ne in meteorne kanalizacije 
na delu Novega trga, hkrati 
pa tudi vodovod in cestišče, 
namestili pa so tudi javno 
razsvetljavo in cevi za opti-
ko. Ves čas gradnje na odse-
ku velja popolna zapora za 
promet, a dela so pri koncu.

Obnova Novega trga 
gre proti koncu
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Ne vem, ali me je k 
razmisleku napeljal 
bližnji prvi november, 

s katerim se, upam, iskreno 
poklonimo tistim, ki naj bi jih 
imeli radi, a je po drugi strani 
tu življenje, ki se odvija zdaj. 
Morda me je preblisnilo zgolj 
to, da stopamo v tak letni čas, 
ko bo sivina dneva očitnejša, 
ko se bodo večeri lahko vlekli v 
neskončnost. Obenem nam tr-
govci s ponudbo že napovedu-
jejo decembrske praznike, ki se 
jih moramo menda razveseliti 
najbolj v celem letu, ko bo vse 
kipelo od sreče, brezskrbnosti, 
pričakovanj ... In če ne bo tako, 
je verjetno s človekom kaj naro-
be. Mar res? Sodobni človek je, 
vsaj mislim tako, ob številnih 
umetno ustvarjenih, pogosto 
nerealnih zunanjih impulzih 
tudi na družbenih omrežjih 
lahko samo še bolj notranje 
sam, četudi, zanimivo, po šte-
vilu ljudi v bližnji okolici sam 
fizično mnogokrat vendarle ni. 

Nekateri ljudje bi skorajda 
vsem zaupali prav vse o sebi, 
spet drugi najraje ne bi pove-
dali nič. Ne vem, kaj je v resni-
ci bolje; no, razen prave mere, 
a še ta ima različne merske 
enote. Kar pa lahko zelo teži 
»dušo in srce«, je tisto, kar bi 
rad izpovedal, pa ne zmoreš, 
ker si negotov, komu bi. Breme 
se še posebej v času praznikov 
pri nekaterih samo še poglab-
lja, nahrbtnik, v katerem so 
stiska, obup, žalost, breziz-
hodnost, je samo še težji. 

Strokovnjake pogosto sli-
šimo, ko pravijo, da imeti 

čustveno stisko in poiskati 
pomoč ni znak šibkosti. Bi 
rekla, da je to še vedno kar 
tabu, nekaj, kar je treba sto-
riti naskrivaj ... A to je zelo 
pomemben prvi korak iz 
lastne teme. Poiskati pomoč 
pri prijatelju, svojcu in – če 
ne drugače – strokovnjaku, 
je v resnici znak moči in spo-
sobnosti, da se človek zmore 
postaviti zase in poiskati reši-
tev. Ta moč besede, pogovora 
ustvarja čudeže. In pokaže, 
da na vsem tem svetu niti en 
človek ni samo – sam.

Včasih je lažje zaupati 
neznancu. Pri nas obstajajo 
številna društva, ki so raz-
ličnim generacijam na voljo 
brezplačno za pogovor v ano-
nimnosti že preko zaupnega 
telefona. Zaupni telefoni za 
pomoč v stiski so pri roki v tre-
nutku, ko človek pomoč v obli-
ki pogovora najbolj potrebuje. 
Včasih se je treba odločiti tudi 
za korak in morda obiskati 
kakšno od številnih skupin za 
samopomoč (čeprav se mi ta 
izraz ne zdi najbolj posrečen). 
V takih skupinah, vsaj kot 
sem jih do zdaj spoznala, se 
ljudje veliko pogovarjajo, veli-
ko smejijo ... Skratka – druži-
jo se, za kar smo v teh časih že 
kar pozabili, kako dobro dene. 
Ja, ta moč besede, ki pade na 
plodna tla.

In ta moč besede je meni 
pomembna vsako leto prav na 
prvega novembra dan. Iskrena 
je v tem, da si tudi še živeči 
svojci vzamemo čas eden za 
drugega in kakšno rečemo ...

Ta moč besede

KOMENTAR
Suzana P. Kovačič

Aleš Senožetnik

Zgornji Brnik – Prvo Luft-
hansino letalo je sicer prile-
telo že v nedeljo, v ponede-
ljek dopoldan pa so na br-
niškem letališču z vodnim 
krstom tudi uradno poz-
dravili letalo, ki je potni-
ke pripeljalo iz Frankfur-
ta. S petkom pa bodo letom 
v Frankfurt dvakrat na dan 
dodali še dnevno povezavo 
z Münchnom.

Iz Lufthansine skupine je 
že pred dnevi z leti v Züri-
ch sicer začel Swiss, v pone-
deljek pa bo povezavo z Bru-
sljem vzpostavil še Brussels 
Airlines. Kot je povedal di-
rektor prodaje Lufthansa 
Group za Srednjo, Vzhod-
no in Jugovzhodno Evropo 
Peter Pullem, so veseli, da 
jim je v le nekaj tednih us-
pelo povezati Slovenijo s 
štirimi od petih Lufthansi-
nih vozlišč. »Bomo videli, 
kakšen bo interes, nato pa 
bomo po potrebi tudi prila-
godili čase odhodov in kapa-
citete,« je še dodal Pullem. 
Odprta je tudi možnost, da 
bi letala Lufthanse ali katere 
od njenih hčerinskih družb 
brniško letališče povezovala 
tudi z Dunajem, ki je edina 

od najpomembnejših pe-
tih povezav, ki je ob stečaju 
Adrie še ni prevzel nobeden 
od letalskih prevoznikov, a 
kot pravi Pullem, se bodo 
morebitne nadaljnje korake 
izvajali postopoma. 

Na vprašanje, ali bi lahko 
vzpostavili tudi za sloven-
sko gospodarstvo precej po-
membno jutranjo povezavo 
v Frankfurt, kot jo je v prete-
klosti zagotavljala Adria, pa 
je odgovoril: »Obstaja pre-
cejšnja verjetnost, da bomo 
časovnico letov prilagodili in 
bi v Frankfurt leteli zgodaj 

zjutraj, nazaj v Ljubljano pa 
pozno popoldan, s čimer bi 
omogočili res pomembno 
povezavo, posebej za sloven-
ski trg.« V imenu Frapor-
ta Slovenija je dobrodošlico 
Lufthansi izrekel vodja le-
taliških storitev pri upravi-
telju brniškega letališča Ja-
nez Krašnja, ki je linijo med 
Frankfurtom in Ljubljano 
označil za eno najpomemb-
nejših za Slovenijo, saj je na 
tej liniji največje število po-
tnikov. Lani je denimo Adria 
na tej liniji prepeljala 150 ti-
soč potnikov.

Kot je znano, v Frapor-
tu po stečaju Adrie do kon-
ca leta pričakujejo okoli 1,7 
milijona prepeljanih potni-
kov prek brniškega letališča, 
torej za okoli sto tisoč manj 
kot lani. Vendar je po bese-
dah Janeza Krašnje zanima-
nja za lete z Brnika pri tujih 
prevoznikih veliko. »Tež-
ko napovem, ali bo kaj od 
tega realiziranega že v zim-
skem voznem redu, smo pa 
lahko optimistični za pole-
tje,« je še povedal Krašnja, 
ki konkretnih dogovorov ni 
želel komentirati.

Na Brniku prvič tudi Lufthansa
Lufthansa je prvič v zgodovini letališča pristala na Brniku. Nemški letalski prevoznik bo v Frankfurt letel 
dvakrat, v München pa enkrat na dan.

Pristanek Lufthansinega letala so na brniškem letališču pospremili z vodnim krstom. 
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Delo na področju dostave 
je namreč težaško, na pros-
tem in izpostavljeno različ-
nim nevarnostim, na po-
dročju manipulacije pa iz-
jemno raznovrstno in zah-
tevno ter v prisilni drži, raz-
lagajo. »Poslovodstvo Pošte 
Slovenije je v okviru social-
nega dialoga v preteklih me-
secih zavrnilo predloge SPD 
in se o njih ni bilo priprav-
ljeno dogovoriti. V SPD oce-
njujemo, da v okviru običaj-
nega socialnega dialoga ni 
mogoče utemeljeno priča-
kovati rešitve ključnih vpra-
šanj in uvedbe potrebnih 
sprememb za ureditev ka-
drovskih razmer,« so v sin-
dikatu predstavili razloge za 
novo napoved stavke. 

V SPD so tudi poudarili, 
da je v družbi prihajalo do 
kontinuiranih kršitev delov-
nopravne zakonodaje, saj 
zaposlenim ni bila omogo-
čena izraba dopustov v skla-
du z zakonom, prav tako 
ne 11-urni počitki, v mno-
gih primerih pa prihaja tudi 
do preseganja dovoljenega 
števila nadur. Niti zniževa-
nje zahtevane izobrazbe za 
zasedbo delovnih mest na 
Pošti Slovenije in zaposlo-
vanje tujcev ni prineslo že-
lenih rezultatov, ugotavljajo 
v SPD, kjer menijo, da so ti 
ukrepi zgolj botrovali zapo-
slitvam manj kakovostnega 
kadra in posledično še več-
jemu nezadovoljstvu zapo-
slenih ter odhodu delavcev 
z večletnim stažem. »Priš-
li smo do točke, ko je strah 

pred odhodom novozaposle-
nih tako velik, da jim nadre-
jeni rajši ne nalagajo dela,« 
opozarjajo v sindikatu. 

V sindikatu od Pošte Slo-
venije zdaj zahtevajo, da se 
v letu 2020 število zaposle-
nih poveča za tristo, kar bo 
zagotavljalo izpolnjevanje 
obveznosti in normalen ob-
seg opravljenih ur ter kon-
čalo kršenje delavskih pra-
vic. Zahtevajo tudi dvig plač 
za deficitarna delovna mes-
ta, ker da je zdajšnja glede na 
naravo in pogoje dela bistve-
no prenizka. Med drugim 
se povečuje obseg in zahtev-
nost opravil (vse večji sorti-
ment nalog iz bančništva, lo-
terije, prodaje, poštnih stori-
tev, logistike ...), iz leta v leto 
se viša povprečna starost de-
lavcev, zaradi narave dela 

in premajhnega števila de-
lavcev pa se urniki dnevno 
spreminjajo, kar onemogo-
ča normalno življenje tudi v 
zasebnem delu življenja.

Vodstvo Pošte Sloveni-
je pa poudarja, da je bilo s 
februarskim dogovorom o 
stavkovnih zahtevah med 
drugim dogovorjeno, da v 
primeru njegovega spošto-
vanja s strani delodajalca 
reprezentativna sindikata v 
letu 2019 in 2020 ne bos-
ta postavljala dodatnih zah-
tev s področij, ki jih dogo-
vor ureja. »Pošta Slovenije 
nobene zaveze iz dogovora 
ni pustila odprte. Večina za-
vez je že realiziranih ali so 
v izvajanju, nekatere pa se 
bodo (zaradi za to potreb-
nega časa) izvajale dlje, s či-
mer sta se strinjala oba sin-
dikata, tudi SPD. Vrednost 
vseh sprejetih zavez v do-
govoru znaša 17 milijonov 
evrov,« so razložili in na-
povedali, da bodo še naprej 
vlagali vse napore v izvrše-
vanje sprejetega dogovora. 
Prepričani so namreč, da 
ta ustrezno ureja številne 
izboljšave s področja eko-
nomskih in socialnih pra-
vic zaposlenih.

Nova napoved stavke v Pošti
31. stran

Zniževanje zahtevane izobrazbe za zasedbo delovnih 
mest na Pošti Slovenije in zaposlovanje tujcev ni 
prineslo želenih rezultatov, ti ukrepi so le botrovali 
zaposlitvam manj kakovostnega kadra in posledično 
še večjemu nezadovoljstvu zaposlenih ter odhodu 
delavcev z večletnim stažem, ugotavljajo v Sindikatu 
poštnih delavcev. »Prišli smo do točke, ko je strah pred 
odhodom novozaposlenih tako velik, da jim nadrejeni 
rajši ne nalagajo dela,« opozarjajo. 

V Pošti Slovenije 
so prepričani, da je 
februarja podpisan 
stavkovni dogovor dober 
in ustrezno ureja številne 
izboljšave s področja 
ekonomskih in socialnih 
pravic zaposlenih.
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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:

P h a r m a s e r v i c e   G m b H

Sie haben Lust in einer Mann-
schaft zu arbeiten, in der das 
kollegiale Miteinander noch 

Na naših gradbiščih v Gradcu in tudi po celi 
Evropi zaposlimo:

- vodjo gradbišča m/ž
    (Bauleiter/in)
    za gradnjo jeklenih konstrukcij in cevovodov
    

- kvalificiranega sodelavca m/ž
    (Facharbeiter/in)
    za gradnjo jeklenih konstrukcij in cevovodov
    
Vse ostale informacije najdete na:
www.smb.at

Mateja Rant

Bled – »Po končanem dese-
tletnem ciklu investicij v ob-
novo grajske stavbe smo lani 
že takoj svoj pogled usmeri-
li še v širši grajski kompleks. 
Najprej je prišla na vrsto ure-
ditev grajskega parka,« je ob 
odprtju prenovljenega par-
ka poudaril Matjaž Završnik, 
direktor Zavoda za kulturo 
Bled, ki upravlja Blejski grad. 
Park je bil namreč zelo neu-
rejen, v precejšnji meri ga je 
prizadelo tudi lansko vihar-
no vreme v oktobru. Z obno-
vo parka je bil po besedah žu-
pana Janeza Fajfarja storjen 
velik korak k lepši podobi ce-
lotnega gradu. »Park daje vtis 
urejenosti, a se kljub temu 
lepo zlije z okolico.« Poseb-
no je ponosen, je še dodal, 
ker je Zavod za kulturo nalož-
bo v celoti pokril iz prihodkov 
od vstopnin na Blejski grad. 
»Čeprav nas množičen obisk 
včasih jezi, pa si brez tega ne 
bi mogli privoščiti vseh na-
ložb na gradu,« je opozoril.

Dobrih tristo tisoč evrov 
vredno obnovo parka so za-
čeli aprila in jo končali pred 
dvema tednoma. Dela so po 
Završnikovih besedah tra-
jala precej dlje, kot so sprva 
načrtovali. Park se namreč 
nahaja na občutljivem ob-
močju, kjer so že v prete-
klosti odkrili številne arhe-
ološke najdbe, zato so so-
časno potekale tudi obširne 

arheološke raziskave. »Pod 
parkom smo našli številne 
dokaze, da je bilo to obmo-
čje stalno naseljeno,« je po-
udaril Završnik. Najdbe na-
mreč izhajajo iz različnih 
zgodovinskih obdobij, med 
njimi so osti puščic, kamni-
te sekire, rimski novci, ok-
raski in druge najdbe, ki 
jih ta čas hrani Gorenjski 
muzej v Kranju. »Javnosti 
jih bomo predstavili v okvi-
ru arheološkega muzeja, ki 
ga nameravamo urediti na 
prostoru sedanje mehanič-
ne delavnice ob galeriji mo-
derne umetnosti, ki nastaja 
na lokaciji nekdanje Prista-
ve.« V okviru obnove parka 
so poskrbeli za celovito sa-
nacijo vseh opornih skalnih 
zidov in njihovo pozidavo v 

prvotnih gabaritih. Na novo 
so zgradili okrog 250 metrov 
delno osvetljenih sprehajal-
nih poti ter postavili razgle-
dišče in tri stopnišča za ure-
jene prehode preko parka. 
»Skoraj celotna površina je 
prekrita z novo travno rušo, 
odstranili smo stara, umi-
rajoča drevesa ter v skladu 
s soglasji in projektom za-
sadili nova, park smo opre-
mili tudi z novimi klopmi.« 
Načrt ureditve je pripravil 
arhitekt Matej Kučina. Park 
zdaj po Završnikovih bese-
dah s svojo urejenostjo do-
polnjuje enkratnost Blejske-
ga gradu. »Služil bo kot loka-
cija za zadrževanje obisko-
valcev gradu pred in po ogle-
du, namenjen bo tudi orga-
nizaciji prireditev.« 

Ob tem je tudi Završnik 
spomnil, da trume obi-
skovalcev gradu, ki včasih 
povzročajo tudi nejevoljo, 
obenem ustvarjajo mož-
nosti in vire za vse naložbe. 
Letos so našteli že 525 tisoč 
obiskovalcev, do konca leta 
jih pričakujejo 580 tisoč, 
kar je nekoliko več kot lani. 
Prihodnje leto načrtujejo 
uvedbo elektronskih rezer-
vacij, s čimer bodo lahko v 
večji meri uravnavali vstop 
na grad prek dneva. Nada-
ljevali bodo tudi naložbe na 
gradu in v njegovi okolici. 
Lotili se bodo celovite pre-
nove Mrakove domačije, ta-
koj po novem letu naj bi ob-
javili tudi razpis za pripra-
vo projekta in gradnjo dvi-
gala na grad.

Zelena »čakalnica« pod gradom
Pod parkiriščem na Blejskem gradu so minuli petek uradno odprli prenovljeni grajski park, v katerem 
bodo lahko obiskovalci v lepem zelenem okolju počakali na vstop na grad ali posedeli po obisku gradu. 

Pod parkiriščem na Blejskem gradu so minuli petek uradno odprli prenovljeni grajski park. 

Urša Peternel

Jesenice – Na Jesenicah so 
se v zadnjih dveh letih sreča-
li s povečanim vpisom otrok 
v vrtec, zaradi česar je kar ne-
kaj otrok ostalo na čakalni li-
sti. V primeru, ko je vpis več-
ji od prostih mest, se sesta-
ne komisija za sprejem ot-
rok v vrtec in v skladu s pra-
vilnikom o sprejemu otrok 
v Vrtec Jesenice oblikujejo 
prednostno listo. A ker so 
bili nekateri kriteriji za spre-
jem otrok v vrtec nedodela-
ni, zaradi česar je prihajalo 
do neenakopravne obravna-
ve in nezadovoljstva nekate-
rih staršev, je Svet Vrtca Je-
senice Občini Jesenice pred-
lagal spremembo kriterijev. 
Spremembe so na oktobrski 
seji potrdili jeseniški občin-
ski svetniki.

Še naprej bodo največ točk 
dobili otroci, ki imajo stalno 

prebivališče v občini Jeseni-
ce, in otroci, ki se v vrtec vpi-
sujejo zadnje leto pred vsto-
pom v šolo. Črtali pa so kri-
terij, po katerem je starš, ki 
je vpisal dva ali več otrok, do-

bil dodatne točke; družine z 
enim otrokom so bile na-
mreč s tem v neenakoprav-
nem položaju. 

Poleg tega je bila dosedanja 
ureditev premalo natančna 
glede možnosti vključevanja 

otrok v posamezne enote in 
je povzročala nezadovoljstvo 
staršev tistih otrok, ki so sicer 
sprejeti v vrtec, a ne v želeno 
enoto. Po novem imajo pred-
nost vpisa v želeno enoto ot-

roci, ki imajo v to enoto že 
vključenega brata ali sestro. 
S tem so omogočili, da star-
ši ne bi vozili otrok v dve raz-
lični enoti.

Kot je na seji občinskega 
sveta pojasnila Neža Ajdišek 

iz Vrtca Jesenice, imajo v vrt-
cu letos na voljo 673 prostih 
mest v 37 oddelkih. Ob re-
dnem vpisu je prispelo 257 
vlog, v čakalni vrsti je ostalo 
88 otrok. A kot je poudarila 
Ajdiškova, jim je doslej us-
pelo vpisati vse otroke dru-
gega starostnega obdobja, v 
čakalni vrsti pa so ostali le ot-
roci prvega starostnega ob-
dobja, med njimi je kar ok-
rog 55 takih, ki še ne izpol-
njujejo starostnega kriterija 
za vpis v vrtec, to je starosti 
enajst mesecev. 

»Vrtec koristi vse možne 
prostorske kapacitete za 
oddelke, tudi nekatere te-
lovadnice in večnamenske 
prostore, ves čas spremlja-
mo stanje vpisa in izpisa in 
na izpraznjena mesta vklju-
čujemo novince, pri čemer 
vsakodnevno sodelujemo 
tudi z Občino Jesenice,« je 
poudarila.

Novi kriteriji za sprejem v vrtec
V jeseniški občini imajo prednost pri sprejemu v vrtec otroci, ki imajo stalno prebivališče v občini, 
in tisti, ki se vpisujejo zadnje leto pred vstopom v šolo.

Občina Jesenice je doslej zagotavljala dodatno 
subvencijo cene vrtca mladim družinam. Dodatna 
olajšava v obliki znižanega plačila vrtca za en plačilni 
razred se je priznala mladim družinam, ki prvič 
rešujejo stanovanjski problem, pri čemer sta morala 
oba starša biti mlajša od 30 let oziroma mlajša od 35 
let in nimata šoloobveznega otroka. Na zadnji seji pa 
so občinski svetniki potrdili amandma Neodvisne liste 
Za boljše Jesenice, po katerem so pri določitvi mlade 
družine črtali starostno mejo 30 oziroma 35 let.
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Žirovnica – Gradnja kanalizacije v naselju Moste (pod Ajdno) 
se zaključuje. Dela so potekala dva meseca, stala so okrog 250 
tisoč evrov, izvajalec pa je bilo podjetje Inkaing. Po pridobitvi 
uporabnega dovoljenja bodo krajani prejeli obvestilo podjetja 
Jeko o načinu priklopa posameznega objekta na kanalizacijski 
sistem, Občina Žirovnica pa bo poslala obvestila o plačilu 
komunalnega prispevka. S tem se gradnja kanalizacije v ži-
rovniški občini zaključuje.

Zaključek gradnje kanalizacije v Mostah

Breznica – Občina Žirovnica je začela gradnjo oziroma presta-
vitev ceste v smeri Valvazorja, v delu od parkirišča v Završnici 
preko pašnika. Pogodbena vrednost del je nekaj manj kot 44 
tisoč evrov, izvajalec je GG Bled, dela pa naj bi bila dokončana 
v dveh mesecih. »V času gradbenih del bo promet večinoma 
potekal nemoteno po obstoječi cesti, vseeno pa opozarjamo 
na večjo previdnost voznikov, pešcev, predvsem pa prosimo, 
da se ne zadržujete na trasi nove ceste, ker bo to območje 
gradbišča,« ob tem opozarjajo na Občini Žirovnica.

Prestavitev ceste proti Valvazorju v Završnici

Jesenice – V Domu upokojencev dr. Franceta Bergelja Jeseni-
ce so za stanovalce, njihove svojce, prostovoljce in zunanje 
obiskovalce pripravili prireditev z naslovom Čudovite barve 
jeseni življenja. Najprej je nastopil domski pevski zbor Večerni 
zvon, ki ga vodi Marta Rebolj, pevke in pevce pa spremljata 
Marcel Gomboc s harmoniko in s kitaro Dominik Bertoncelj. 
Zatem je nastopila osrednja gostja Eva Sršen s spremljevalno 
glasbeno skupino Roj in navdušila polno dvorano stanovalcev 
in obiskovalcev. Eva Sršen je leta 1970 pri komaj osemnajstih 
letih s pesmijo Pridi, dala ti bom cvet zastopala Jugoslavijo na 
Pesmi Evrovizije in zasedla enajsto mesto. Ena njenih najbolj 
znanih pesmi je tudi Ljubi, ljubi, ljubi. Program prireditve v 
domu je povezoval Bojan Pogačnik.

Čudovite barve jeseni življenja z Evo Sršen

Eva Sršen je nastopila v jeseniškem domu starostnikov.
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Vilma Stanovnik

Kranj – Osnutek odloka o 
proračunu Mestne občine 
Kranj za drugo leto predvi-
deva skupaj 67,2 milijona 
evrov prihodkov in drugih 
prejemkov ter 82,9 milijona 
evrov odhodkov in drugih iz-
datkov. Razliko v višini sko-
raj 16 milijonov evrov naj 
bi pokrili s predvidenim os-
tankom sredstev na računih 
proračuna konec leto 2019, 
načrtujejo pa tudi tudi zadol-
ževanje.

Osnutek Odloka o prora-
čunu za leto 2021 predvi-
deva 58,9 milijona prihod-
kov in drugih prejemkov 
ter 68,4 milijona odhodkov 
in drugih izdatkov. Prese-
žek odhodkov in drugih iz-
datkov nad prihodki in dru-
gimi prejemki naj bi pokri-
li s predvidenim ostankom 
sredstev na računih prora-
čuna konec leta 2020, med 
prejemki proračuna pa pred-
videvamo tudi zadolževanje.

»Oba osnutka sta tako na 
prihodkovni kot odhodkov-
ni strani optimistična in iz-
razito investicijsko naravna-
na. V okviru načrta razvoj-
nih programov je za drugo 
leto predvidenih za 37,7 mi-
lijona projektov, za leto 2021 
pa za 21,7 milijonov evrov,« 
je ob predstavitvi proraču-
na kranjskim svetnikom po-
vedal vodja urada za finan-
ce Mirko Tavčar, ki je hkra-
ti pojasnil, da osnutek pred-
videva tudi novo organizaci-
jo mestne uprave, upošteva-
ne pa so tudi predlagane do-
ločbe v predlogu zakona za 
zmanjšanje stroškov občin. 
S tem predlogom zakona, 
ki naj bi bil sprejet do kon-
ca leta, naj bi določeni stro-
ški prešli z občin na državo. 

Mestni svetniki so predla-
gali kar nekaj investicij in 
povišanja posameznih po-
stavk v proračunu. Tako je 
svetnica Ana Pavlovski pre-
dlagala, da se več denarja na-
meni za Kranjski zbornik, 

ki bo drugo leto praznoval 
šestdeset let. Svetnica Bar-
bara Gunčar je poudari-
la zlasti potrebo po prenovi 
ceste Brdo–Mlaka in grad-
nji novega vrtca na Trsteni-
ku, svetnik Tomaž Ogris pa 
je želel, da se upoštevajo pot-
rebe krajevnih skupnosti. 
Svetnik Zoran Stevanović je 
znova spomnil, naj bo račun 
participatoren, svetnica Ire-
na Dolenc pa se je spraševala 
predvsem o tem, kdaj bo ob-
čina trošila toliko, kot ima, 
in ne bo potrebno takšno za-
dolževanje. 

Na koncu razprave pa so 
svetniki potrdili oba osnut-
ka proračunov, ki naj bi ju 
dopolnjena sprejeli na eni 
od naslednjih sej. 

»Kranj je v fazi, ko je na 
voljo dobrih 33 milijonov 
evrov neporabljenih nepo-
vratnih sredstev. Prizade-
vamo si, da bi jih čim bolje 
izkoristili. Zato je proračun 
res razvojno naravnan. In-
vesticije so vezane na ožje 

mestno jedro pa tudi na Pla-
nino, Predoslje in Kokrico,« 
je po seji povedal župan Ra-
kovec in pojasnil, da poteka-
jo tudi aktivnosti za izgra-
dnjo ceste do Industrijske 
cone Hrastje. »Računam, da 
bi v letu 2020 že začeli izva-

jati odkupe zemljišč za iz-
gradnjo ceste in infrastruk-
ture. Bistveno pa je, da ces-
ta ne bo imela smisla, dokler 
ne bo imela priključka na po-
vezovalno cesto Kranj–Šen-
čur. Tako smo stalno v stikih 
z državo, da se ta priključek 
čim prej naredi,« je še pove-
dal Matjaž Rakovec.

V proračunu veliko investicij
Kranjski mestni svetniki so na oktobrski seji sprejeli osnutka proračuna za naslednji dve leti, ki sta 
izrazito investicijsko naravnana.

Suzana P. Kovačič

Bistrica pri Tržiču – Območ-
no združenje veteranov voj-
ne za Slovenijo (OZVVS) Tr-
žič nadaljuje spominjanje na 
28-letnico vojne za samostoj-
no Slovenijo tudi s postavitvi-
jo spominskih plošč v zahva-
lo za tajno skladiščenje orož-
ja in streliva. Pred nedavnim 
so takšno obeležje postavi-
li na hiši Miha in Vide Raz-
tresen, kar je, kot je pouda-
ril slavnostni govornik vete-
ran osamosvojitvene vojne 
Anton Stritih, skromna od-
dolžitev za izkazan pogum v 
času, ko se ni vedelo, kakšna 
bo naša prihodnost, hkra-
ti pa naj bo obeležje tudi v 
ponos prihodnjim rodovom 

družine Raztresen. K družini 
so decembra leta 1990 pre-
peljali v tajno skladiščenje 
strelivo Teritorialne obram-
be (TO) Tržič. Predsednik 
OZVVS Tržič Vojko Damjan 
je opozoril, da so že takrat 
hranitelji na kocko postavlja-
li svoje življenje in življenje 
svojcev, ter dodal: »Vsi so no-
sili izjemno odgovornost in s 
tem izkazali pripadnost slo-
venskemu narodu.« Da se 
hranitelji orožja niso ustra-
šili odgovornosti in more-
bitnih posledic, je poudaril 
tudi Stritih in dodal, da bi ob 
popolni razorožitvi TO težko 
dosegli osamosvojitev v voj-
ni v letu 1991. V Tržiču je TO 
ohranila orožje in strelivo v 
celoti, zato so lahko oborožili 

vse enote, ki so jih formacij-
sko razvijali v TO Tržič. Kot 
je še poudaril Stritih, so se 
uresničile želje številnih ge-
neracij pred nami – biti sa-
mostojni in živeti v lastni 
državi, a kot je tudi opozo-
ril, smo namesto demokra-
tičnih temeljev, socialne var-
nosti in skupnih vrednot pri-
ča precejšnji razprodaji drža-
ve, podredljivosti tujemu ka-
pitalu, družbi privilegiranih 
bogatih ... »Mnogi, ki smo 
bili udeleženci osamosvojit-
venih procesov, se sprašuje-
mo, ali je bilo vredno. Kljub 
vsemu sem prepričan, da 
obstaja upanje, kajti le vred-
note, za katere smo si priza-
devali, nas lahko ohranijo kot 
narod,« je sklenil.

Niso se ustrašili odgovornosti
Na hiši Miha in Vide Raztresen v Bistrici pri Tržiču so odkrili ploščo v 
zahvalo in spomin na tajno skladišče streliva TO Tržič v letih 1990 in 1991.

Nedavno odkritje spominske plošče na stanovanjski hiši družine Raztresen

Svetniki so sprejeli 
Odlok o ustanovitvi 
proračunskega 
stanovanjskega sklada 
Mestne občine Kranj. 
Prejeti prihodki bodo 
porabljeni za obnove in 
nakupe novih stanovanj.

Tržič – Na tržiški občini so pred dnevi gostili vodjo kranjske 
območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slove-
nije Ireno Vesel. »Pogovarjali smo se o optimalnem varovanju 
dediščine v Tržiču, odprli kar nekaj izzivov, ki nas čakajo v 
prihodnjih letih,« je povedal župan Borut Sajovic, ki je kot 
že znane izzive omenil sanacijo strehe in fasade na gradu 
Neuhaus, varovanje dediščine v mestnem jedru, problema-
tiko Kristanove hiše, odstranitev Bedinove hiše za dostop do 
Tržiškega muzeja in stanje dediščine okrog stavbe Tržiškega 
muzeja. Razprava je tekla tudi o možni lokaciji in umestitvi 
nove tržiške knjižnice v center mesta, ogledali so si tudi eno 
od možnih lokacij – nekdanji Peko Pur oziroma Runo. Objek-
tov kulturne dediščine je v Tržiču veliko, sredstva za obnovo 
pa omejena, zato upajo tudi na črpanje evropskih sredstev v 
naslednji finančni perspektivi.

Dediščine za obnovo veliko, sredstev premalo

Tržič – Občina Tržič je zaradi potreb na terenu in pripomb 
občanov pristopila k začetku postopka novelacije Odloka o 
javnem redu in miru. Obstoječ odlok je bil sprejet leta 2008, 
nov predlog je trenutno v javni obravnavi. Na občini želijo 
pridobiti zakonite predloge, pobude in rešitve občanov, da 
bo izvajanje določb odloka čim bolj odražalo potrebe okolja 
in nudilo podlago za učinkovito sankcioniranje prekrškov. 
V obdobju od sprejetja osnovnega odloka je prišlo tudi do 
sprememb v zakonodaji, kar bodo upoštevali pri oblikovanju 
končne verzije odloka, pri pripravi bo sodeloval tudi Medob-
činski inšpektorat Kranj.

V obravnavi spremembe odloka o javnem redu

Jesenice – Na sobotni tekmi Alpske hokejske lige v dvorani 
Podmežakla, ko bo domača ekipa ob 18. uri gostila ekipo iz 
Asiaga, bodo v jeseniškem hokejskem klubu zaključili akcijo 
Rožnati oktober. Predsednica organizacije Europa Donna bo 
tudi vrgla prvi plošček, gostje pa bodo tudi ambasadorka Ro-
žnatega oktobra Petra Miklič ter predstavniki Onkološkega 
inštituta Ljubljana. 

Zaključek Rožnatega oktobra
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Loka da Camera
Festival komorne glasbe 
od 4. do11. novembra 2019

Grajski nocturno
Ponedeljek, 4. 11. 2019, ob 19.30  

v kapeli Škofjeloškega gradu
Mak Grgić, kitara

Luka Železnik, flavta
Ana Julija Mlejnik, violina

Sebastian Bertoncelj, violončelo
Voden ogled Loškega muzeja: Jože Štukl

Vstopnina: 10 €, upokojenci/otroci do 12 let/študenti: 5 €

 Puštalsko stihožitje
Četrtek, 7. 11. 2019, ob 19.00  

v kapeli Puštalskega gradu
Boris Bizjak, flavta

Ana Julija Mlejnik, violina
Yevgeny Chepovetsky, viola
Miloš Mlejnik, violončelo

Poezija: Tomaž Hostnik in Luka Železnik

 Kristalni allegro
Ponedeljek, 11. 11. 2019, ob 19.30  

v Kristalni dvorani Sokolskega doma
Lorenzo Cossi, klavir

Ana Julija Mlejnik, violina
Clara Evens, violina

Kei Tojo, viola
Miloš Mlejnik, violončelo

Vstopnina: 10 €, upokojenci/otroci do 12 let/študenti: 5 €

www.gorenjskiglas.si

Igor Kavčič

Škofja Loka – Iz naslova Go-
dalkanje je kaj hitro moč raz-
brati, da gre za godala. Več, 
gre za celoletni program go-
dalne igre, ki dopolnjuje ali 
nadgrajuje že pridobljeno 
znanje sodelujočega učen-
ca glasbenika. Vse skupaj je 
pred devetimi leti »zakuhal« 
akademski in ljudski glasbe-
nik violinist Bojan Cvetre-
žnik, ki je kot mentor k sode-
lovanju doslej privabil odlič-
ne glasbenike za različne go-
dalne stile iz Slovenije in tu-
jine. Ena izmed njih je tudi 
Škofjeločanka Barja Drnov-
šek, ki je tudi vodja letoš-
njega Godalkanja, v kate-
rega programih sicer sode-
luje množica otrok, mlado-
stnikov, akademskih glas-
benikov in študentov, ki svo-
je znanje potem predstavijo 
na zaključnem Velikem gala 
koncertu Godalkanje v Festi-
valni dvorani v Ljubljani.

Folk glasba, glasba sveta

Letošnja osrednja tema 
bo tako imenovani balfolk. 

Koncert bo torej neke vrste 
plesni dogodek ob sprem-
ljavi godal. Kaj pravzaprav 
je balfolk – v dobesednem 
prevodu bi rekli plesi sveta. 
»Težko bi govorili o plesih 
sveta, zato sama raje upo-
rabljam kar originalni izraz 
balfolk. Gre za glasbo, ki iz-
vira iz Francije, Italije in 
Belgije, pravi razcvet pa je 
doživela v zadnjem desetle-
tju. Etno glasba, ki spodbu-
ja ples, je značilna tudi za 
glasbene sestave v folklor-
nih skupinah. Razlika pa je 
ta, da folklore plešejo po iz-
delanih koreografijah in jih 
pridemo gledat na njiho-
ve nastope, balfolk pa po-
meni ples za lastno vese-
lje in užitek brez kakršnih-
koli predpisanih koreogra-
fij. Balfolk se ne igra in ple-
še le na odru, ampak tudi 
na porokah,« pojasnjuje 
Barja Drnovšek, sicer kla-
sično izobražena violinist-
ka, ki se je šolala na Koro-
škem deželnem konserva-
toriju v Celovcu in na lju-
bljanski Akademiji za glas-
bo. Folk glasba jo je navdu-
ševala že v študijskih letih, 

po učiteljskem delu na slo-
venski glasbeni šoli v Ce-
lovcu in treh letih v Glas-
beni šoli Škofja Loka, pa se 
je pred petimi leti odločila 
za glasbenico v svobodnem 
poklicu.

»Nekaj časa sem poskusi-
la združevati oboje, pouče-
vanje v šoli in igranje violi-
ne, ki ni strogo po predpisa-
nem načrtu, in se na koncu 
odločila za slednje,« o svo-
ji glasbeni poti pove Drnov-
škova; da večina ljudi misli, 
da se pri folk glasbi ni tre-
ba ukvarjati s tehniko igra-
nja. A ni tako. »Potem ko 
igraš glasbo iz bogate zak-
ladnice folk glasbe iz različ-
nih držav Evrope od juga do 
severa, od zahoda na vzhod, 
potem tudi na klasično glas-
bo gledaš drugače,« pripo-
veduje. »Začutiš jo tako, 
kot si jo je skladatelj zami-
slil. Na Godalkanju igramo 
skladbe po posluhu s posne-
manjem in ne po notah. De-
lujemo podobno kot pri je-
ziku, ko se ga najprej nau-
čimo razumeti in govori-
ti, šele potem brati in pisa-
ti. Če hočemo zapisati, kako 

se oglaša pes, zapišemo 
hov, hov, ko pa ga poskuša-
mo oponašati, bo slišati vse 
drugo, samo hov hov ne.« 

Igranje po posluhu

Barja Drnovšek na popo-
tovanjih in koncertih z raz-
ličnimi etno zasedbami po 
svetu tudi sama ob različnih 
mojstrih nadgrajuje svoje 
znanje instrumenta. Prepri-
čana je, da lahko prav z igra-
njem violine predstavlja po-
sebnosti posameznih evrop-
skih narodov. »Veliko glas-
be ni napisane, lahko pa se jo 
naučimo s posnemanjem.« 
Sodelovala je tako z več pro-
fesionalnimi orkestri, a 
v njih glasbenik igra, kar 
»dobi na pult«, v etno sku-
pinah pa je več improvizaci-
je, domiselnosti, igranja, kot 
glasbenik žel. Veliko igra v 
duetu z Bojanom Cvetre-
žnikom, v zadnjem času 
tudi skupaj z nekaj učenci 
v sestavu Slovenian fiddle 
gang. Je violinistka v sesta-
vu Grad gori! in v projektih 
skupine Terrafolk & Sym-
bolic Orchestra, sodeluje s 

tujimi izvajalci folk glasbe. 
»Svet je velik, Slovenija pa 
za tovrstno glasbo nekoliko 
manjša. Tudi publika je re-
cimo v Belgiji drugačna kot 
pri nas.« 

Osrednji gost letošnje-
ga Godalkanja bo belgijski 
multižanrski violinist Wo-
uter Vandenabeele. Poleg 
njega in Barje Drnovšek bo 
nastopila tudi najstniška za-
sedba najbolj entuziastičnih 

godalkarjev, ki se jih je op-
rijelo ime Slovenian Fiddle 
Gang. Samo letos so mlade-
niči in mladenke že koncer-
tirali po Italiji, Luksembur-
gu, Belgiji, Srbiji, Španiji in 
seveda doma, in se izobraže-
vali še v Bolgariji. Posebni 
gostje bodo še skupina šved-
skih učencev in učiteljev ... 
Nedelja, 3. november, bo v 
Festivalni dvorani vsekakor 
dan za godala in ples.

Koncert za godala in ples
V nedeljo bo Festivalno dvorano v Ljubljani že tretje leto po vrsti preplavil zvok godal. Veliki gala 
koncert Godalkanje bo letos posvečen tako imenovanemu balfolku. Pogovarjali smo se z idejno vodjo 
in mentorico te glasbe pri nas violinistko Barjo Drnovšek, po rodu iz Škofje Loke.

Barja Drnovšek se v zadnjih letih veliko posveča tako 
imenovanemu balfolku. / Foto: Bojan Stepančič

Igor Kavčič

Kranj – Na stenah v prizidku 
Doma krajanov Primskovo si 
ogledujemo risbe, akvarele, 
olja in akrile, kolaže, asem-
blaže, grafike, dela v tehni-
ki sitotisk, slike po podobah 
starih mojstrov. Ne, ne gre 
za skupinsko razstavo kranj-
skih likovnih umetnikov, vsa 
razstavljena dela, kakih tride-
set jih je na ogled, je v zadnjih 
nekaj več kot dvajsetih letih 
ustvaril Rajko Bogataj. Gre 
seveda za izbor iz njegovega 
bogatega ustvarjalnega opu-
sa, ki je v ponedeljek sprem-
ljal izid knjige, v kateri pred-
stavlja svojo življenjsko in li-
kovno pot.

Na dogodku se je zbralo 
lepo število njegovih likovnih 
sopotnikov, tudi članov Kul-
turnega društva likovnikov 
Kranj, ki ga je ustanovil lani. 
»Ljudje pri mojih letih pogos-
to razmišljamo, da bi kam za-
beležili to, kar smo v življe-
nju počeli, da bi kaj ostalo za 
nami,« o svoji odločitvi, da 
izda knjigo, pove danes 83-le-
tni Rajko Bogataj. »Tako sem 
pobrskal po svojih spominih 

in zapisal pomembnejše do-
godke v svojem življenju, 
lepo pa je, ker imam kaj poka-
zati s svojimi likovnimi stva-
ritvami. Njim je namenjen 
večji del knjige.« Pove, da ni 
bilo lahko izbrati med deli in 
hkrati poskrbeti za čim boljše 
fotografije, ki so pomembne 
za kvaliteten tisk. V knjigi so 
tako predstavljene podobe v 
vseh številnih likovnih teh-
nikah, v katerih ustvarja Bo-
gataj. 

Besedilo k posame-
znim sklopom je pripravi-
la umetnostna zgodovinar-
ka in likovna kritičarka Ana-
marija Stibilj Šajn, ki je v na-
govoru ob predstavitvi knji-
ge poudarila, da knjiga pred-
stavlja tako njegovo življenj-
sko pot kot ustvarjalno širi-
no, ki sta na neki način ena 
od druge soodvisni. V za-
ključku je avtor popisal tudi 
vsa svoja doslej ustvarjena 
dela. »Fascinira me Rajko-
va izjemna ustvarjalna ši-
rina, njegovo ukvarjanje v 
različnih likovnih medijih, 
različnimi tehnikami in ob 
tem tudi spoštovanja vreden 
študijsko raziskovalni in 

eksperimentalni naboj, ki ga 
zasledimo v njegovih delih. 
Občutek imamo, da s pravo 
lahkoto prehaja iz ene tehni-
ke v drugo,« je povedala Sti-
bilj Šajnova, da je v suvere-
nem pristopu in ustvarjalni 
globini lahko vzor marsika-
teremu mlademu avtorju.

Rajko Bogataj je po stro-
ki geodet in se je likovni 
umetnosti posvetil predvsem 
v tretjem življenjskem obdob-
ju. Bogataj je mojster risbe, 
senzibiliteto do nje je pilil že v 
času službovanja. Na predho-
dni trdni risbi so recimo gra-
jeni tudi akvareli, obvlada pa 
tudi različne grafične tehni-
ke, od linoreza do jedkanice, 
suhe igle in sitotiska. 

»Vsaka tehnika mi je bila 
zanimiva ob svojem času,« 

se odgovoru o svoji najljub-
ši tehniki izmakne Bogataj, a 
hkrati doda, da mu je ljub li-
norez, ker je podoben kipar-
stvu, ko je vsak zarez z orod-
jem neponovljiv. »Bogataj 
v svojih delih komunicira z 
naravno krajino in motivi-
ko kulturne dediščine. Je an-
gažiran ustvarjalec, katerega 
podobe nikoli niso brez spo-
ročila,« je še dodala umetno-
stna zgodovinarka. Predse-
dnica Zveze kulturnih dru-
štev Kranj Slovenije Mija 
Aleš je Rajku Bogataju po-
delila priznanje za likovno in 
organizacijsko delo, likovna 
prijateljica Anka Marzidov-
šek mu je namenila osebno 
pesem, s pesmijo pa so zbra-
ne navdušile pevke iz skupi-
ne Bodeče neže.

Rajkova knjiga
Samonikli likovni ustvarjalec Rajko Bogataj svojo 
življenjsko in umetniško pot predstavlja v knjigi.

Rajko Bogataj in Anamarija Stibilj Šajn / Foto: Igor Kavčič
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Vilma Stanovnik

Kranj – Maja Povšnar, ki ima 
v svoji bogati zbirki odličnih 
rezultatov naslov evropske in 
tudi svetovne prvakinje v bra-
zilskem jiu-jitsuju, je prejšnji 
konec tedna nastopala na od-
prtem evropskem prvenstvu 
brez kimone mednarodne 
brazilske jiu-jitsu organizaci-
je. V Rimu je tekmovala v lah-
ki kategoriji vijoličnih pasov v 
kategoriji do 61,5 kilogramov. 
»Skozi težke uvodne borbe 
sem se prebila vse do polfina-
la, kjer sem izgubila z mini-
malno razliko dveh točk in na 
koncu osvojila bronasto me-
daljo. Rezultata sem izredno 
vesela, saj je bila konkurenca 
zelo močna, prav tako pa sem 
prvič tekmovala na tekmova-
nju brez kimona. Vsekakor 
je to zelo dobra popotnica za 
naslednje tekmovanje, ko se 
bom konec novembra ude-
ležila svetovnega jiu-jitsu pr-
venstva v Abu Dhabiju,« je 

povedala Povšnarjeva, doma 
iz Kokre pri Preddvoru.

Tekmovalka, ki redno os-
vaja najvišja mesta, tako tudi 
tokrat ni ostala brez odličja. 
»Presrečna sem tudi, ker sem 
trenutno ena redkih, ki se z 
nobenega tekmovanja še niso 
vrnili brez medalje, kar je res-
nično velika redkost; ampak 
to daje samo potrditev moje-
mu trdemu delu, saj se mo-
ram za odlično pripravo na 
treninge voziti v Zagreb, kjer 
treniram v Black Dragon Aka-
demiji. Zadnji mesec so mi s 
pripravami pomagali tudi na 
Irskem, v akademiji, kjer sem 
trenirala s svojo vzornico in 
eno najboljših tekmovalk na 
svetu v moji kategoriji med čr-
nimi pasovi,« tudi pravi Maja, 
ki se zaveda, da bi vse treninge 
in nastope težko zmogla brez 
sponzorjev. 

»Vse skupaj bi bilo seveda 
finančno neizvedljivo brez 
pomoči mojega sponzorja 
Frankstahl, d. o. o., in brez 

podpore Občine Preddvor, 
vsekakor pa bi mi za uresni-
čitev sanj prišla prav vsaka 

dodatna pomoč potencialnih 
novih sponzorjev,« še doda 
Maja Povšnar.

Maja Povšnar znova odlična
Naša najboljša tekmovalka v jiu-jitsuju Maja Povšnar iz Kokre se je prejšnji teden z evropskega 
prvenstva, ki je potekalo v Rimu, vrnila z bronasto medaljo.

Maja Povšnar (druga z desne) z novim odličjem. Tokrat je 
bronasto prinesla iz Rima. / Foto: arhiv Maje Povšnar

Vilma Stanovnik

Žiri, Idrija – Rok Turk je zma-
govalec Rellyja Idrija, ki je bil 
zadnja postaja letošnje sezo-
ne državnega prvenstva. No-
vost v letošnji izvedbi je bil 
poleg novih hitrostnih pre-
izkušenj tudi tako imeno-
vani super special v Žireh, 
kjer so posadke veliko šte-
vilo gledalcev navduševale s 
svojimi nastopi. Med njimi 
tudi aktualna državna prva-
ka v letošnji sezoni Rok Turk 
in Blanka Kacin z dirkalni-
kom Hyundai i20 R5, ki sta 
bila že v soboto najhitrejša 
na vseh treh hitrostnih pre-
izkušnjah in tako napoveda-
la, da ju na domačem reliju 
zanima le zmaga. Na koncu 
sta bila res najboljša.

»Seveda je zmaga pred do-
mačimi navijači v domačem 

kraju nekaj najlepšega. Hva-
la vsem, ki ste naju prišli 
spodbujat na hitrostne pre-
izkušnje in pozdravit v ser-
visno cono. Z Blanko sva si 
vsekakor želela z novo zma-
go zaključiti letošnjo uspeš-
no sezono in uspelo nama 
je. Všeč so mi bile nove hi-
trostne preizkušnje, ki so še 
dodale k zanimivosti relija, 
pa tudi sam nastop nama je 
uspel tako, kot sva si ga za-
mislila pred startom. Celot-
na ekipa je svoje delo odlično 
opravila,« se je ob zaključku 
relija veselil Turk, za katere-
ga je bila to že tretja zmaga 
na domačem reliju. Tretji pa 
je bil tudi naslov, ki sta ga v 
letošnji sezoni osvojila sku-
paj s Kacinovo.

Drugi na reliju v Idriji je 
bil na koncu Nemec Albert 
von Thurn und Taxis (Škoda 

Fabia R5 Evo), tretji pa Dar-
ko Peljhan (VW Polo proto).

Po skupno devetih hitro-
stnih preizkušnjah so med 
deseterico končali še štirje 
slovenski dirkači. Šesti je bil 

Martin Mlinar (Peugeot 208 
R2), sedmi Martin Štucin 
(Renault Clio R3 maxi), osmi 
Janko Čebron (Mitsubishi 
evo IX), deseti pa Aleš Zrin-
ski (Peugeot 208 T16).

Zmaga pred domačimi navijači
Minuli konec tedna so se ob zaključku državnega prvenstva v reliju najboljši dirkači pomerili na cestah 
v okolici Idrije in Žirov, slavil pa je Rok Turk, ki je naslov najboljšega osvojil že tretjič.

Rok Turk in Blanka Kacin sta se na domačih cestah dobro 
znašla. / Foto: Uroš Modlic

Besnica – Enaindvajsetletni Vid Slavec iz Besnice, član Golf 
akademije Diners Club Ljubljana, si utira pot med najboljše 
amaterske slovenske golfiste. Za njim so uspešni tekmovalni 
meseci. Na odprtem mladinskem prvenstvu na Slovaškem 
je zasedel drugo mesto, na hrvaškem odprtem mladinskem 
prvenstvu pa tretje. Na nedavnem srbskem amaterskem tur-
nirju je bil prav tako drugi. V svoji skoraj dvajsetletni karieri, 
svoje prve korake na igrišču za golf je namreč skupaj z očetom 
naredil pri dveh letih, je zabeležil naziv večkratnega državnega 
in ligaškega prvaka, bil je prvi na državnem članskem ekipnem 
prvenstvu, zasedel pa je tudi drugo mesto v slovenski ligi v 
članski kategoriji. 

Vid Slavec med najboljšimi golfisti

Vid Slavec zaseda najvišje stopničke na tekmovanjih. 
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Jože Marinček

Kranj – V ponedeljek so ho-
kejisti odigrali dve tekmi 
članskega državnega prven-
stva. Tekma na Bledu med 
ekipama MK Bled in HDD 
SIJ Acroni Jesenice se je 
končala z rezultatom 3 : 15, 

tekma med SŽ Olimpija in 
Mariborom pa z rezultatom 
7 : 0. 

Danes bodo hokejisti v 
Mednarodni hokejski ligi 
odigrali dve tekmi. Ob 18. 
uri se bo začela tekma v špor-
tni dvorani Podmežakla, ko 
se bodo pomerili hokejisti 

HD Hidria Jesenice in hoke-
jisti ekipe True Celje. Tekma 
bo štela tudi za točke držav-
nega članskega prvenstva. 
Ob 19. uri se bodo v Zalogu 
srečali še hokejisti HK Slavi-
ja Junior in KHL Mladost iz 
Zagreba. V soboto bo v Dvo-
rani Zlato polje tekma med 

Triglavom in Hidrio Jeseni-
ce, začela pa se bo ob 19.30.

V Alpski hokejski ligi 
bodo jutri Ljubljančani v Ti-
voliju gostili ekipo Fassa Fal-
cons, Jeseničani pa bodo go-
stovali v Salzburgu. V sobo-
to bo moštvo SIJ Acroni Je-
senice v ob 18. uri gostilo Mi-
gros Supermercati Asiago, 
SŽ Olimpija pa bo gostova-
la pri moštvu Wipptal Bron-
cos Weihenstephan.

Živahno na ledenih ploskvah

Jože Marinček

Kranj – Nogometni prvoliga-
ši bodo konec tedna odigra-
li tekme 16. kroga. V sobo-
to ob 16.15 se bo začela tek-
ma na igrišču Z dežele, kjer 
bodo pri Celju gostovali no-
gometaši Triglava. »Osvoje-
ne tri točke na zadnji tekmi 
ogromno pomenijo za še do-
daten dvig vzdušja v slačilni-
ci in kar najboljšo pripravo 
na naslednjega tekmeca. Še 
naprej bomo trdo delali in 
trenirali, da bomo za tekmo 
s Celjem optimalno priprav-
ljeni,« je pred gostovanjem 
povedal Milan Milanovič. 
Ekipa Domžal bo  nedeljo 
gostovala v Kidričevem

V drugi ligi bodo od-
igrali tekme 16. kroga. 

No  gometaši Rolteka Dob 
bodo v soboto ob 14. uri gos-
tili ekipo Vzajemci Fužinar, 
Kalcer Radomlje pa bodo v 
nedeljo ob 14. uri gostili Kr-
ško.

Tekme 12. kroga bodo v so-
boto  ob 14. uri odigrale eki-
pe v tretji SLN – zahod. Pari: 
Bled Hirter – Kočevje, Žiri – 
Fama Vipava in Tinex Šen-
čur – Sava Kranj.

Ekipe v gorenjski nogo-
metni ligi bodo v soboto odi-
grale tekme desetega kroga. 
Vse tekme se bodo začele ob 
14. uri, pari pa so: Velesovo 
– Niko Železniki, Kranjska 
Gora – Polet, SIJ Acroni Je-
senice – Škofja Loka, Viso-
ko – Preddvor, Šobec Lesce 
– Bohinj in Britof – Zarica 
Kranj. 

Nogometaši Triglava 
odhajajo v Celje

Kranj – V ponedeljek so vaterpolisti AVK Triglav odigrali tek-
mo sedmega kroga v regionalni vaterpolski ligi A2. Tekma z 
vaterpolisti VK Cattaro se je v pokritem olimpijskem bazenu 
v Kranju končala z zmago gostov, ki so slavili z rezultatom 11 
: 12 (0 : 4, 4 : 2, 5 : 4, 2 : 2). Za domači Triglav je šest zadetkov 
dosegel Benjamin Popovič, štiri Jan Justin in enega Andraž 
Pušavec. 

Kranjski vaterpolisti znova poraženi

Kranjski vaterpolisti so tudi v ponedeljek zvečer v 
domačem bazenu ostali brez zmage. / Foto: Gorazd Kavčič
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Cveto Zaplotnik

Srednje Brdo – Rok je še zelo 
mlad, star štiriindvajset let, a 
že nekaj časa ve, kaj ga vese-
li in kaj bi v življenju rad po-
čel. Že v srednji šoli je iz raz-
ličnih delov sestavljal gorski 
traktor, a ga zaradi pomanj-
kanja denarja ni dokončal. 
Po izobrazbi strojni tehnik 
je zdaj pred koncem študi-
ja na škofjeloški višji šoli za 
strojništvo (manjkata mu še 
dva izpita in diploma), lani 
se je podal tudi v podjetniške 
vode in postal samostojni 
podjetnik – s. p. Lavrih, ki iz-
deluje kmetijsko mehaniza-
cijo za delo v hribovskih raz-
merah. »Pri delu na kmeti-
ji sem spoznal, da so na trgu 
za slovenske razmere preve-
liki in glede na velikost kme-
tij tudi predragi stroji,« ugo-
tavlja Rok, ki je doslej razvil 
in izdelal dva kmetijska stro-
ja – tračni obračalnik z veli-
ko dodatne opreme in gor-
ski pobiralni zgrabljalnik. 
Še posebej je ponosen na 
zgrabljalnik, ki ga je tudi pa-
tentiral. »Takšnega zgrab-
ljalnika, ki se kot priključek 
lahko pripne h gorski kosil-
nici ali k traktorju, ni na sve-
tovnem trgu, nekaj podob-
nega izdelujejo le še v Švici. 
Razvijal sem ga tri leta, vse, 
razen reduktorja in hidrav-
ličnih sklopov, smo naredili 
sami. Namenjen je spravilu 

sena v strmini. Deluje tako, 
da roglji poberejo seno od 
tal in ga dajo na transpor-
tni trak, ta pa ga odloži na 
stran. Tako nastajajo ograb-
ki,« pojasnjuje Rok in našte-
va prednosti tega stroja: »V 
senu ni nečistih primesi, 
trak poteka navpično in tako 
manj obremenjuje motor. V 
konkurenci takih oziroma 
podobnih strojev na trgu je 
najlažji, tehta le 123 kilogra-
mov, ima pa 1,6 metra delov-
ne širine.«

Zdaj se usmerjajo  
v izdelavo in prodajo

Tračni obračalnik so prvič 
predstavili uporabnikom 
na spomladanskem kme-
tijskem sejmu v Komendi, 
gorski pobiralni zgrabljal-
nik pa prvič na jesenskem 

sejmu. »Doslej smo stroje 
le razvijali, zdaj se usmer-
jamo v izdelavo in v proda-
jo. Oba stroja sta cenovno 
sprejemljiva za povprečne 
slovenske kmetije,« razlaga 
Rok, ki je zadovoljen z do-
sedanjim odzivom na trgu. 
Doslej so prodali deset trač-
nih obračalnikov, predvsem 
z namenom, da so od kup-
cev dobili povratne informa-
cije o uporabnosti in kvalite-
ti priključka. Zgrabljalnik so 
dolgo preskušali na domači 
kmetiji in odpravili nekatere 
pomanjkljivosti, na sejmu 
so dobili naročila za izdela-
vo petnajstih strojev, priča-
kujejo pa še nova. V Slove-
niji si bodo prizadevali čim 
več strojev prodati sami, v 
prihodnje pa načrtujejo tudi 
prodajo v tujino, o čemer se 

že dogovarjajo z nekaterimi 
trgovci. Predstavljali se bodo 
na kmetijskih sejmih v Ko-
mendi, v Gornji Radgoni in 
v Celju, morda tudi na ka-
kšnem v tujini.

Razmišlja že  
o novih strojih

Roku sta doslej pri izde-
lavi strojev veliko pomagala 
brata, dobro sodeluje tudi z 

lokalnimi partnerji. Razmi-
šlja o zaposlitvi dveh delav-
cev, o širitvi delavnice pa tudi 
o novih strojih, ki bi jih lahko 
ponudil trgu. Tako že razvija-
jo avtonomni robot za košnjo 
v strmini – to bo daljinsko vo-
dena kosilnica s pogonom 
na gosenice, že na spomla-
danskem kmetijskem sej-
mu v Komendi pa bodo ver-
jetno predstavili gorsko hi-
drostatično kosilnico, ki bo 
imela hidrostatični pogon 
koles in na katero bo mož-
no priključiti večje priključ-
ke. Rok ima še nekaj idej, a 
kot pravi: »Strojev ne mo-
rem samo razvijati, treba jih 
je tudi narediti za prodajo in 

tako zaslužiti denar za nova 
vlaganja in nov razvoj.«

Rok izhaja z Lavriho-
ve kmetije, ki obsega dvaj-
set hektarjev kmetijskih ze-
mljišč in še približno toliko 
gozda. Glavna dejavnost je 
prireja mleka, v gozdu jim 
je pred leti veliko škodo na-
redil žled, zaradi katerega so 
morali posekati in pospravi-
ti približno dva tisoč kubič-
nih metrov drevja. Oče Mar-
jan kmetuje ob delu v službi, 
mama Anica se v okviru do-
polnilne dejavnosti ukvar-
ja s peko piškotov. Kmetijo 
naj bi prevzel Aljaž, najsta-
rejši od šestih otrok, Rok se 
je usmeril v strojništvo.   

Lavrihovi kmetijski stroji za delo v strmini
Samostojni podjetnik Rok Gartnar s Srednjega Brda v Poljanski dolini izdeluje kmetijsko mehanizacijo za delo v hribovskih razmerah. Doslej je izdelal dva 
stroja – tračni obračalnik in gorski pobiralni zgrabljalnik (tega je tudi patentiral), razvija pa še dva. 

Rok Gartnar

Lavrihov tračni obračalnik in pobiralni zgrabljalnik za delo v hribovskih razmerah

Rok Gartnar: »Takšnega 
zgrabljalnika ni na 
svetovnem trgu, nekaj 
podobnega izdelujejo le 
še v Švici.«

Cveto Zaplotnik

Kranj – Svet kranjske obmo-
čne enote Zavoda za goz-
dove Slovenije (predseduje 
mu kmet Stanislav Bergant 
iz Kokre) je v osrednji toč-
ki dnevnega reda nedavne 
seje določil predlog gozdno-
gospodarskega načrta enote 
Sovodenj za desetletno ob-
dobje 2019–2028, pri tem 
se je seznanil tudi s proble-
mi, na katere so kmetje in 
lastniki gozdov opozorili na 

javni obravnavi – to je pro-
blem množične rekreaci-
je na Blegošu, uporabe sve-
tilk v nočnem času v goz-
du ter vse večjega vpliva tu-
rizma, rekreacije, divjadi in 
velikih zveri na podeželje. 
Svet podpira omejevanje ne-
mira v gozdovih in nezaže-
leno rabo gozdov, kot je na 
primer neprimerna uporaba 
gozdnih prometnic. Gozdne 
ceste so namreč namenjene 
predvsem gospodarjenju 
z gozdovi, a jih obiskovalci 

uporabljajo tudi za vožnje 
po naravnem okolju. 

Kmetje in lastniki goz-
dov so še posebej opozorili 
na to, da upravljanje s kraji-
no ni združljivo z neusklaje-
no prisotnostjo velikih zve-
ri. O tem so razpravljali tudi 
na seji sveta območne eno-
te, na kateri so ugotavljali, 
da se je številčnost volkov na 
Gorenjskem povečala letos 
s pojavom treh tropov in da 
so volkovi do 25. septembra 
v 45 napadih pokončali 223 

glav drobnice, pet konj in pet 
govedi. V 35 primerih so rej-
ci za zaščito živali pred vol-
kovi uporabili električno og-
rajo z več kot eno žico. V raz-
pravi je bilo slišati različna 
mnenja, omenjamo le ne-
katera: volk neposredno ne 
vpliva na mladje in gozdne 
prometnice, močno pa vpli-
va na prebivalce tega okolja, 
brez katerih ne bo izvedbe 
gojitvenih del in gozdne in-
frastrukture; odstrel volkov 
ni rešitev za zmanjševanje 
škod; postavitev električnih 
mrež za zaščito rejnih živali 
v predalpskem svetu na več-
jih pašnikih ni izvedljiva; če 
bodo kmetje obupali, bo za-
mrla kmetijska dejavnost in 
posledično tudi gospodarje-
nje z gozdovi ...  

Podpirajo omejevanje nemira
Svet kranjske območne enote Zavoda za gozdove Slovenije podpira 
omejevanje nemira v gozdovih in nezaželeno rabo gozdov. 

Cveto Zaplotnik

Kranj – Za trg kmetijskih in 
gozdnih zemljišč so značil-
na sezonska nihanja, pravi-
loma je v prvi polovici leta 
sklenjenih več kupoprodaj-
nih poslov kot v drugem, 
ugotavlja geodetska uprava 
v poročilu o slovenskem ne-
premičninskem trgu v leto-
šnjem prvem polletju in po-
udarja, da je ne glede na ni-
hanja tako za kmetijska kot 
gozdna zemljišča za obdob-
je 2014–2019 značilen trend 
rasti. V letošnjem prvem 
polletju je bilo za kmetijska 
zemljišča sklenjenih 4240 
poslov ali približno deseti-
no več kot s sezonsko pri-
merljivim prvim polletjem 
2015. Pri gozdnih zemljiščih 
je bil trend naraščanja še 

močnejši, v prvem polle-
tju je bilo sklenjenih 1578 
poslov, kar je bilo 37 odstot-
kov več kot v prvi polovici 
leta 2015. 

V primerljivem obdob-
ju pa ni naraščal le promet 
s kmetijskimi in gozdnimi 
zemljišči, ampak tudi cene 
teh zemljišč. V letošnjem 
prvem polletju je bila pov-
prečna cena kmetijskega 
zemljišča (brez trajnih na-
sadov) 1,51 evra za kvadratni 
meter, v lanskem prvem pol-
letju 1,44 evra, v prvem pol-
letju leta 2015 pa 1,38 evra. 
Povprečna cena gozdnih ze-
mljišč je v letošnjem prvem 
polletju znašala 56 centov za 
kvadratni meter in je bila za 
slabih 22 odstotkov višja kot 
v prvem polletju 2015, ko je 
znašala 46 centov. 

Več prometa in višja 
cena zemljišč 
Promet s kmetijskimi in gozdnimi zemljišči v 
Sloveniji se povečuje, narašča pa tudi cena.

Cveto Zaplotnik

Potok pri Komendi – Oddelek 
za kmetijsko svetovanje pri 
Kmetijsko gozdarskem za-
vodu Ljubljana, Strojni kro-
žek Pšata - Bistrica, podjetje 

Gorenc in semenarska hiša 
Saatbau vabijo v ponede-
ljek, 4. novembra, na prikaz 
mehanske obdelave nakna-
dnih posevkov. Prikaz se bo 
začel ob 10. uri na njivi med 
industrijsko cono Potok in 

Lahovčami, dostop do njive je 
z glavne ceste Mengeš–Brnik 
pri Kmetijskem centru Lah 
in bo označen s tablicami SK 
Demo. Udeleženci si bodo 
ogledali devet različnih me-
šanic naknadnih posevkov, ki 

so primerni za poletno in je-
sensko ozelenitev, krmo in za 
podor, ter se pogovorili o nji-
hovih prednostih in slabos-
tih, člani strojnega krožka pa 
bodo s stroji prikazali mehan-
sko obdelavo teh posevkov.

Prikaz mehanske obdelave naknadnih posevkov
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Simon Šubic

Kranj – Gorenjska banka, ki 
je od letos v lasti srbske AIK 
banke, je v prvem polletju iz-
boljšala vse kazalce poslova-
nja. Bruto dohodek je na pri-
mer dvignila za dobrih 28 
odstotkov in ob tem ustvari-
la 22 milijonov evrov čistega 
dobička, bilančna vsota v vi-
šini 1,87 milijarde evrov pa je 
bila sredi leta za 2,2 odstot-
ka višja kot konec lanskega 
leta. O viziji njenega razvo-
ja, vplivu novega lastnika na 
njeno poslovanje ter krepitev 
položaja v Sloveniji in regiji 
pa tudi o varčevalnih nava-
dah Gorenjcev smo se pred 
mednarodnim dnevom var-
čevanja pogovarjali s predse-
dnikom uprave Mariom He-
njakom, ki Gorenjsko banko 
vodi zadnje leto dni.  

Gospod Mario Henjak, ste 
Hrvat, direktor slovenske 
banke v srbski lasti. Precej 
zanimiva kombinacija ...

V etnično raznolikem so-
delovanju vidim veliko več 
prednosti kot ovir, saj raz-
ličnost prinaša bogastvo iz-
kušenj ter tudi dobre rezul-
tate. V splošnem poslovno 
sodelovanje Slovenije in Sr-
bije narašča; izven območja 
EU Srbija predstavlja ene-
ga izmed večjih izvoznih tr-
govskih partnerjev, v Evrop-
ski uniji to lahko trdimo za 
Hrvaško. Sinergija med dr-
žavami je v našem primeru 
spodbudila oblikovanje sku-
pne bančne platforme na ob-
močju Slovenije, Hrvaške in 
Srbije. To nam prinaša pred-
nosti na več nivojih. Sode-
lovanje nam po eni strani 
omogoča izmenjavo dobrih 
praks, po drugi nam omogo-
ča prednosti, ki jih lahko po-
nudimo našim partnerjem, 
ki poslujejo v vseh treh drža-
vah. Tovrstne sinergije si že-
limo še okrepiti. 

Gorenjsko banko vodite že 
dobro leto dni. Izkušnje z de-
lovanjem v slovenskih ban-
kah imate sicer že od prej. 
Kaj vas je pripeljalo v Kranj? 

V bančne vode so me pri-
peljali trdo delo, strast do 
področja in nenehna že-
lja po napredku. Za seboj 
imam že več kot dvajset let 
izkušenj v panogi, a vsak 
dan naletim na nove izzive. 
Gorenjska banka je banka s 
tradicijo, ki v tem ključnem 
času sprememb na področju 
bančništva stremi k sodob-
nemu načinu poslovanja. 
Uvajamo pomembne spre-
membe tako na področju 
poslovanja s fizičnimi kot 
pravnimi osebami. Ključno 
je, da bomo vzpostavili nov 

in sodoben način bančnega 
poslovanja in obenem ohra-
nili pravo mero tradicije. V 
Gorenjski banki vidim og-
romno potenciala, kar me je 
tudi pripeljalo v Kranj.

Kako ste zadovoljni s poslo-
vanjem v prvem polletju?

V letošnjem letu smo pre-
segli tako lanske kot načr-
tovane rezultate. Rastemo 
na vseh segmentih, tako pri 
poslovanju s prebivalstvom 
kot s podjetji. Veseli me, da 
bomo v takšnem trendu tudi 
zaključili leto 2019.

Spomladi je prišlo do prev-
zema Gorenjske banke s 
strani srbske AIK banke, ki 
je poleti postala tudi njen 
edini lastnik. Kako je prihod 
ene največjih srbskih bank 
vplival na poslovanje Go-
renjske banke?

V poslovnem sodelovanju 
vidim zelo velik potencial. 
Sinergija sodelovanja nam 
omogoča izmenjavo dobrih 
praks na področju inovacij 
in tehnologije. Prinaša nam 
izkušnje v procesih digital-
ne transformacije ter pri 
obravnavi strank. Naj nave-
dem primer sodelovanja, ki 
je že viden v praksi. Sloven-
skim podjetjem, ki poslu-
jejo na srbskem trgu, so na 
voljo posebej ugodne tarife 
in obratno. Komitenti obeh 
bank na primer brez provi-
zije uporabljajo bankomate 
obeh bank v Sloveniji in Sr-
biji. V Gorenjski banki ima-
mo na voljo tudi tako imeno-
vani »international desk« – 
kontaktno osebo, ki je spe-
cializirana posebej za sveto-
vanje slovenskim pravnim 
osebam pri poslovanju v Sr-
biji in na Hrvaškem. 

Ob prevzemu ste dejali, da je 
vaš cilj, da Gorenjska banka 
še letos v Sloveniji pridobi se-
demodstotni delež. Trenutno 
ste na približno petih odstot-
kih glede na bilančno vsoto. 
Je torej vaš cilj še dosegljiv?

Zavedam se, da spremem-
be ne pridejo čez noč, letoš-
nje leto bomo zaključili z 

nadpovprečno dobrimi re-
zultati in posledično višjim 
tržnim deležem kot pred-
hodno leto. Sedemodsto-
tni tržni delež zasledujemo 
na področju pravnih oseb. 
Na vseh področjih imamo 
še vedno veliko načrtovanih 
dejavnosti, še posebej na po-
dročju digitalizacije. Verja-
mem v naše prihodnje pro-
jekte. Vztrajno se držimo 
dolgoročnega cilja, torej na-
povedanega 10-odstotnega 
tržnega deleža.

Večkrat ste že razložili, da 
želite rasti tako organsko kot 
tudi s prevzemi. Po Sloveni-
ji že odpirate nove posloval-
nice, kaj pa glede akvizicij? 
Menda se ozirate po kranj-
skem Lonu?

Težnje po akviziciji ne 
skrivamo. Budno spremlja-
mo in analiziramo vse dob-
re prevzemne možnosti v ju-
govzhodni regiji. To nam bo 
vzporedno z organsko rastjo 
zagotovilo pozicijo enega iz-
med glavnih igralcev na ban-
čnem področju v tem delu 
Evrope.

Kakšen pa je (bo) vaš recept 
za krepitev položaja banke v 
regiji?

Veseli me, da nam komi-
tenti v regiji izkazujejo tako 

visoko mero zaupanja, ki ga 
ohranjamo s trdim delom in 
trudom, pri čemer se drži-
mo načela poštenosti. Smo 
banka s tradicijo, na kar smo 
ponosni. V regiji predsta-
vljamo pomemben gospo-
darski steber družbe. Naš re-
cept je celosten: regionalno 
pripadnost utrjujemo tako z 
različnimi donatorskimi in 
sponzorskimi projekti, s ka-
terimi prispevamo h kako-
vostnemu okolju našega de-
lovanja, kot tudi s produktno 
naravnanostjo. Verjamem, 
da je recept za uspeh kom-
binacija inovativnosti, kom-
petentnih in visoko motivi-
ranih zaposlenih ter prave-
ga produkta. 

Kako pa poteka sanacija ban-
ke oz. čiščenje slabih kredi-
tov iz preteklosti? 

V prvih osmih mesecih 
smo zmanjšali stanje sla-
bih posojil za 31 odstotkov in 
tako nadaljujemo svojo stra-
teško usmeritev izboljšanja 
kakovosti kreditnega portfe-
lja. Povečali smo obseg kre-
ditov, pri čemer se je zdra-
vi del portfelja povečal za 11 
odstotkov, delež slabih poso-
jil pa zmanjšal za 26 odstot-
kov. Vsaka sanacija do dolo-
čene mere predstavlja bre-
me, še posebej, ker jo izva-
jamo sami, brez državne po-
moči. Kljub temu smo bili 
na sanacijo dobro pripravlje-
ni, vedeli smo, kaj nas čaka, 
zato jo izvajamo uspešno in 
učinkovito.

Omenili ste, da želite okrepi-
ti tudi poslovanje s prebival-
stvom. S čim skušate priva-
biti nove komitente?

S kvalitetnimi in inova-
tivnimi produkti, ki v prvi 
vrsti zagotavljajo dobro 
uporabniško izkušnjo. Tu 
imam v mislih predvsem 
poenostavljeno digitalno 

bančno poslovanje. To mora 
biti vedno pri roki, hitro, 
enostavno in obenem var-
no. Pred kratkim smo pre-
novili svojo mobilno ban-
ko. Sodobnemu načinu po-
slovanja prilagajamo tudi 
koncept poslovalnic. Kot 
prednost vidim tudi utrdi-
tev dolgoročnega poslovne-
ga sodelovanja z Mastercar-
dom, ki nam zagotavlja na-
predno digitalno tehnologi-
jo in s tem boljšo uporabni-
ško izkušnjo. 

Ali digitalizacija poslovanja 
pomeni tudi krčenje mreže 
vaših poslovalnic?

Namen digitalizacije po-
slovanja je olajšati in pospe-
šiti vsakodnevno bančno po-
slovanje naših komitentov. 
Osnovne transakcije, kot so 
dvigovanje gotovine ali pla-
čevanje položnic, se res se-
lijo na digitalne platforme, 
kar nam je v interesu. Ima-
mo vizijo, da se iz regional-
ne banke razvijamo v vses-
lovensko banko, kar prej 
pomeni širitev kot krčenje 
mreže. Dejstvo je, da je kla-
sičen koncept poslovalnic 
v zatonu, sodobne stranke 
potrebujejo podrobnejše in 
zahtevnejše finančne kon-
strukcije. Nove poslovalnice 
zato nadgrajujemo v sveto-
valna mesta, kjer stranke na 
enem mestu dobijo celovite 
finančne rešitve. 

Zadnje čase se precej govo-
ri o uvedbi ležarin. Ali tudi v 
Gorenjski banki razmišljate 
v tej smeri?

Ležarine v tujini že uva-
jajo, na primer nekatere 
banke v Italiji, Nemčiji in 
na Danskem. V Gorenjski 
banki o tem za zdaj ne raz-
mišljamo, saj komitentov 
ne želimo kaznovati, ker so 
nam zaupali denar. Bolj se 
fokusiramo na dolgoročne 

alternativne rešitve. V so-
delovanju s poslovnimi par-
tnerji v ta namen oblikuje-
mo različne varčevalne in 
investicijske produkte.

 
Pogovarjava se pred sve-
tovnim dnevom varčeva-
nja. Kakšni varčevalci smo 
Gorenjci? 

Gorenjce vidim predvsem 
kot klasične varčevalce, ki v 
največji meri poznajo var-
čevanje z depozitom. Ker so 
trenutno obrestne mere iz-
redno nizke, komitentom 
omogočamo drugačne obli-
ke varčevanja, kot so skladi 
ali življenjska zavarovanja. 

Trenutnim razmeram na 
trgu se moramo prilagoditi 
vsi deležniki. Kot eno izmed 
naših glavnih odgovornosti 
vidim zavzemanje svetoval-
ne funkcije. Komitente mo-
ramo finančno izobraževati, 
ozaveščati o novostih iz ban-
čnega področja in jim s svo-
jim znanjem in izkušnjami 
ponuditi optimalne finanč-
ne nasvete, prilagojene po-
trebam posameznika.

Je v trenutnih razmerah, 
ko ECB evropskim ban-
kam celo zaračunava nega-
tivno obrestno mero, ban-
kam sploh v interesu, da 
varčujemo?

Za nas je zelo pomembno, 
da je okolje, v katerem delu-
jemo, finančno stabilno. Na 
to vpliva tudi odgovorno fi-
nančno vedenje posamezni-
kov, eno izmed takšnih ve-
denj je tudi varčevanje. Kon-
cept varčevanja se spremi-
nja. Trenutno na tem po-
dročju v veliki meri sodelu-
jemo z Zavarovalnico Tri-
glav. Komitentom so na vo-
ljo produkti, ki poleg varče-
vanja prinašajo tudi pleme-
nitenje sredstev, življenjsko 
zavarovanje in mnogo več. Z 
vidika grajenja dolgoročnih 
odnosov in družbeno odgo-
vorno naravnane institucije 
nam je varna prihodnost ko-
mitentov zelo pomembna, 
naša naloga pa je, da finanč-
no vedenje komitentov pra-
vilno usmerjamo. 

V Gorenjski banki je ogromno potenciala
»V Gorenjski banki vidim ogromno potenciala. Ključno je, da bomo vzpostavili nov in sodoben način bančnega poslovanja in obenem ohranili pravo mero 
tradicije,« pravi predsednik uprave Gorenjske banke Mario Henjak.

Mario Henjak, predsednik uprave Gorenjske banke / Foto: Tina Dokl

O pomenu transparentnosti v banki: »Transparentnost 
je ena ključnih komponent pri ohranjanju zaupanja 
komitentov v katerokoli banko. V Gorenjski banki se 
držimo transparentne kreditne politike, v skladu z 
veljavno zakonodajo in priporočili Banke Slovenije. 
Poslujemo skladno z regulativo in dobro bančno 
prakso, zato s transparentnostjo nimamo težav. 
Pri povečevanju svoje prisotnosti v večjih središčih 
Slovenije in mednarodnem prostoru ostajamo zvesti 
svojemu načelu predanosti potrebam komitentom. 
Smo zanesljiv poslovni partner, sposoben prisluhniti 
potrebam strank, za katere poiščemo ustrezne 
finančne rešitve.«

O saniranju banke: 
»Vsaka sanacija 
do določene mere 
predstavlja breme, še 
posebej, ker jo izvajamo 
sami, brez državne 
pomoči. Kljub temu 
smo bili na sanacijo 
dobro pripravljeni, vedeli 
smo, kaj nas čaka, zato 
jo izvajamo uspešno in 
učinkovito.«
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Simon Šubic

Kranj – Po požaru mletih 
lesnih odpadkov v predelo-
valnem obratu Biomasa in 
mizarstvo Ovsenik na Jezer-
ski cesti v Kranju pred tre-
mi tedni, ki sta mu kasneje 
sledila še dva manjša poža-
ra, so se na uredništvo Go-
renjskega glasa anonimno 
obrnili okoliški prebival-
ci, ki so zaskrbljeni za svojo 
varnost in zdravje, podjetju 
pa očitajo več kršitev predpi-
sov. Z njimi so z anonimno 
prijavo seznanili tudi različ-
ne inšpektorate, ki jim pri-
javitelji očitajo neodzivnost. 
Med drugim opozarjajo, da 
velik kup zmletih lesnih od-
padkov vsebuje tudi primesi 
drugih, predvsem plastičnih 
odpadkov, po vonju sodeč pa 
tudi ostanke raznih topil in 
barv. »Pri tem velja opozoriti 
na dejstvo, da kup kar za trik-
rat presega največjo dovo-
ljeno višino in obseg, ki sta 
predpisana v Uredbi o skla-
diščenju trdnih gorljivih od-
padkov na prostem,« še po-
udarjajo.

Sosedje: gora smrdečih 
odpadkov

Anonimni sosedje v pri-
javi inšpekcijskim služ-
bam navajajo, da se je sprva 
nadzorovan proces mletja 
lesnih odpadkov manjše-
ga obsega v obratu Biomasa 
in mizarstvo Ovsenik spre-
menil v goro mletih, smrde-
čih odpadkov. »Pri strojnem 
mletju odpadkov, njihovi 
manipulaciji s težko meha-
nizacijo za nadaljnji tran-
sport, prihaja do ogromnih 
količin drobnega lesnega 
prahu, ki se nekontrolirano 

v velikih oblakih širi na vse 
strani do bližnjih stanovanj-
skih objektov. Po mletju in 
skladiščenju mlete bioma-
se na prostem se proti nase-
lju širi jedek vonj, ki je pos-
ledica primesi v lesnem dro-
birju, saj ta poleg odpadnega 
lesa vsebuje tudi ostale sno-
vi, lepila, topila ipd. Stroji za 
mletje med obratovanjem 
povzročajo tresljaje, ki se 
prenašajo na stanovanjske 
objekte, povzročajo nekon-
troliran prekomerni hrup, 
slednji pa z gotovostjo pre-
sega normative, ki so pred-
pisani za industrijske objek-
te znotraj stanovanjskega 
naselja,« piše v prijavi. 

Poleg tega mizarstvu oči-
tajo ustvarjanje prekomer-
nega hrupa, občasno tudi iz-
ven dovoljenih obratovalnih 
terminov. V obratu sušilni-
ce lesa, ki se glede na javno 
dostopne podatke nahaja na 
kmetijskih zemljiščih, kjer 
ni dopustna gradnja in ni 
vključena v del industrijske 

cone, sušenje poteka tudi v 
nočnih urah, opozarjajo so-
sedje. Poleg tega kup razsu-
tega tovora lesnih odpadkov 
po njihovem presega vse do-
voljene dimenzije. »Vsa 
našteta dejstva predstavlja-
jo kršitve več predpisov, de-
janja podjetja pa vodijo k de-
gradaciji okolja in poslabša-
nju zdravega življenjskega 
prostora v stanovanjskem 
naselju, ki meji na obrat,« še 
poudarjajo. 

Ovsenik: gre za očiščen 
in zmlet les

Iz podjetja Biomasa in 
mizarstvo Ovsenik odgovar-
jajo, da se lastnik Alojz Ov-
senik s predelavo lesne bio-
mase ukvarja že od leta 1976 
in je pionir obnovljivih virov 
energije. So tudi eden večjih, 
če ne največji odvzemnik in 
predelovalec odpadnega 
lesa komunal širše Gorenj-
ske in nekaterih drugih veli-
kih slovenskih komunalnih 

podjetij. Kot poudarjajo, ne 
gre za lesne odpadke, ampak 
sekance oziroma očiščen in 
zmlet les, brez primesi, zato 
pripomba sosedov o barvah 
in topilih v kupu nima osno-
ve. Ob tem opozarjajo, da pri 
požaru 9. oktobra, prvem ta-
kšnem v zgodovini podjetja, 
ni šlo za klasičen požar, am-
pak za tlenje skladiščenega 
materiala – sekancev, kar se 
je odrazilo kot izparevanje 
pare, pri čemer ni nikomur 
nastala škoda niti se ni nih-
če poškodoval. 

»Okoliščine zadnjih dni 
so nas prisilile, da smo spre-
jeli odločitev za prenehanje 
odvzema in predelavo ko-
munalnega lesa, kar sicer ni-
kakor ni naša želena rešitev. 
Intenzivno še naprej vsako-
dnevno odvažamo oz. pre-
meščamo material iz prvot-
nega, nekurantnega kupa 
sekancev. Ob tem obeti za 
nadaljnje zmanjšanje za-
loge tega segmenta sekan-
cev v prihodnjih mesecih 

obstajajo, dejanska situaci-
ja v smislu hitrosti zmanjša-
nja cele zaloge pa bo odvisna 
tudi od vremena,« poudarja-
jo v podjetju Ovsenik, ki pro-
izvodnjo in prodajo sekan-
cev višje kakovosti normal-
no nadaljuje. Jedro proble-
ma je po njihovem v tem, 
kam z naraščajočo količino 
odpadnega komunalnega 
lesa, saj na trgu skorajda ni 
več povpraševanja po tej ka-
kovosti sortiranega in prede-
lanega komunalnega lesa. 

Alojz Ovsenik sicer že 
dlje časa deluje na proučitvi 
možnosti realizacije svoje 
ideje po vzoru tujih držav o 
javno koristni uporabi pre-
delanega odpadnega komu-
nalnega lesa z izgradnjo ko-
tlovnice za proizvodnjo ele-
ktrike in ogrevanje stano-
vanj. »Župana in strokov-
njake iz naše občine je Alojz 
Ovsenik že prosil za pomoč, 
da se z združenimi močmi 
in znanjem čim prej pristo-
pi k reševanju tega proble-
ma in da najdemo način ter 
pot, da v naši občini dobimo 
kotlovnico, saj je lesnega ko-
munalnega odpada vsak dan 
več, in ne manj,« so pojasni-
li. Izgradnja tovrstne kotlov-
nice v Kranju bi bila lahko 
primer dobre prakse tudi za 
druge občine, so še dodali.

Kaj pravijo na 
inšpektoratih?

Z inšpektorata za varstvo 
pred naravnimi in drugi-
mi nesrečami so sporoči-
li, da so po prejeti prijavi v 
podjetju Ovsenik opravi-
li inšpekcijski nadzor, v ka-
terem so med drugim preg-
ledali požarni red, požar-
ni načrt, načrt evakuacije, 

usposabljanje zaposlenih s 
področja varstva pred poža-
rom ter opremo za varstvo 
pred požarom. »V okviru 
nadzora so bile ugotovljene 
manjše pomanjkljivosti, ve-
činoma povezane z neuskla-
jenostjo dokumentov z de-
janskim stanjem, podjetju 
pa določen rok za odpravo 
le-teh,« so pojasnili.

Na inšpektoratu za oko-
lje in prostor so razložili, 
da inšpekcijskega postop-
ka še niso uvedli, zato zade-
ve še ne morejo komentira-
ti. V delu, kjer se prijava so-
sedov nanaša na gradnjo in 
uporabo objektov, so prijavo 
razvrstili v evidenco po me-
rilih, ki so enotna za vse pri-
jave. »Vedno se prednostno 
obravnavajo prijave (tudi 
če pridejo kasneje kot osta-
le prijave), iz katerih je raz-
brati, da je ogroženo zdrav-
je in življenje ljudi, javna 
varnost ali premoženje več-
je vrednosti. Zato je zelo tež-
ko napovedovati, kdaj bo za 
prijave uveden inšpekcijski 
postopek,« so pojasnili. Ob 
tem so poudarili, da je prija-
va le indic za uvedbo inšpek-
cijskega postopka, in ne vlo-
ga oziroma zahtevek za nje-
govo uvedbo. »Inšpekcijski 
postopek se vedno uvede in 
vodi po uradni dolžnosti.«

Anonimno prijavo je pre-
jel tudi inšpektorat za kme-
tijstvo, gozdarstvo, lovstvo in 
ribištvo, ki je zato uvedel in-
špekcijski postopek in v prvi 
fazi ugotovil, da se del proi-
zvodnje izvaja tudi na kme-
tijskem zemljišču. »V na-
daljevanju postopka bo in-
špektorat podrobneje preve-
ril stanje na terenu ter ukre-
pal v okviru svojih pristojno-
sti,« so napovedali. 

Sosedje Ovseniku očitajo več kršitev 
Sosedje podjetja Biomasa in mizarstvo Ovsenik, kjer so ta mesec goreli sekanci oziroma mleti lesni odpadki, so na več inšpektoratov podali anonimne 
prijave zaradi domnevnih kršitev predpisov v podjetju. Te po njihovem vodijo k degradaciji okolja in poslabšanju zdravega življenjskega prostora.

Kup mletih lesnih odpadkov v Biomasi in mizarstvu Ovsenik, ki je zaradi samovžiga zagorel 
pred tremi tedni, po navedbah sosedov presega vse dovoljene dimenzije. / Foto: arhiv GG

Maša Likosar

Škofja Loka – Namen aktiv-
nosti, ki je tokrat potekala že 
peto leto, je opozarjanje in 
seznanjanje voznikov o po-
sebnostih, ki jih prinašata 
zimski čas ter zimske razme-
re na cesti – s ciljem, da se ti 
pravočasno pripravijo na pri-
hajajoče nepredvidljivo vre-
mensko stanje. Zakon o pra-
vilih cestnega prometa pred-
pisuje, da morajo biti motor-
na in priklopna vozila med 
15. novembrom in 15. mar-
cem ter v zimskih razmerah, 

ki se pojavijo zunaj omenje-
nega obdobja, opremljena z 
zimsko opremo. »Glede na 
to, da so jutra mrzla, tla hla-
dna, megla pa se zadržuje v 
nižinah, letna pnevmatika 
že minula dva tedna ne delu-
je enako, kot bi v teh razme-
rah zimska,« je pojasnil vul-
kanizer Klemen Jerala in do-
dal: »Zimska in letna pnev-
matika se bistveno razlikuje-
ta v strukturi in zmesi. Zim-
ska pnevmatika je nareje-
na za nizke temperature, v 
njej je več silike, zato ostane 
mehka. Letna je primerna za 

temperature nad sedem sto-
pinj, na mrzlem asfaltu pos-
tane trda, plastična in ne za-
vira učinkovito.« V Sloveni-
ji zakon dovoljuje uporabo 
zimske gume celo leto, a kot 
pravi Jerala, tudi zimska pos-
tane neuporaba, če je poško-
dovana ali nima dovolj profi-
la, minimalna mera je tri mi-
limetre po celi tekalni povr-
šini. 

Aleš Demšar, pomočnik 
komandirja na policijski po-
staji v Škofji Loki, opaža, da 
vozniki lepo skrbijo za pnev-
matike, ključni problemi pa 

nastanejo pri starosti, izbiri 
vrste in kvalitete pnevmati-
ke. »V zimskem času inten-
zivneje nadziramo promet 
in stanje vozil. Opozarjamo, 
da morajo biti steklene povr-
šine in luči avtomobila očiš-
čene, ne smemo pa pozabi-
ti še na primerne metlice za 
ometanje,« je povedal Dem-
šar. 

K akciji je pristopil tudi 
Svet za preventivo in vzgo-
jo v cestnem prometu Obči-
ne Škofja Loka skupaj z ob-
činskim redarstvom. »Voz-
nike smo poleg primernega 

načina vožnje in opreme v 
zimskem času opozarjali še 
na prisotnost pešcev, ki mo-
rajo biti nujno opremljeni z 
odsevnimi telesi, saj se ob-
dobje dnevne svetlobe v zim-
skem času občutno skrajša 
in tedaj smo manj vidni,« je 
pojasnila Sabina Gabrijel, 

koordinatorka Sveta, in še 
dodala: »Zimske razmere se 
večkrat oglašujejo kot nekaj 
nenavadnega, a na zimo mo-
ramo biti vseeno pripravlje-
ni, saj se razmere lahko zelo 
hitro spremenijo – in za take 
primere mora biti avto ustre-
zno ''oblečen''.« 

Pravočasno se pripravimo na zimo
Včeraj je pred trgovino Hofer v sodelovanju škofjeloških policistov in lokalnega vulkanizerja potekala 
preventivna aktivnost na temo zimske opreme vozila.

Preventivna aktivnost na temo zimske opreme vozila 
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»To bo že četrta zima, ki jo 
bom prehodil bos. Začelo se 
je pri skavtih, ko sem bil na 
taborih vedno bos. No, veli-
ko sem bil bos že kot otrok. 
Po zgodbicah starih staršev, 
ki so ves čas hodili bosi, člo-
vek dobi tako debel podplat, 
da lahko stopi na žebelj in 
ga ne zaboli. In ker sem na 
skavtskem taboru po podpla-
tih dobil žulje, sem si rekel, 
da bom poskusil, in sem bil 
dva meseca ves čas bos. Bo-
sonoštva sem se navadil, po-
tem pa je prišla zima in so mi 
čevlji pomehkužili podplate. 
In naslednje leto isto. Tako 
sem ugotovil, da je najbolje, 
da sem bos kar ves čas,« pri-
poveduje Gašper Stojc, 25-le-
tnik z Brega pri Žirovnici, 
eden redkih bosonogcev pri 
nas. Gašper je bos poleti in 
pozimi, v vročini, mrazu, bos 
hodi in teče po gozdnih po-
teh (ravno pred dnevi je bos 
pretekel tridesetkilometrski 
kros v Istri), bos hodi tudi po 
umazanih ljubljanskih uli-
cah. »Še dobro, da študiram 
etnologijo in kulturno antro-
pologijo na filozofski fakulte-
ti. To je čudovit študij za bo-
sonogca, ker so tudi profesor-
ji tako posebni, da mi v vseh 
letih ni niti eden omenil, za-
kaj da sem bos ...« 

Upor proti udobju

V ozadju Gašperjeve odlo-
čitve za bosonoštvo je pravza-
prav njegova življenjska filo-
zofija, morda celo upor pro-
ti kapitalističnemu diktatu 
udobja in ugodja. »Meni so 
najbolj pomembni občutki. 
Da čutim ves spekter, mrzlo, 
toplo, vroče, ledeno, prijet-
no, neprijetno. Kapitalistič-
na logika pa človeka sili, da si 
najde udobje, in potem z vsa-
kim korakom koplje samo 
še globlje v udobje. In več ko 
imaš udobja, več ga boš po-
treboval. Potem pa se najdeš 
v izolirani hiši, kjer imaš na 
voljo vse udobje tega sveta, a 
se ti ne ljubi niti vstati iz pos-
telje ...« Zato je njegovo boso-
noštvo nekakšen zavesten iz-
stop iz cone udobja, spoprije-
manje z neprijetnimi občut-
ki, celo samovzgoja. »S tem 
razviješ mentalna orodja za 
spoprijemanje z neprijetni-
mi občutki in tako v življe-
nju tudi dlje prideš. Na začet-
ku te boli, je mentalni boj, da 
prideš čez prag bolečine. Saj 
tudi mene boli, a moj prag 
bolečine je verjetno drugje 
kot pri ostalih ljudeh.« Kot 
dodaja, zanj makadamska 
pot ni več boleča, čeprav tudi 
on še vedno čuti vsak kamen. 
»Vse čutim, v tem je poanta!« 
V teh letih, kar hodi bos, se 

mu je koža na stopalih ode-
belila, podplate si obrusi s 
tekom po peščeni površini. 
»Koža na stopalih je postala 
'usnjena'. Kot debelo, trdo, a 
mehko usnje, ki ga je težko 
preluknjati!«

Noge si obriše v travi

Pa vendar – kako je z uma-
zanijo? Kaj naredi, če stopi 
na kaj res neprijetnega, de-
nimo pasji iztrebek, masten 
pljunek? Gašper se s tem 
ne obremenjuje. Kot pra-
vi, si prav zaradi umazanih 
stvari ves čas prisiljen drža-
ti raven koncentracije in gle-
dati, kam stopaš. Sicer pa 

so noge pač za na tla, z nji-
mi ne ješ niti se ne »nogu-
ješ«. Če torej stopi na polža, 
iztrebek, pljunek, to sicer ni 
najbolj prijetno, a ni konec 
sveta. Nogo enostavno obri-
še v travo ali pa hodi naprej 
in tla sama poberejo umaza-
nijo s stopala. »Nimam pro-
fila, kot ga imajo čevlji, tako 
da gre vsa umazanija čez 
dvajset korakov stran. Na ta-
borih si noge umivam z ju-
tranjo in večerno roso. Naj-
težje pa gre ven Ljubljana. 
Ta ljubljanska umazanija je 

najbolj trdovratna in ostane 
kar nekaj dni!«

Pa res nikoli ne obuje čev-
ljev? Kot pravi, je lansko zimo 
obul teniske le enkrat, ko so 
s prijatelji šli na štiriurni po-
hod z nahrbtniki po snegu. 
Ima tudi gojzarje, ki jih vča-
sih obuje, vesel pa je bil, ko je 
naletel na bosonogo kolekci-
jo obutve tržiškega podjetja. 
Obuvalo iz nje si obuje pred-
vsem takrat, ko ima kakšno 
vlogo v gledališču, ki je ne 
more odigrati bos. 

Skavti, gledališče, gibanje

Gašper, ki je tudi prejemnik 
zlatega priznanja MEPI, ne-
skončno rad dela z otroki in 
mladimi. Pri skavtih je njihov 

vodja, v gledališču s kolegico 
Niko vodita gledališke delav-
nice za mladino, tudi za ose-
be s posebnimi potrebami. 
Njegove sanje so biti gledali-
ški pedagog, saj na tem podro-
čju, kot pravi, pridejo do izra-
za vsi njegovi talenti. 

Kot pravi, otroke tudi sku-
ša spodbuditi, da bi čim več 
hodili bosi. Vsaj v mesecih, 
ki v imenu nimajo črke r ... 

Pri tem je prepričan, da dan-
danes starši in učitelji otro-
ke preveč zavijajo v vato. Igra-
la niso več igrala, tobogani 

imajo malodane oblazinjene 
lestve, da otrok slučajno ne bi 
padel ... »Moje vodilo je: var-
no, kolikor je treba, in ne var-
no, kolikor je mogoče.«

Sicer pa se Gašper naj-
raje v življenju giblje. Vsa-
ko priložnost izkoristi za gi-
banje: po opravkih se vozi s 
kolesom, z rolko, monoci-
klom ali hodi peš. Plava, ple-
za, pleše, na vrtu ima nape-

to »gurtno« in vadi ravnotež-
je. In vsak dan živi polno, iz-
polnjeno življenje. Bosono-
gi fant za zgled.

Bosa noga je najboljša obutev
Gašper Stojc je bosonogec. Pred skoraj štirimi leti se je odločil, da bo ves čas hodil bos. Poleti, pozimi, v vročini, mrazu, po gozdnih poteh in po umazanih 
ljubljanskih ulicah. Bosonoštvo je njegova življenjska odločitev in trening volje. In ne, Gašper ni niti hipi niti vegan, je povsem običajen fant, študent 
etnologije in kulturne antropologije, skavt, igralec in mentor v jeseniškem gledališču. In kot se zdi, fant z glavo in srcem na pravem mestu. S čevlji ali brez.

Gašper Stojc je študent, skavt, igralec in gledališki mentor; rad teče, pleza, pleše, vozi 
monocikel in rolko, večino opravkov pa opravi na kolesu. In ves čas je – bos.

»Bosa noga je najboljša 'obutev' za hojo, tek, plezanje, 
ples, za na oder ...«

Gašper pravi, da se, 
če hodiš bos, začnejo 
razvijati povsem druge 
mišice v nogah in tudi 
hrbtu. Današnja obutev 
je izdelana tako, da ima 
oblazinjeno peto, s čimer 
si po njegovem mnenju 
delamo veliko škodo. 

Gašper omenja tudi princip ozemljitve, tako imenovan 
grounding. Če je človek ozemljen, se znebi statične 
elektrike, kar dobro vpliva na telo, saj se zmanjšajo 
vnetja, pospeši se pretok krvi. Sam nima več statične 
elektrike, odkar hodi bos.
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Od petka do petka

Simon Šubic

Menjava uprave kljub 
rekordnim rezultatom

Vroča tema zadnjega te-
dna je zagotovo menjava 
uprave Petrola, ki jo je od 
februarja 2011 vodil Tomaž 
Berločnik, menedžer leta 
2019. Začudenje nad name-
ro nadzornega sveta Petrola, 
da zamenja upravo, je še to-
liko večje, ker največja slo-
venska gospodarska družba 
s 5000 zaposlenimi poslu-
je zelo dobro. V devetih letih 
pod Berločnikom so se čisti 
prihodki od prodaje na rav-
ni skupine povečali za 92 od-
stotkov, lansko leto pa je bilo 
celo rekordno s 5,4 milijar-
de evrov čistih prihodkov od 
prodaje, kar je za petino več 
kot leto poprej, in 91,8 mi-
lijona evrov čistega dobič-
ka (13-odstotna rast). Ta je 
v prvem letošnjem polletju 
znašal 40,7 milijona evrov, 
do konca leta pa naj bi celo 
presegli načrte. Kot je zna-
no, se je zgodba pred dob-
rim tednom dni razpletla 
s sporazumnim odhodom 
Berločnika in članov upra-
ve Roka Vodnika in Igor-
ja Stebrnaka, uradno zara-
di razhajanja glede izpolnje-
vanja strategije družbe, kot 
je razložila prva nadzornica 
Nada Drobne Popović, ki je 
do imenovanja nove upra-
ve prevzela vodenje druž-
be. Vlada, ki jo je po besedah 

njenega predsednika Marja-
na Šarca zamenjava Petrolo-
vega vodstva presenetila, je 
minuli petek Slovenski dr-
žavni holding (SDH) poz-
vala, naj ji do 4. novembra 
posreduje informacijo v zve-
zi z omenjeno zamenjavo. 
Uprava SDH-ja je tako pred-
včerajšnjim nadzornemu 
svetu Petrola poslala poziv, 
da pojasni razloge za dogod-
ke iz prejšnjega tedna, nad-
zorni svet pa je tudi prosila, 
naj isti poziv prenese tudi 
članom nekdanje uprave, ki 
so sporazumno odšli s polo-
žaja. Govorice, da je v ozad-
ju poskus LMŠ-ja, da okre-
pi svoj položaj v Petrolu, so 
v stranki takoj zanikali, prav 
tako je Drobne Popovićeva, 
sicer finančna direktorica je-
seniškega Acronija iz Skupi-
ne Sij v ruski lasti, zanikala, 
da se v ozadju skrivajo ruski 
interesi po vstopu v Petrol. 
Po nekaterih informacijah 
bi lahko bili razlog tudi ne-
kateri posli v državah nekda-
nje Jugoslavije. 

Napetosti med koalicijo 
in Levico

Zelo se je v zadnjih dneh 
iskrilo tudi na relaciji vla-
dna koalicija in Levica. Vod-
ja poslanske skupine LMŠ-
-ja Brane Golubović je tako 
dejal, da je sodelovanje z 
Levico na slabi točki ter da 
tak način sodelovanja, kot 
ga imajo, ni primeren za 

manjšinsko vlado. Sam tudi 
ne vidi potrebe po tem, da bi 
še podpisali tak sporazum. 
Podobnega mnenja je tudi 
prvak DeSUS-a Karl Erja-
vec. Vodja poslancev Levice 
Matej T. Vatovec pa je v od-
zivu dejal, da način delova-
nja koalicije in izjave neka-
terih partnerjev očitno kaže-
jo na odločitev, da bo koali-
cija krmilo preusmerila bolj 
v desno. Če ni volje za spo-
štovanje dogovorov in glede 
na ukrepe v zadnjem času, 
bodo zelo težko še naprej na 
kakršen koli način sodelova-
li, je dodal. Premier Marjan 
Šarec je kasneje umirjal na-
petosti in dejal, da si še ved-
no želi nadaljnjega sodelo-
vanja z Levico, poslanska 
skupina LMŠ-ja pa je v spo-
ročilu za javnost zapisala, 
da bodo ne glede na nadalj-
nji potek sodelovanja z Le-
vico nadaljevali s projekti iz 
sporazuma, ker tudi sami 
verjamejo, da je večina dob-
rih in pomembnih za ljudi. 
Dodali so, da je sodelovanje 
odvisno predvsem od Levi-
ce, a tudi od vseh partnerjev 
v koaliciji.

Največja evakuacija po 
drugi svetovni vojni

Zaradi najdbe dveh neek-
splodiranih bomb iz druge 
svetovne vojne bodo v Ma-
riboru jutri in v nedeljo, ko 
ju bodo onesposobili, izved-
li evakuacijo, kakršne po 

koncu druge svetovne voj-
ne še ni bilo. Zaradi prve 
bombe, težke 250 kilogra-
mov, ki so jo našli v sobo-
to na gradbišču ob nakupo-
valnem središču Europark, 
bodo na 300-metrskem ob-
močju okoli njene najdbe 
zaprli ceste, ustavili železni-
ški promet in prekinili do-
bavo plina, v bližnjem Uni-
verzitetnem kliničnem cen-
tru Maribor pa bodo morali 
premakniti na varno bolnike 
v sobah na tisti strani bolni-
šničnega kompleksa, ki gle-
da proti lokaciji bombe. Pre-
povedani bodo tudi obiski 
po vsej bolnišnici. Za nekaj 
ur bodo morali svoje domo-
ve zapustiti tudi tamkajšnji 
stanovalci. Precej večja eva-
kuacija je napovedana v ne-
deljo zaradi onesposobitve 
500-kilogramske bombe, 
ki so jo našli v nedeljo med 
deli pri železniškem mostu 
na Dravi. Za zdaj načrtuje-
jo, da bo treba izprazniti ob-
močje v krogu 600 metrov 
od najdbe – do 300 metrov s 
popolno izpraznitvijo in na-
daljnjih 300 metrov z omeji-
tvijo gibanja. Po prvih podat-
kih se bo moralo začasno na 
varno umakniti več tisoč lju-
di. Maribor je bil v drugi sve-
tovni vojni eno najbolj bom-
bardiranih mest na območju 
nekdanje Jugoslavije. Samo 
14. oktobra 1944 je na mesto 
in okolico padlo 560 bomb, 
ki so ubile 76 ljudi, so raz-
ložili na mariborski občini.

Menjava uprave Petrola
Iz Petrola je morala (do zdaj) nepojasnjeno oditi uprava pod vodstvom Tomaža Berločnika, menedžerja 
leta 2019. V Mariboru se pripravljajo na največjo evakuacijo po drugi svetovni vojni. 

Na podrobnejšo razlago, zakaj je moral menedžer leta 
Tomaž Berločnik po devetih letih zapustiti Petrol, še 
čakamo. / Foto: Aleš Senožetnik

Vodja poslancev Levice Matej T. Vatovec pravi, da način 
delovanja koalicije in izjave nekaterih partnerjev očitno 
kažejo na odločitev, da bo koalicija krmilo preusmerila bolj 
v desno. / Foto: arhiv GG

V nedeljo bodo morali v Mariboru zaradi onesposobitve 
neeksplodirane bombe iz druge svetovne vojne evakuirati 
več tisoč prebivalcev. / Foto: Gorazd Kavčič

Slovenci v zamejstvu (718)

Za jezik in naravoslovje
Pred seboj imam zbornik 

oziroma vodnik z naslovom 
Naravoslovne delavnice Sla-
vit. Napisali so ga dijaki in nji-
hovi mentorji treh srednjih 
šol iz treh sosednjih dežel, ki 
jim je skupna slovenščina kot 
učni jezik. To so Biotehnič-
ni center Naklo iz Strahinja, 
Zvezna gimnazija za Sloven-
ce v Celovcu in Znanstveni li-
cej Franceta Prešerna iz Trsta. 
S tem je bil sklenjen projekt 
SLAVIT (Slovenija, Avstrija, 
Italija) – slovensko v naravo-
slovju treh dežel iz programa 
Erasmus plus. To je bil prvi 
projekt na taki ravni, ki je po-
tekal v slovenščini, in prvi, ki je 
ta jezik povezal z naravoslov-
jem. Dijakinje in dijaki so na 
treh taborih v Strahinju, v Ce-
lovcu in v Trstu spoznavali ra-
znolikost in obenem bogastvo 
slovenske besede od Tržaške-
ga zaliva preko Gorenjske do 

Celovške kotline. »Z zdravimi 
koreninami in identiteto lah-
ko mladi razprejo peruti ši-
rom sveta. Zato lahko evrop-
ske šole podobne projekte, v 
katerih se mladi pripadniki 
narodnih manjšin povezujejo 
z mladimi iz matične države, 
izpeljejo tudi v drugih drža-
vah,« je v predgovoru v zbor-
niku zapisala koordinatori-
ca projekta na strahinjski šoli 
Bernarda Božnar. 

Poleg slovenščine je bilo 
srž projekta naravoslovje. Di-
jaki in njihovi mentorji so na 

terenu spoznavali naravne 
posebnosti krajev, zapisovali, 
kar so videli, in svoja praktič-
na spoznanja nadgrajevali v 
laboratorijih in na delavnicah. 
Svoje zapiske in izraze so pre-
vajali v štiri jezike, v slovenšči-
no, v nemščino, v italijanščino 
in v angleščino, ki so objavlje-
ni v na začetku omenjenem 
štirijezičnem vodniku. Za uči-
telje, ki bodo pripravljali nara-
voslovne delavnice, bo lahko 
ta vodnik koristen priročnik. 
V njem je natančno opisano 
naravoslovje v Udin borštu, 

ob njem pa veščine, ki so pot-
rebne za preživetje oziroma 
prenočevanje v naravi. Opisa-
ni sta tudi etnološka in kultur-
na dediščina območja. Na ta-
boru v Celovcu so mladi nara-
voslovci spoznavali tudi po-
skuse s plini, skrivnosti fizike 
in mešanja barv. V Trstu so v 
centru Bioma Miramar spoz-
navali hidrološke, ekološke in 
biološke značilnosti obalne-
ga morskega ekosistema. Te-
rensko delo so nadaljevali ob 

izviru reke Timave in ob nje-
nem izlivu v morje pri Devi-
nu. Seveda se je na raziskoval-
nih taborih dogajalo še mar-
sikaj drugega, kar ni vključe-
no v vodnik, prispevalo pa je 
k rasti znanja, k novim učim 
metodam in h graditvi prija-
teljstva med mladimi. Doda-
na vrednost tega projekta pa 
je tudi dejstvo, da so se zanj še 
pred začetkom poleg učiteljev 
in dijakov navdušili tudi star-
ši dijakov. 

Projektna skupina Slavita na delovnem sestanku v začetku 
letošnjega oktobra. Člani že razmišljajo o novih oblikah 
sodelovanja. / Foto: BC Naklo

V soboto, 2. novembra, ob 20. uri bo v ljudski šoli v 
Škofičah / Schieflingu nad Vrbskim jezerom Glasbeni 
večer, ki ga organizira Slovensko prosvetno društvo 
Edinost. Prihodnji teden, v četrtek, 7. novembra, pa 
bo ob 19. uri v K&K centru v Šentjanžu predavanje 
z naslovom Korajža je ženskega spola. O slovenskih 
alpinistkah bo pripovedovala Irena Mrak.

Jože Košnjek

med sosedi
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P
reberimo za zače-
tek naslednjo hval-
nico. »Hotaveljski 
apnenec – lepotec 
med slovenskimi 

okrasnimi naravnimi kam-
ni in med naravnimi kamni, 
ki sem jih spoznal po svetu. 
Videl sem mnoge katedrale 
in cerkve vseh stilov, grado-
ve, mogočne zgradbe daleč 
po Evropi, obiskal sem šte-
vilne zbirke naravnih okras-
nih kamnov, občudoval sem 
brušene okrasne izdelke in 
kamne spoznaval v naravi in 
v kamnolomih, vendar lep-
šega okrasnega kamna, kot 
sta škrlatno rdeči in rožnati 
hotaveljski apnenec v polira-
nih izdelkih, še nisem videl. 
V svoji lepoti je to enkratna, 
nedosegljiva pesem – nekaj, 
kar je narava ustvarila v svoji 
delavnici sama, brez načrtov 
in človekovega uma. Lepo-
to tega kamna naj v njem 
samem in v izdelkih iz njega 
odkriva ta knjiga. Zlasti nas 
prevzameta škrlatna rdeči-
na in sanjava, prelivajoča se 
rožnata fantazija, ki pogos-
to prehaja v sivino; prepre-
dajo in poživljajo ju razcef-
rane debelejše in tanjše kal-
citne žile ter dopolnjujejo 
še kopuče vijoličastih, rož-
natih, rumenkastih in belih 
dolomitnih vključkov. Veliki 
mojster Jože Plečnik je dos-
tikrat povedal, da je hotave-
ljčan zanj najlepši okrasni 
kamen …«

Avtor gornjih besed je geo-
log in paleontolog Anton 
Ramovš (1924–2011). Zapi-
sal jih je v uvodu v svojo knji-
go Hotaveljčan skozi čas, to 
knjigo pa je leta 1995 izda-
la družba Marmor Hotav-
lje. »Knjiga Hotaveljčan sko-
zi čas želi biti visoka pesem 
imenitnemu in barvitemu 
slovenskemu okrasnemu 
naravnemu kamnu.« Njen 
avtor se je rodil v Dolenji 
vasi v Selški dolini, na sever-
ni strani Blegoša, kamniti 

zaklad iz hotaveljčana pa je 
skrit in odkrit na njegovi juž-
ni strani. Gornji odlomek in 
cela knjiga pričata o njenem 
avtorju kot človeku izjemne-
ga znanja in širokih razgle-
dov. Hotaveljčana in vse dru-
ge kamne je poznal tako po 
njegovi geološki in kemič-
ni strukturi kot po izdelkih, 
ki so jih iz njega ustvarili šte-
vilni umetniki. Lepota tega 
kamna pretehta tudi spozna-
nje, da hotaveljski »marmor« 
sploh ni marmor, ampak je 
čisto »navadni apnenec«. A 
to vedo poznavalci, ki pozna-
jo njegovo kemično zgradbo, 
mi ga sodimo z očmi, po nje-
govi lepoti. 

Navsezadnje je po svoji 
kemični sestavi »prekristali-
zirani« apnenec tudi sloviti 
kararski marmor. Kako lepo 
se oba kamna dopolnjujeta, 
kaže portret papeža Fran-
čiška, ki ga je portretirancu 
podaril njegov avtor kipar 
Mik Simčič. Papežev por-
tret je iz belega kararskega 
kamna, podstavek, na kate-
rem stoji, pa iz »pisanega« 

kamna izpod Blegoša. Ko je 
papež darilo sprejel, sta bila 
pri njem tako kipar kot prvi 
mož hotaveljskih kamnarjev 
Branko Selak. Imeniten je 
bil tudi širši kontekst, v okvi-
ru katerega je do te podari-
tve prišlo. Šlo je za odprtje 
razstave Plečnikovega sve-
tega posodja v Vatikanskih 
muzejih. Dogodek, ki je bil 
veliko priznanje za vso Slo-
venijo.

Osrednja točka teh Sno-
vanj pa je ravno Plečniko-
va ljubezen do hotaveljča-
na. Uporabil ga je v številnih 
delih. Na teh straneh sku-
šamo prikazati nekaj izbra-
nih. Ravnali smo se po napo-
tkih iz Ramovševe knjige in 
izbrali dva gorenjska in dva 
ljubljanska opusa. Gorenj-
ski sta krstilnica v škofjelo-
ški župnijski cerkvi sv. Jako-
ba in portal Prešernovega 
gledališča v Kranju. V Ljub-
ljani pa smo obiskali notra-
njost palače Ustavnega sodi-
šča RS in notranjost Plečni-
kovega NUK-a. Tu obstane-
mo pred portalom razstavne 

dvorane, v katerem je ob dve-
stoti obletnici njegove smr-
ti prav zdaj na ogled knjižni-
ca slovenskega razsvetljen-
ca Žige Zoisa (1747–1819), 
moža, ki je bil po svojih gos-
podarskih podvigih posebej 
povezan tudi z Gorenjsko. 

Ob Plečnikovih mojstrovi-
nah iz hotaveljčana nas seve-
da zanima tudi, kaj je tisto 
najlepše, kar iz svojega kam-
na v družbi Marmor Hotavlje 
izdelujejo zdaj. Izbrali smo 
dela njihove hišne arhitek-
tke Bete Poljanšek Koman. 
Tudi njenim delom namen-
jamo celo galerijo in podobe 
v njej govorijo same po sebi. 
Nekatere od njenih opusov 
smo poznali, tako tiste v jav-
nih gradnjah (Sokolski dom 
v Gorenji vasi, Muzej Žiri) 
kot »kose« notranje opre-
me v zasebnih stanovanjih 
in luksuznih plovilih. Obis-
kovalec, ki že nekaj let ni bil 
na sedežu hotaveljske dru-
žbe, ki je na zunaj običaj-
na industrijska arhitektura, 
pa očarata njena preurejena 
notranjost in terasa ob njej. 

Oboje je delo naše arhitekt-
ke, ta ambient pa se sklada 
z lepoto kamna, ki je tej dru-
žbi omogočil njen nastanek 
in razvoj.

In tu smo naposled pri 
gospodarskem temelju te 
zgodbe. Ta je prva, na njej 
temelji vse drugo. Če ne bi 
bilo kamna in ljudi, ki ga 
že stoletja lomijo iz zemlje, 
tudi umetnin iz njega ne bi 
bilo. Zato več strani name-
njamo tudi zgodbi hotavelj-
skih kamnarjev in prvakom 
te zgodbe.

Eno z drugim: kamen, 
ljudje, ki ga pridobivajo in 
obdelujejo po zamislih obli-
kovalcev in umetnikov – vse 
to soustvarja enkratno zgod-
bo tega kamna. Ko v naslovu 
zatrdim, da je to pot glavni 
junak Snovanj kamen, seve-
da malo pretiravam. Tak ni 
že sam po sebi, tak posta-
ne po delih, ki jih iz njega 
ustvarjajo kamnarji in ume-
tniki. In kot tak ni v ponos 
le dolini pod Blegošem, 
ampak gre glas o njem po 
vsem svetu …

Snovanja to pot niso posvečena nekemu umetniku ali nekemu kulturnemu fenomenu. To pot je glavni junak – 
kamen. Pa ne katerikoli kamen, ampak hotaveljčan, kamen, ki so ga v svojih delih uporabili in povzdignili mnogi 
umetniki, zlasti kiparji in arhitekti. Med slednjimi je bil tudi naš Plečnik.

To pot je glavni junak 
kamen

Hotaveljčan v Vatikanu: portret papeža Frančiška iz kararskega marmorja na podstavku iz hotaveljskega marmorja, 
ob njem kipar Mik Simčič, avtor portreta / Foto: arhiv GG

»Hotaveljski 
apnenec – 

lepotec med 
slovenskimi 

okrasnimi 
naravnimi 

kamni in med 
naravnimi 

kamni, ki sem 
jih spoznal 
po svetu ... 

Veliki mojster 
Jože Plečnik 

je dostikrat 
povedal, da je 

hotaveljčan zanj 
najlepši okrasni 

kamen …«  
(Anton Ramovš)
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Miha Naglič

Z 
imenovanima 
prvima možema 
Marmorja Hota-
vlje (MH) sem se 
osebno seznanil 

že v zadnjih letih prejšnjega 
tisočletja, ko sem v Gorenj-
skem glasu pisal biografski 
podlistek pod skupnim nas-
lovom Po ljudeh gor, po lju-
deh dol. Svojo pot sem začel 
v Žireh in šel nato po Poljan-
ski dolini »dol«, da bi prišel 
»gor«, na Gorenjsko. Mar-
mor Hotavlje je že takrat 
vodil Branko Selak in sem 
ga obiskal v njegovi tedan-
ji pisarni. On in Leopoldi-
na Bogataj, tedanja odgo-
vorna urednica našega časo-
pisa, pa sta me opozorila na 
delo, ki ga je pred Selakom 
opravil Alojz Štremfelj, tedaj 
že upokojenec. Urednica je 
njegovo delo spoznala in o 
njem pisala že kot novinar-
ka. Imenovala ga je »ljud-
ski direktor«. Bil je najprej 
kovač, postal je prvi med 
kamnarji.

Alojz Štremfelj  
(1920–2002)

Alojz Štremfelj je bil 
eden od pionirjev Marmor-
ja Hotavlje in njegov dol-
goletni direktor. Rodil se je 
25. maja 1920 v Volaki pod 
Blegošem, kjer je tudi živel. 
Pred vojno se je pri kovaču 
Moretu v Suši izučil za kova-
ča in postal mojster te sta-
re obrti. Nemci so ga že 21. 
junija 1941 nasilno mobi-
lizirali in poslali delat na 

Koroško. Oktobra 1943 pa so 
ga mobilizirali v svojo vojsko 
in poslali v Francijo. Po zave-
zniškem izkrcanju je pobeg-
nil iz nemških vrst, se pome-
šal med civile in bil že 19. 
julija 1944 pri Angležih. Ti 
so ga napotili v Anglijo, kjer 
je imel na izbiro tri možno-
sti: ostati in delati tam, oditi 
na delo v Kanado, pridružiti 
se Titovi vojski v Jugoslaviji. 
Odločil se je za slednjo in po 
dolgi poti prek Neaplja, Bari-
ja in Visa prispel v Split, kjer 
so ga dodelili prekomorcem. 
Konec vojne je dočakal v Trs-
tu, med osvoboditelji, demo-
biliziran je bil šele 28. janu-
arja 1948 v Osijeku. Vrnil 
se je pod Blegoš, šel za dve 
leti na Jesenice, v železar-
no, vendar se je tudi od tam 
vrnil in se 1. marca 1950 pri-
družil kamnarjem na Hota-
vljah; z njimi je ostal do upo-
kojitve leta 1980, kar 22 let je 
bil direktor. 

»Tri leta sem bil vajenec, 
dve leti delal v Avstriji, bil 
štiri leta in pol vojak, dve leti 
kovač na Jesenicah in trideset 
let kamnar«, povzame svojo 
življenjsko pot. Hotaveljski 
kamnarji so leta 1948 začeli 
povsem na novo. Začetki so 
bili težki, saj niso premogli 
niti ustreznega znanja niti 
primerne opreme. Hotavelj-
sko kamnarstvo je sicer pred 
tem enkrat že cvetelo, zlasti 
v letih 1860–1902; vse hiše 
v bližnji okolici imajo rožan-
ce iz hotaveljčana. Za prvo 
cerkev, v katero je vzidan ta 
žlahtni kamen, velja podru-
žnica sv. Jedrti v Čabračah; 
okenski okviri, dva stebra 

pod korom, rožanci, kropil-
nik ..., vse je iz hotaveljčana; 
zadnja, v katero je bil vgra-
jen (1910), je bila nova žup-
na cerkev v Žireh. Prva sve-
tovna vojna je to tradicijo 
pretrgala, med vojnama se 
ni obnovila in tako po dru-
gi na Hotavljah sploh ni bilo 
več ljudi, ki bi znali delati s 
kamnom. 

Druga težava je bila teh-
nična oprema. V začetku 
niso imeli niti elektrike, na 
delo so prihajali z lastnimi 
krampi in lopatami. Potem 
so si počasi spomagali. Šli 
so na Kras in od tam pripe-
ljali tri Kraševce, ki so jih 
znova naučili dela. To so 
bili »trije apostoli kamnar-
stva na Hotavljah«: Anton 
Ženič je bil kamnolomec, 
Ivan Pertot žagar, delovod-
ja in prvi direktor, Venčes-
lav Bele kamnosek. Vsak od 
njih je izučil prvo generaci-
jo kamnolomcev, žagarjev 
in kamnosekov. In potem je 
šlo tako naprej, ob delu so se 
šolali novi kamnarji, začeli 
so štipendirati in pridobi-
vali vedno nove kadre. Ko 
imaš enkrat ljudi, je mogo-
če tudi vse drugo. Hotavelj-
ski kolektiv je bil ves čas kot 
ena družina, odrekali so se 
pri plačah, da bi se lahko bol-
je opremili. Politika je bila 
dolgo brez posluha, banka 
brez zaupanja; prvi, ki jih 
je moralno in politično pod-
prl, je bil Zdravko Krvina, 
tedanji loški župan. Opre-
mljali so se postopoma, od 
elektrifikacije (1951), prve 
žične žage in prvega gatra 
(1963) do nove hale; odprli 

so jo 26. aprila 1980 in to 
je bilo pravo zmagoslavje. 
Isti ljudje, ki so »Marmor 
gor postavili«, so sodelova-
li v razvoju krajev, iz kate-
rih so bili doma. Tudi tu je 
bil Alojz Štremfelj med prvi-
mi. Sami so zgradili vse tis-
to, kar bi morala država, če 
bi hotela, da bi ljudje ostali 
na svojih domovih po hribih 
in dolinah. »Zgradite jim 
cesto, napeljite jim elektri-
ko, pitno in požarno vodo in 
telefon, pa bodo ostali, v tem 
je vsa filozofija,« je svetoval 
Štremfelj, ko so ga enkrat 
vprašali, kaj storiti, da bi 
ustavili odseljevanje iz vasi 
pod Ratitovcem. Vendar ga 
niso poslušali; fantazirali so 
o ekološkem kmetovanju in 
kmečkem turizmu, ljudje 
pa so odšli. 

Pod Blegošem so sami 
postavili tovarno, ki je še 
danes uspešna družba, in si 
obenem zgradili vso teme-
ljno infrastrukturo. To jim 
omogoča, da ostajajo, kjer so 
od nekdaj bili. To je bil kole-
ktivni podvig, a tudi v tem so 
imeli eni večjo vlogo od dru-
gih. Vloga Alojza Štremflja 
je bila gotovo ena glavnih. 

(Gornje vrstice sem napi-
sal po pripovedi Alojza 
Štremflja ob obisku v njego-
vem domu v Volaki, jeseni 
1998. Moj gostitelj je umrl 
štiri leta pozneje, leta 2002.)

Branko Selak na čelu  
MH že štirideset let

Ali poznate koga, ki bi 
bil voditelj enega od večjih 
podjetij pri nas že (skoraj) 

štirideset let? Podpisani ga 
ne, ko sem enako vprašan-
je postavil Branku Selaku, 
prvemu možu MH, ki pozna 
številne direktorske kolege, 
se ga tudi ni spomnil. Res, 
dolgo je že na čelu te druž-
be, ki si jo brez njega kar tež-
ko predstavljamo. 

Kaj je tisto, kar je zazna-
movalo njegovo obdobje v 
vodenju MH? Kateri ljud-
je, dogodki, tehnološki pre-
miki, največji posli … Takoj 
poudari, da Marmor Hotav-
lje ni le kamen hotaveljčan, 
da so to predvsem ljudje. 
Gre za skupinski podvig, ki 
ga je sicer vodil on, a ga ne 
bi zmogel brez pomoči naj-
ožjih sodelavcev. Nekaj jih 
tudi imenuje: Breda Potoč-
nik, Janez Bizjak, Silvo Pivk, 
Jure Tepina, Marija Rav-
nik, Beta Poljanšek Koman, 
Tone Bobnar, Pavel Razlož-
nik, Anton Romih …, ki so 
vsak na svojem področju dali 
velik prispevek k razvoju in 
uspešnosti podjetja.

Katere so bile tehnološke 
prelomnice v razvoju MH, 
je znano, saj jih je Selak 
sam že večkrat jasno pouda-
ril. Prva je bila, ko je direk-
tor Franc Čadež okrog leta 
1960 v kamnolomu postavil 
dvigalo in gater. Drugo sta 
dosegla skupaj direktorjem 
Alojzom Štremfljem, ko so 
leta 1980 odprli novo proiz-
vodno halo na levem bregu 
Volaščice; tega leta ga je tudi 
nasledil. V njegovem času 
pa je bila najbolj prelomna 
uvedba računalniško krmil-
jenih CNC-strojev v obdela-
vi kamna po letu 1987. 

Zgodba, ki pripoveduje, kako je zraven nahajališča enega najlepših kamnov nastala ena najbolj prepoznavnih 
gospodarskih družb v Poljanski dolini, se seveda ni odvijala kar sama od sebe. Družba Marmor Hotavlje so njeni 
ljudje, med njimi pa v zadnjih sedmih desetletjih posebej izstopata dva: Alojz Štremfelj in Branko Selak ...

Prvaka hotaveljske zgodbe

V kamnolomu: na levi Alojz Štremfelj, nekdanji direktor Marmorja Hotavlje, desno mojster 
kamnolomec Anton Ženič, eden od »treh apostolov kamnarstva« na Hotavljah 

Ali poznate 
koga, ki bi bil 
voditelj enega 

od večjih 
podjetij pri 
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štirideset let? 
Podpisani ga 
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enako vprašanje 

postavil 
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prvemu možu 
Marmorja 

Hotavlje, ki 
pozna številne 

direktorske 
kolege, se ga tudi 

ni spomnil.
Alojz Štremfelj (1920–2002), direktor Marmorja Hotavlje do 
leta 1980 / Foto: Marmor Hotavlje
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Najpomem- 
bnejše po 
Selakovi oceni 
pa je to, da 
sta mu sinova 
Damijan in 
Tomaž, ki 
kot izvršna 
direktorja 
skupaj s 
sodelavci 
uspešno vodita 
podjetje, 
največja 
garancija za 
nadaljnjo 
uspešnost 
Marmorja 
Hotavlje.

Tudi največji posli oziro-
ma objekti so znani. V kon-
gresnem centru in hotelu 
Sheraton v Harareju (Zim-
babve) so v letih 1984–1985 
vgradili okrog deset tisoč 
kvadratnih metrov hotavelj-
čana, kar je še vedno največ-
ja površina iz lastnega kam-
na v enem objektu; v Slove-
niji je največ hotaveljčana v 
Cankarjevem domu v Lju-
bljani, okrog 3.500 kvadra-
tnih metrov. V poslovnem 
centru Vienna na Dunaju so 
leta 1994 »oblekli« v kamen 
največjo fasado doslej, kar 
23 tisoč kvadratnih metrov. 
Novo poglavje so odprli, ko 
so začeli opremljati luksuz-
na plovila. Na veliki in luksu-
zni potniški ladji The World, 
ki je last firme ResidenSea 
(Miami), so položili 9.600 
kvadratnih metrov kamna, 
kar je bil do tedaj eden najza-
htevnejših poslov. Oprem-
ljanje luksuznih jaht in ladij 
za najzahtevnejše naročnike 
so danes najpomembnejši 
posli za MH. Med prestižni-
mi naročili, ki so jih izvršili, 
so bili tudi Kulmerovi dvori 
v Zagrebu, ki so postali rezi-
denca hrvaškega poslovne-
ga mogotca Ivice Todorovi-
ća, nekdanjega prvaka in las-
tnika družbe Agrokor. 

Eden od največjih Mar-
morjevih podvigov pa je pro-
jekt, ki so ga dobili leta 2002 
in pravzaprav še traja: vsa 
zunanja in notranja kamno-
seška dela v Hramu svetega 
Save v Beogradu, ki je dru-
ga največja pravoslavna cer-
kev na svetu. Pravzaprav je 
prva, ker je največja po tlo-
risu in volumnu; katedrala 
Kristusa Odrešenika v Mos-
kvi, ki jo imajo sicer za naj-
večjo, je le višja in bolj raz-
košno opremljena, sicer pa 

manjša. Pridobiti ta posel v 
hudi konkurenci je bilo izje-
mno težko in je zahtevalo 
spretno in agresivno poslov-
no obnašanje ter poznavan-
je stroke in ljudi, ki so o tem 
poslu odločali. Tu je Selak 
znal izkoristiti poznanstva 
in ugled, ki si ga je pridobil 
v srbskih kamnarskih, grad-
benih in širših krogih v zad-
njih sedmih letih Jugoslavi-
je, ko je bil predsednik zdru-
ženja kamnarjev Jugoslavije 
v Beogradu. V svojem arhi-
vu hrani naslovnice srbskih 
časnikov, na katerih z veli-
kimi in očitajočimi črkami 
piše: »Hram Svetog Save 
grade slovenački dunđe-
ri«. Ali pa: »Samo su skele 
srpske« – samo odri so srb-
ski, kamen je grški, izvajal-
ci pa Slovenci, se razburja 
komentator. V resnici tudi 
odri niso bili srbski, pove 
Selak, saj so najeli sodobne 
dvižne odre iz Avstrije.

Kaj pa globalizacija in dru-
gi izzivi sodobnosti? Se lah-
ko tudi slovenskim in evrop-
skim kamnarjem zgodi kaj 
takega, kar se je tekstilcem 
in čevljarjem? »Tako je!« 
je odločen Selak. Kitajski, 
indijski in brazilski kam-
ni so bistveno cenejši od 
naših, v Evropo jih vozijo z 
velikimi ladjami, cena take-
ga prevoza ni skoraj nič viš-
ja, kot če bi kamen pripelja-
li s kamioni iz Makedonije! 
Kaj storiti? Kakšno je sporo-
čilo prvega moža MH tistim, 
ki bodo ostali za njim? Eno 
je, kar se mora zgoditi na 
nacionalni ravni. Reforme, 
ki bi jih morala narekovati 
vlada, so nujne, in Selak jih 
odločno podpira. Ohranitev 
našega gospodarstva v dob-
ri kondiciji je pomembnejša 
od navideznega socialnega 

miru. Drugo je, kar morajo 
storiti zaposleni sami, vsak 
na svoji osebni ravni. Kdor 
bo hotel uspevati v prihod-
nje, mora najprej opraviti s 
slovenskim zapečkarstvom 
v sebi, predvsem nemobil-
nostjo. Časi, ko smo delali 
samo od šestih do dveh ter 
več ali manj na istem delo-
vnem mestu, so preteklost. 
Ljudje bodo morali reformi-
rati tudi sebe: bolje delati, 
postati bolj prožni in se stal-
no izobraževati. Kdor bo pri-
pravljen izpolniti te zahteve, 
mu ne bo šlo slabo.

O ugledu družbe pričajo 
tudi nagrade, ki jih je prejel 
njen direktor. V letu 1999 
mu je bila podeljena nagra-
da Gospodarske zbornice 
Slovenije (GZS) za izjemne 
gospodarske in podjetniš-
ke dosežke. Nagrada, pode-
ljena leto dni po praznova-
nju petdesetletnice druž-
be, je bila seveda tudi priz-
nanje celotnemu kolektivu 
MH. Še posebej pa je pono-
sen na naziv častnega obča-
na, ki mu ga je podelila Obči-
na Gorenja vas - Poljane leta 
2003. MH je kot največja 
gospodarska družba v obči-
ni eden od temeljev njene-
ga razvoja in je ves čas veli-
ko prispeval za razne potre-
be okolja, v katerem deluje, 
in je z njim v tradicionalno 
dobrih odnosih. 

Dobro je tudi to – in to je 
Selakova zapuščina – da ima 
MH kot kolektiv pred vse 
hujšo konkurenco eno veli-
ko prednost. Ni kako ozko 
specializirano podjetje, tem-
več družba s celovito ponu-
dbo širokega spektra, ki lah-
ko izpolni vsako kamnarsko 
naročilo od projekta do vgra-
dnje; pripravijo vso tehnič-
no dokumentacijo, kamen 
v lastni proizvodnji obdela-
jo in na želeni lokaciji vgra-
dijo. MH je družba za prido-
bivanje, obdelavo in vgrad-
njo naravnega kamna z več 
kot polstoletno tradicijo in 
okrog 150 zaposlenimi v 
dobri formi za spoprijem z 
izzivi prihodnosti. 

Najpomembnejše po nje-
govi oceni pa je to, da sta mu 
sinova Damijan in Tomaž, 
ki kot izvršna direktorja sku-
paj s sodelavci uspešno vodi-
ta podjetje, največja garanci-
ja za nadaljnjo uspešnost 
Marmorja Hotavlje.

Prvi Hotavlejčan  
pri papežu

Dne 27. junija 2019 so v 
Vatikanu odprli razstavo Ple-
čnik in svet. To je bilo veliko 
priznanje za vse Slovence, 
ne le za Plečnika. Posebna 
čast je ob tej priložnosti dole-
tela tudi hotaveljske kamnar-
je in njihovega prvega moža 
Branka Selaka. O tem je pisal 
Glasov veteran Jože Košnjek: 
»Pretekli teden je Vatikan 
dihal tudi slovensko. V sre-
do so v papeževi rezidenci v 
Vatikanu postavili marmor-
nati portret papeža Frančiš-
ka, ki ga je izdelal slovenski 
slikar in kipar Mik Simčič 
in stoji na dober meter viso-
kem podstavku iz hotavelj-
skega marmorja. V četrtek so 
v vatikanskem muzeju odpr-
li razstavo kelihov in drugih 
svetih posod po načrtih arhi-
tekta Jožeta Plečnika. Ob tej 
priložnosti je bil v Vatikanu 
pri papežu in na odprtju raz-
stave tudi predsednik slo-
venske vlade Marjan Šarec. 
Prevoz papeževega portre-
ta iz kararskega marmorja 
in podstavka iz hotaveljske-
ga marmorja, ki skupaj teh-
tata dobro tono, so opravili 
delavci Marmorja s Hotavelj. 
Med gosti iz Slovenije, ki so 
bili prisotni na predaji kipa 
papežu v njegovih zasebnih 
prostorih, je bil tudi direktor 
Marmorja Hotavlje Bran-
ko Selak. Slednji je po vrni-
tvi iz Vatikana povedal, da je 
napravil papež nanj močan, 
enkraten vtis. Deloval je pri-
jazno, sproščeno, skromno, 
z zanj značilnim nasmehom 
na obrazu. Z zanimanjem 
je poslušal, ko mu je Selak 
pripovedoval, da je arhitekt 
Plečnik rad načrtoval upo-
rabo znamenitega rdečega 

hotaveljskega marmorja. 
Branko Selak je ob tej prilo-
žnosti izročil papežu Franči-
šku ponatis članka o njego-
vem obisku 26. januarja leta 
1971 pri Golarjevih v Virma-
šah, ki je bil objavljen avgu-
sta leta 2013 v reviji Moja 
Gorenjska, napisala pa ga je 
domačinka iz Virmaš, seda-
nja direktorica in odgovorna 
urednica Gorenjskega glasa 
Marija Volčjak. Tega januar-
skega dne se je sedanji papež 
Frančišek, takrat še jezuit-
ski pater Jorge Mario Bergo-
glio, ki je študiral na filozof-
ski fakulteti v Madridu, med 
potjo v Rim s posebnim pos-
lanstvom ustavil v Virmašah 
pri Golarjevi družini. Doma-
čim je prinesel pismo sina 
Andreja, rojenega leta 1941, 
ki je 1. novembra leta 1957 
ilegalno pri Novi Gorici pre-
čkal mejo z Italijo. Potem 
se je za njim izgubila vsaka 
sled. Do Andrejevega sporo-
čila, da je v Argentini. Nak-
ljučje je hotelo, da je Andrej v 
knjižnici teološke in filozof-
ske fakultete v San Miguelu v 
predmestju Buenos Airesa, v 
kateri je delal, spoznal sedan-
jega papeža, ki je bil tam gla-
vni knjižničar. In prav pater 
Jorge Bergoglio, Jurij po slo-
vensko, sedanji papež Fran-
čišek, je odnesel Andrejevo 
pismo njegovim staršem v 
Slovenijo, po obisku pa se je 
zahvalil Golarjevim za prija-
zen sprejem in napisal veli-
ko dobrega o Andreju. Ta je 
umrl leta 2001, ne da bi se 
kdaj vrnil v rodno vas. Bran-
ko Selak je bil presenečen, ko 
je papež Frančišek ob pogle-
du na članek v Moji Gorenj-
ski dejal: ''Poglej, Andrej 
Golar!''« 

Plečnikovo liturgično 
posodje se je vrnilo iz Vatika-
na in je zdaj na ogled v Mes-
tnem muzeju v Ljubljani. 
Kiparski potret papeža Fran-
čiška, ki stoji na podstavku 
iz hotavlejčana, pa je ostal v 
Vatikanu kot trajno pričeva-
nje slovenske ustvarjalnosti. 
Na take dosežke smo lahko 
vsi ponosni.

Branko Selak, direktor družbe Marmor Hotavlje, ki jo vodi 
že štirideset let / Foto: Marmor Hotavlje

Branko Selak pri papežu Frančišku 26. junija 2019. Papežu je prinesel posebno številko 
Gorenjskega glasa s člankom o njegovem obisku na Gorenjskem 26. januarja 1971. / Foto: arhiv GG



GORENJSKI GLAS

GALERIJA

16 sreda, 30. oktobra 2019

Miha Naglič

N
a Gorenjskem 
je kar 42 Ple-
čnikovih del. 
To pot pose-
bej omenimo 

samo dve od teh del, v kate-
rih je mojster uporabil tudi 
hotaveljski marmor: krstil-
nico v škofjeloški župnij-
ski cerkvi sv. Jakoba in por-
tal Prešernovega gledališča 
v Kranju. »Loško župnijsko 
cerkev še posebej bogati Ple-
čnikova krstilnica, ki je hkra-
ti tudi božji grob s taberna-
keljsko nišo na vrhu. V pol-
krožnemu prostoru je šest 
stebrov iz barvitega hota-
veljčana, ki imajo kapite-
le iz belega marmorja. Na 
njih sloni polkrožni kamni-
ti obod s timpanom na vrhu; 
prevzame nas škrlatna rde-
čina. Pisani hotaveljski 
apnenec je Plečnik postavil 
še v razgibano ozadje, saj je 
tudi tabernakelj iz tega kam-
na. Krstilni kamen in dva 
svečnika iz belega marmor-
ja in štiri stopnice s podes-
tom iz temno sivega podpe-
čana z belimi podolgovatimi 
školjčnimi lupinami poživ-
ljajo celoten prostor.«

V Kranju nas zanima 
vhod v Prešernovo gleda-
lišče. »Hotaveljski apne-
nec v vsej pisanosti barvnih 
odtenkov krasi zunanjščino 

Prešernovega gledališča v 
Kranju. Mojster Plečnik je 
izbral hotaveljčana tudi za 
ta svoj načrt, ki je bil ures-
ničen v kranjski kamnose-
ški delavnici. V obeh boga-
tih portalih, navzven sklen-
jenih s svojstveno profilira-
nima stebroma in svetilni-
ma kroglama na vrhu, nad 

enostavno profilirano pre-
klado pa visoko nadprekla-
dno kamnito steno, se spre-
hajajo žive barve od škrlatno 
rdeče do različnih odtenkov 
rožnate fantazije, vmes pa se 
vključujejo križem poteka-
joče bele kalcitne žile. Vratni 
krili je Plečnik okrasil z dol-
gima kamnitima ploščama, 

po katerih si različne bar-
ve hotaveljčana kar podaja-
jo roko.«

Nadaljujemo v Ljubljani, 
v osrednjem slovenskem 
knjižnem hramu. »V enem 
izmed najpomembnejših 
del slovenske arhitekture 
med obema svetovnima voj-
nama, v Plečnikovi Narodni 

in univerzitetni knjižnici, 
je najlepši portal tega časa, 
portal razstavne dvora-
ne, izklesan iz živopisnega 
hotaveljskega apnenca. Gre 
za delo ljubljanskih kam-
noseških mojstrov Alojzija 
Vodnika in Tomana. V por-
talu je največ rožnate fanta-
zije v spletu s škrlatno rde-
čimi, brez reda vključeni-
mi deli in ostrimi mejami 
med obema barvama. Le 
slika more pokazati mogoč-
na valovita podboja, prekla-
do in enkratno oblikovano 
nadprekladno polico. Ume-
tniško izdelana lesena vra-
ta, ki v kamnitem hotavelj-
skem okviru poveličujejo 
to stvaritev, je izdelal Franc 
lzgoršek. V les ujete kamni-
te intarzije še lepšajo ta slo-
vesna vrata.«

Sklenemo pa z ogledom 
notranjščine palače, v kate-
ri je zdaj sedež Ustavne-
ga sodišča RS. »Veličastna 
pesem, uresničena po zami-
sli in načrtu mojstra Jože-
ta Plečnika z dletom ljub-
ljanskih mojstrov Vodnika 
in Tomana v hotaveljskem 
apnencu, podpečanu, sivi 
pisani breči, belokranjskem 
kamnu, nas pozdravi v nek-
danji Zbornici za trgovino, 
obrt in industrijo v Ljublja-
ni, danes Ustavno sodišče 
RS, ki je bila v notranjščini 
na novo opremljena v letih 

Plečnik je bil zaljubljen v kamen. Še posebno pa v izbrane vrste kamnov – in med temi je bil na visokem 
mestu hotaveljčan. Uporabil ga je tudi v svojih delih na Gorenjskem. Hkrati poglejmo, kako se znajde naš 
kamen v njegovih največjih opusih – v NUK in v notranjščini palače Ustavnega sodišča RS ... Ogledamo si jih na 
fotografijah Gorazda Kavčiča in z razlagami prof. Antona Ramovša.

Tudi Plečnik ga je imel rad

Plečnikova krstilnica, ki je hkrati tudi božji grob s tabernakeljsko nišo na vrhu; župnijska cerkev sv. Jakoba v Škofji Loki    

Arhitekt Jože Plečnik na Brionih; ena mojstrovih zadnjih fotografij, posnel jo je umetnostni zgodovinar Lojze Gostiša leta 
1956.

Na Gorenjskem 
je kar 42 

Plečnikovih del. 
To pot posebej 

omenimo samo 
dve od teh del, 

v katerih je 
mojster uporabil 
tudi hotaveljski 

marmor: 
krstilnico v 
škofjeloški 

župnijski cerkvi 
sv. Jakoba 

in portal 
Prešernovega 

gledališča v 
Kranju.
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Bližnji pogled v Plečnikovo krstilnico; Župnijska cerkev sv. 
Jakoba v Škofji Loki / Foto: Gorazd Kavčič

Pročelje in vhodni portal Prešernovega gledališča v Kranju 
je zasnoval Jože Plečnik.Plečnikov portal razstavne dvorane v NUK, kjer je trenutno razstava o knjižnici Žige Zoisa

Plečnikov steber iz hotaveljčana na stopnišču Ustavnega sodišča RS v Ljubljani

Portal sejne dvorane v palači Ustavnega sodišča RS; »Plečnikovo zamisel krasi hotaveljčan 
v vseh svojih barvah.« (A. Ramovš) 

Naslovnica knjige Antona Ramovša Hotaveljčan skozi čas; 
izdal Marmor Hotavlje, 1995

od 1925 do 1927. Najlepše 
izdelke pa krona prav hota-
veljčan v portalu sejne dvo-
rane s škrlatno rdečo barvo, 
prehajajočo na levi zgornji 
strani podboja v temno vijo-
lično, drugod pa prelivajo-
čo se v bledo rožnato fanta-
zijo, ki v valovitih poliranih 
površinah med vzdolžnimi 
grebeni še stopnjuje barvne 
odtenke. Bogato segmenti-
rana večdelna nadprekladna 

polica kipi navzgor v streha-
stem timpanu. Preprostej-
ši, pa vendar prav tako lepi, 
so tudi drugi trije pravoko-
tni portali na obeh straneh 
sejne dvorane; vsak je dru-
gačen in nekaj posebnega, 
vsi pa so ozaljšani s široki-
mi vzdolžnimi žlebovi in z 
ozkimi grebeni med njimi. 
Tudi v tlaku podesta je naj-
več rožnatega hotaveljčana, 
njegove plošče pa obrobljajo 

pasovi treh drugih kamnin. 
Najlepši pa je steber iz hota-
veljčana na stopnišču med 
prvim in drugim nadstro-
pjem, ki stoji na podstavku 
iz temno sivega podpečana. 
Iz njega zveni visoka pesem 
oblikovne lepote in spremi-
njajočih se barv hotaveljča-
na …«

(Vir: Anton Ramovš, Hotaveljčan 
skozi čas, izdal Marmor Hotav-
lje, 1995.)

»Najlepši pa 
je steber iz 
hotaveljčana na 
stopnišču med 
prvim in drugim 
nadstropjem, 
ki stoji na 
podstavku iz 
temno sivega 
podpečana. 
Iz njega zveni 
visoka pesem 
oblikovne 
lepote in 
spreminjajočih 
se barv 
hotaveljčana …« 
(A. Ramovš)

Pogled na del Plečnikovega portala sejne dvorane v stavbi 
Ustavnega sodišča RS
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B
eto Poljanšek 
Koman sem pro-
sil, naj za ta Sno-
vanja sama napi-
še, kako doživ-

lja posebnost oblikovanja v 
kamnu, kakršen je hotave-
ljčan. Napisala je besedilo, 
ki sledi, in izbrala fotografi-
je del, ki zapisano ilustrirajo 
in hkrati govorijo same zase.

»V kamnu so se izraža-
li ustvarjalci v vsej zgodovi-
ni civilizacije. V masivnih 
kosih kamna. Tudi zgodo-
vino/tradicijo hotaveljskega 
kamna razbiramo iz masiv-
nih stebrov, portalov ... Vre-
dnost masivnih izdelkov je 
danes za naročnika marsi-
kdaj (pre)visoka. Prav zato 
sem imela verjetno še kar 
redko priložnost, ko sem se 
pri sodelovanju z Marmor-
jem Hotavlje v vlogi inves-
titorja/naročnika in izvajal-
ca obenem pri oblikovanju 
kamnitih kosov lahko svo-
bodneje odločala.

Izrezati iz masivnega 
kamnitega bloka stopni-
co, mizo, klop, umivalnik 
ali pa uporaben predmet – 
tega se vedno veselim. Naj-
raje seveda iz hotaveljskega 
kamna, na katerega sem naj-
bolj navezana. Zaradi barve, 
mehkobe, brezčasne lepote. 
Težko opišem. Ga pa vedno 
znova izberem. Sploh če ga 
uporabljam v naši okolici.

Preseneti nas mnogote-
rost pomenov, ki so skriti v 
pojmu 'kamen'. Kot podlaga 

in poudarek vseobsežne 
narave, kot podlaga in pou-
darek tradicionalnega (tj. od 
začetka civilizacije) in sodo-
bnega grajenega prostora 
je postal nekaj domačega 
in samoumevnega, zato bi 
lahko mislili, da morda ne 
vzbuja posebne pozornosti. 

A vendar, skrbno izre-
zan iz podzemnih kamni-
tih skladov, lahko pred še 
tako zahtevnim poznaval-
cem nepričakovano zasije 
v enkratni strukturni kroje-
nosti, barvi, preseneti s skri-
vnostnimi okamnelimi bit-
ji davnega morja, lahko se 
pokaže v novih obdelavah 
in v raznovrstnih namenih, 
ki jim ga podeljujejo obliko-
valci. Dolga vrsta različnih 
možnosti za uporabo kam-
na v našem vsakodnevnem 
okolju je neizčrpna.

Dolgotrajnost geološke-
ga nastanka pa tudi zahtev-
nost pridobivanja in obde-
lave vedno vzbuja spoštova-
nje oblikovalca. Lahko ima 
sicer preprosto nalogo nare-
diti uporaben predmet ali 
enostavno oblogo ali morda 
zahteven arhitekturni sklop, 
a vendar se mora vsakokrat 
dobro seznaniti tako s samo 
naravo kamna kot gradiva, 
kot nečesa, kar je prešlo raz-
lične tehnološke procese, 
različne premisleke, preden 
ga je bilo mogoče uspešno, 
z dobro izšolanimi izvajalci 
umestiti v prostor. In tam se 
začne njegova »prevlada«: v 
lepoti, uporabnosti, v preno-
su simboličnih pomenov.

V tej galeriji želimo nazorno pokazati, kaj zmore hotaveljčan danes, če ga v roke vzame dobra oblikovalka.  
Na ogled postavljamo izbrana dela arhitektke Bete Poljanšek Koman, ki je bila dolga leta hišna oblikovalka 
družbe Marmor Hotavlje in z njo sodeluje še naprej ...

Sodobne oblike in obleke 
hotaveljčana

Večnamenski razstavni prostor v upravni stavbi družbe Marmor Hotavlje

Stopnišče v upravni stavbi družbe Marmor Hotavlje

Hodnik v upravni stavbi družbe Marmor Hotavlje. Ob 
hodniku so sodobne pisarne s steklenimi stenami, v njih 
pa fotografije tradicionalnega ročnega dela v prvotnem 
kamnolomu, ki ga še danes marsikdo pomni.

»Preseneti nas 
mnogoterost 

pomenov, 
ki so skriti v 

pojmu 'kamen'. 
Kot podlaga 
in poudarek 
vseobsežne 
narave, kot 
podlaga in 
poudarek 

tradicionalnega 
in sodobnega 

grajenega 
prostora je 

postal nekaj 
domačega in 

samoumevnega 
…«  

(Beta Poljanšek 
Koman)

Pogled na teraso. Notranja terasa v upravni stavbi družbe Marmor Hotavlje z razkošno 
ureditvijo različnih kamnitih izdelkov obiskovalca ne pusti ravnodušnega; namenjena je 
sproščeni komunikaciji, internim dogodkom, druženju in umiku v naravo, omogoča pa tudi 
bližnje spoznavanje kamna v neposrednem stiku …
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Sokolski dom v Gorenji vasi. Pri obsežni prenovi je investitor (Občina Gorenja vas - 
Poljane) pogumno spoštoval odločitev za obloge iz lokalnega kamna.

Muzej Žiri (Stara šola), najlepše ohranjena hiša v Žireh: izbira lokalnega gradiva je pri 
prenovi dediščine prava strokovna odločitev.

Hotaveljčan v domači kuhinji

Kamnita stena spiralne oblike in v njej razkošna prha. 
Fotografirano na gradbenem sejmu BAU (Baumesse)  
v Münchnu.

Korito/umivalnik iz masivnega kamna

Priznanje manager leta, ki je 
bilo že drugo leto izdelano 
iz hotaveljčana

Kamnit pladenj

Nagrobni spomenik iz hotaveljčana (del): preprosta 
izraznost kamnite spominske plošče, ki jo poudari mala 
skulptura

»Izrezati iz 
masivnega 
kamnitega bloka 
stopnico, mizo, 
klop, umivalnik 
ali pa uporaben 
predmet – tega 
se vedno veselim. 
Najraje seveda 
iz hotaveljskega 
kamna, na 
katerega 
sem najbolj 
navezana. 
Zaradi barve, 
mehkobe, 
brezčasne 
lepote.«  
(Beta Poljanšek 
Koman)

Vsekakor je dolga zgodo-
vina civilizacije na njegovi 
strani, v današnjem času pa 
vso tradicijo lahko bogato 
nadgrajujemo in jo bogati-
mo z novimi zamislimi, ki 
sprožajo tudi nove tehno-
loške rešitve. Najbogatejša 
in najlepša oblika uporabe 
masivnega kamna je tista, 

ki lahko v vseh (treh) raz-
sežnostih izpolni uporab-
ne in oblikovne želje načr-
tovalca. Ob tem pa novejša 
tehnološka ponudba ponu-
ja vrsto odličnih rešitev, ki 
dovoljujejo uspešno vgra-
dnjo tankoslojnih (do tri 
milimetre) kompozitnih 
kamnitih površin. Primer 

take rabe je vedno večja 
uporaba kamna v opremi 
luksuznih ladij …«

Pripis: Vse fotografi-
je so iz zbirke Bete Poljan-
šek Koman. Avtor fotogra-
fij notranjosti upravne zgra-
dbe Marmorja Hotavlje in 
Sokolskega doma je Peter 
Pokorn ml.
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P
isatelj Lojze 
Zupanc (1906–
1973), ki se je rodil 
pred stotimi leti v 
Ljubljani in umrl 

v Škofji Loki, je med števil-
nimi drugimi deli objavil 
tudi knjigo pravljic iz loške-
ga gospostva in ji dal naslov 
Zlato pod Blegošem. Izšla je 
dvakrat (1971, 1994), ilustri-
ral jo je Ive Šubic. Da bi bilo 
pod Blegošem zlato, je seve-
da res le pravljica. Resnica 
pa je, da je na Hotavljah, ob 
južnem vznožju te poljan-
ske rodovne gore, nek drug, 
kamniti zaklad. Zaklad ene-
ga najlepših kamnov na sve-
tu, ki se imenuje hotaveljski 
marmor, lastnik in varuh 
tega zaklada pa je doma in 
v svetu poznana in priznana 
delniška družba z imenom 
Marmor Hotavlje (v nadalje-
vanju MH).

Hotaveljski marmor, naj 
ga pišemo z malo ali z veliko 
začetnico, kot kamen ali kot 
podjetje, je tudi eden od raz-
poznavnih znakov Poljan-
ske doline. Po čem v Slove-
niji in po svetu najbolj poz-
najo to dolino in njene lju-
di? Po pripovedih Ivana Tav-
čarja, po podobah cele vrste 
avtorjev iz slikarske rodovi-
ne Šubicev, po slikah žirov-
skih naivcev in še dolge vrste 
likovnikov, od samoukov do 
akademsko izobraženih. Pa 
po ljudski vstaji decembra 
1941, ki je dala večino bor-
cev za legendarno (četudi za 
nekatere »sporno«) dražgoš-
ko bitko. Poznajo nas tudi po 
raznih značilnih obrtniških 

in industrijskih izdelkih, kot 
so žirovski čevlji in kleklja-
na čipka, po tehnološko viso-
kem, a poslovno neuspe-
lem podvigu Rudnika urana 
Žirovski vrh … In ne nazad-
nje, kot rečeno, po Blegošu 
in kamnu, ki leži pod njim – 
in po izdelkih iz njega.

Zgodba tega kamna je sta-
ra 230 milijonov let. Popisal 
jo je dr. Anton Ramovš, priz-
nani slovenski geolog in sel-
ški rojak, izšla je v lepo obli-
kovani, lepoti kamna pri-
merni knjigi Hotaveljčan 
skozi čas, založil jo je MH 
leta 1995. Tej zgodbi tu ni 
česa dodati, da bi jo zgolj na 
kratko povzemali, pa tudi ni 
mogoče, je predolga. Zato 
omenimo to pot le nekaj 
poudarkov. 

Poudariti želimo izje-
mne razpone, ki jih je 
MH doživel v dobrega pol 

stoletja svojega razvoja. Dne 
18. oktobra 1948 so priš-
li na »šiht« štirje kamnar-
ji, danes jih hodi okrog 150, 
pa ne le v kamnolom. Naj-
več jih dela v obdelavi kam-
na, drugi si prizadevajo, da 
bi kamen z dodano vrednos-
tjo prodali, tretji ga po prido-
bljenih naročilih vgradijo – 
kar se ne dogaja le po Slove-
niji, ampak po vsej Evropi in 
še dlje. V začetku so vse dela-
li ročno in delo je bilo nad-
vse težaško. Spomini zveni-
jo pionirsko. »Ponosen sem, 
da sem bil med prvimi, ki so 
zasadili kramp in lopato v tis-
to pusto in zaraščeno zemljo 
in iskali najlepše kose rdeče 
pisanega marmorja, ki kra-
si stene tudi najbolj ugled-
nih ustanov doma in v tuji-
ni«, se spominja Peter Doli-
nar, ki je bil med prvimi šti-
rimi. Ko se jim je naslednje 
leto pridružil kamnolomec 
Anton Ženič z Repentabra, 
jih je naučil, kako odlomiti 
večje bloke kamna. In potem 
je bilo treba tak blok z veliki-
mi napori spraviti na kami-
on. To pa je bilo za zače-
tek tudi vse, veliko muke in 
malo zaslužka. Kamen so le 
lomili, obdelovali so ga dru-
gi in drugje in pobrali večji 
del zaslužka. Ko so to spre-
videli, so tudi hotaveljski 
kamnarji težili k temu, da bi 
kamen sami obdelali in pro-
dali. Razlika med pripomoč-
ki, ki so jih pri delu uporab-
ljali na začetku in v zadnjih 

desetletjih, pa je neverjet-
na. Ponazorimo jo z več kot 
očitno razliko med špico in 
macolo na eni in računalni-
ško krmiljenim CNC-obde-
lovalnim strojem na drugi 
strani razvojnega loka …

Voljo do dela, ki so jo ime-
li že v začetku in je tudi poz-
neje ni zmanjkalo, je z leti 
dopolnjevalo predvsem zna-
nje – in to je tisto, ki je omo-
gočilo razvoj. Treba pa je 
bilo tudi razvojnega pogu-
ma in drznih odločitev. Te 
so v zgodovini podjetja ob 
svojih sodelavcih pooseblja-
li direktorji MH, zlasti ključ-
ni trije: Franc Čadež, Alojzij 
Štremfelj in Branko Selak. 

Kronologija MH

V zgodbi kamna hotavelj-
čana in družbe, ki ga pose-
duje in obdeluje v novej-
šem času, je mogoče pose-
bej omeniti nekaj obdo-
bij in let. Zgodba se začen-
ja že pred 230 milijoni let. 
In kaj se je tedaj dogajalo? 
»Na grebenu pribrežnega 
toplega Tetidinega morja so 
korale, morske gobe in dru-
gi organizmi s svojimi skele-
ti ustvarjali kamnito gmoto 
današnje apnenčeve čeri.« 
(A. Ramovš) Markantno je 
tudi leto 1721. Zakaj? Iz tega 
leta so najstarejši doslej ugo-
tovljeni in z letnico označe-
ni izdelki iz hotaveljčana – 
na srednjem stebriču bifo-
re v zvoniku podružnične 
cerkve sv. Jedrti v Čabračah. 

Še starejši so verjetno v sta-
rem delu cerkve sv. Križa 
nad Srednjo vasjo, vendar 
niso datirani. Pomembno 
je leto 1910: Tržačan Hans 
Wildi odkupi del hotavelj-
skega kamnoloma nad des-
nim bregom Volaščice od 
posestnika Lovriha s Sred-
njega Brda, drugi del osta-
ne v lasti Lovrihovega sose-
da Kosmača; ta ga proda šele 
MH. Omenjamo tudi leta 
1925–1927: arhitekt Jože 
Plečnik na novo opremi not-
ranjščino Trgovinske zbor-
nice v Ljubljani (zdaj Usta-
vno sodišče RS). Vrhunca te 
opreme, steber na stopnišču 
in portal vhoda v sejno dvora-
no, sta iz hotaveljčana. Moj-
ster Plečnik, ki je ta kamen 
visoko cenil, ga je uporabil 
tudi v številnih drugih gra-
dnjah (tudi v NUK). V letih 
1955–1956 MH prevzame in 
izvede obsežna kamnoseška 
dela v novi stavbi Skupšči-
ne SRS v Ljubljani, kamnite 
portale za 41 notranjih vrat. 
Dotlej so kamen samo lomi-
li, obdelovali so ga in z njim 
zaslužili drugi. To pa je bilo 
prvo veliko naročilo, ki so ga 
v celoti izvedli hotaveljski 
kamnarji. Dela je vodil kam-
noseški mojster Venčeslav 
Bele iz Koprive na Krasu. V 
letih 1984–1985 v kongres-
nem centru in hotelu Shera-
ton v Harareju (Zimbabve) 
položijo okrog deset tisoč 
kvadratnih metrov hotave-
ljčana, kar je še vedno naj-
večja površina iz lastnega 
kamna v enem objektu. Leta 
2002 v poslovnem centru 
Vienna na Dunaju »obleče-
jo« v kamen največjo fasado 
doslej, kar 23 tisoč kvadrat-
nih metrov. Leta 2001: MH 
zmaga v hudi konkurenci 
na mednarodnem natečaju 
in tako pridobi svoj največji 
posel doslej: vsa zunanja in 
notranja kamnoseška dela v 
Hramu svetega Save v Beo-
gradu, ki je druga največja 
pravoslavna cerkev na svetu. 
Dela še trajajo. Leta 2002: 
na veliki in luksuzni potni-
ški ladji The World položi-
jo 9.600 kvadratnih metrov 
kamna, kar je bil eden najza-
htevnejših poslov dotlej … In 
tako naprej do danes, zgod-
ba se nadaljuje. 

V zgodbi, ki jo je geolog Anton Ramovš poimenoval Hotaveljčan skozi čas, se ustvarjalno prepletata dva akterja. 
Prvi je kamen, imenovan hotaveljski marmor (v resnici je posebna vrsta apnenca). Drugi pa so ljudje, ki ta 
kamen pridobivajo in iz njega proizvajajo različne izdelke, od navadnih kamnitih plošč do zahtevnejših tvorb,  
ki sodijo med umetniške stvaritve …

Kamniti zaklad pod 
Blegošem

Hotaveljski kamnarji danes pridobivajo svoj kamen v lastnem rudniku in na rudarski  
način. / Foto: Branko Čeak za MH

Takole dajejo delavci Marmorja Hotavlje svojemu izdelku 
končno podobo. / Foto: Branko Čeak za MH
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Za boljšo šolo (45)

Moč in nemoč ravnateljev
Starši in širša javnost so 

prepričani in od ravnateljev 
pričakujejo, da bodo poskr-
beli za kakovostno delo šol 
in otrokom zagotovili zares 
dobro usposobljene učite-
lje. Zagotovo je res, da kom-
petenten ravnatelj z močno 
avtoriteto, strokovnim zna-
njem, sposobnostmi vode-
nja in moralno integriteto 
lahko veliko prispeva h ka-
kovostnemu delu šole. V se-
danjih razmerah pa nima 
moči, da bi kronično neza-
dovoljne in neuspešne de-
lavce bodisi pripravil do 
sprememb ali pa jih odslo-
vil. Lahko se stalno pogovar-
ja z njimi, jih hvali za vsa-
ko malenkost, sočustvu-
je z njihovimi osebnimi te-
žavami in ima vedno odpr-
ta vrata svoje pisarne, kot se 
reče v teoriji vodenja šole. 

Zaposlenim lahko svetuje, 
na katerih področjih naj se 
izobražujejo, kako naj iz-
boljšajo svoje poučevanje 
in odnose z učenci ali starši. 
Ne more pa jim podeliti av-
toritete, samozavesti, samo-
spoštovanja in strokovnih 
kompetenc, če sami niso 
pripravljeni spremeniti svo-
jega delovanja. Občutek za-
dovoljstva pri delu lahko do-
sežemo samo z lastnim tru-
dom in spreminjanjem svo-
jih navad. Ravnatelji imajo v 
resnici precej zvezane roke 
pri obravnavi in ukrepanju 
proti slabšim učiteljem, ker 
so hitro obdolženi mobinga 
in drugih vrst šikaniranja. V 
najboljšem primeru se jim 
očita, da niso usposobljeni 
za spremljanje in ocenje-
vanje učiteljevega dela, ker 
nimajo dovolj strokovnega 

znanja. Očitek je po svoje 
razumljiv, saj so ravnatelji s 
hospitacijami prevzeli nek-
danje delo predmetnih sve-
tovalcev zavoda za šolstvo 
in težko spremljajo pouk na 
vseh predmetnih področjih. 
Hkrati so ravnatelji zelo za-
posleni z upravljanjem in 
gospodarjenjem šol in jim 
zmanjkuje časa za pedago-
ško vodenje šol. Poleg tega 
se od ravnateljev pričaku-
je, da bodo v svojem razmi-
šljanju in videnju šole osta-
li učitelji. Zavzemati bi se 
morali predvsem za ugoden 
položaj učiteljev in jih v vsa-
kem primeru ščititi pred ot-
roki in starši. To nedvom-
no počno, kadar so očit-
ki neupravičeni in krivični. 
Znajdejo pa se tudi v situa-
ciji, ko je treba priznati, da 
je šola naredila napako. V 

takšnem primeru pa bi rav-
natelj moral ukrepati, ven-
dar ima zelo omejene mož-
nosti, saj se znajde povsem 
sam na bojnem polju in ga 
nihče ne varuje in zaščiti. 
Velika ovira, da bi bili rav-
natelji pri vodenju šole za-
res suvereni in od nikogar 
odvisni, je že njihov status. 
Po naši zakonodaji ravnate-
lja izbira svet zavoda, v kate-
rem je pet predstavnikov de-
lavcev in po trije predstavni-
ki staršev ter lokalne skup-
nosti. Nenapisano pravilo 
je, da morajo imeti pri iz-
biri ravnatelja največ bese-
de zaposleni. Ravnatelj je 
tako ves čas odvisen od svo-
jih podrejenih, zato je zelo 
previden pri ukrepih, če 
hoče ohraniti položaj. Da 
imajo pravico izbirati rav-
natelja, so prepričani tudi 

starši in lokalna skupnost. 
Ob tem imajo predvsem 
starši pogosto povsem dru-
gačna pričakovanja in vide-
nje, kdo je primeren za rav-
natelja njihove šole. Zato bi 
morali, če hočemo doseči 
večjo kakovost našega šol-
stva, najprej urediti status 
ravnatelja, opredeliti njego-
ve naloge in mu pri vodenju 
šole zagotoviti neodvisnost. 
Ravnatelje bi moral izbira-
ti politično povsem neodvi-
sen strokovni organ, sesta-
vljen iz strokovnjakov, ki se 
spoznajo na šolstvo. In to po 
kriterijih strokovne usposo-
bljenosti, sposobnostih vo-
denja in upravljanja z mate-
rialnimi in človeškimi viri. 
Zato ni potrebno, da je rav-
natelj po izobrazbi učitelj. 
Dobrih učiteljev je škoda za 
ravnatelje.

Ivka Sodnik

Miha Naglič

Šest primerov

Poglejmo najprej, kako 
je na Japonskem. »V deže-
li vzhajajočega sonca se že 
pol tisočletja, celo malo dlje, 
prednikom poklanjajo s fe-
stivalom Obon, festivalom 
latern, ki običajno traja tri 
dni. A čeprav se tedaj, sredi 
avgusta, spominjajo mrtvih, 
to ni čas žalosti in spoko-
ja, ampak rajanja, ognjeme-
tov, iger, obilnih pojedin in 
osrednjega tradicionalnega 
plesa 'bon odori', s katerim 
pozdravijo prihod duhov na 
zemljo. Na ta budistični pra-
znik družine tudi ozaljšajo 
grobove in v zrak izpustijo 
laterne, ki duhovom kažejo 
pot.« Kaj pa v Mehiki? »Raz-
ličica našega dneva mrtvih je 
'dia de los muertos', katere-
ga korenine segajo v čas az-
teškega cesarstva in je pove-
zan s praznikom žetve, a se 
je v stoletjih spojil s krščan-
skim verovanjem. Na ta dan 
– podobno kot pri nas – ljud-
je očistijo in okrasijo grobo-
ve, nanje ali na posebne ol-
tarčke pa položijo fotografije 
pokojnih, skupaj s cvetjem, 
hrano in pijačo, kot v povabi-
lo, naj jih vnovič obiščejo. Za-
radi tega pečejo kruh mrtvih, 
štruce v obliki kosti. Pre-
poznavne poteze tega prazni-
ka so tudi okraševanje z oko-
stnjaki, izobilje sladkarij in 

žive barve vsepovsod.« Tret-
ji primer: Koreja. »V obeh 
Korejah se mrtvih spomni-
jo na njihov največji državni 
praznik, 'chuseok', ki ga pra-
znujejo na 15. dan osmega lu-
narnega meseca (septembra 
ali oktobra torej) in sovpada 
s tridnevnim praznikom žet-
ve. Korejci množično obisku-
jejo domove svojih družin in 
na njih pogosto pustijo nekaj 
pijače in jedače ter molijo. 
Ponoči, ob polni luni, pa se 
odvrti vrtiljak ljudskih iger in 
tradicionalnih plesov. Seve-
da ne gre brez tradicionalnih 
riževih tortic, ki jih običajno 
pojedo za zajtrk.« 4. Kitajska: 
»Kar ves mesec je posvečen 
duhovom pokojnih, ki tedaj 
vandrajo po zemlji. Vrhunec 
praznovanja je na dan lač-
nih duhov, na 15. dan sedme-
ga lunarnega meseca (juli-
ja ali avgusta po našem kole-
darju), ko naj bi bila vrata, ki 
razmejujejo svetova živih in 
mrtvih, najbolj široko odpr-
ta. Festival začno slavnostno, 
s parado, splave ovenčajo z 
laternami in jih nato spusti-
jo po rekah. Vseeno se ljud-
je v strahu pred duhovi pono-
či zadržujejo doma, da pote-
šijo lakoto duhov, pa na do-
mače oltarje položijo hrano.« 
5. Nepal: »Avgusta ali sep-
tembra v Nepalu slavijo festi-
val krav, 'gai jatra', ko se ljud-
je, ki so v minulem letu izgu-
bili bližnjega, od njega do-
končno poslovijo. Te družine 

po ulicah Katmanduja pope-
ljejo kravo, v hinduizmu sve-
to žival – ali pa se, če si druži-
na ne more privoščiti krave, 
sprehodijo v krave preoble-
čeni otroci. Po njihovem pre-
pričanju naj bi krava pokoj-
nemu pomagala poiskati pot 
v drugo življenje v onstran-
stvu.« 6. Kambodža: »Nekje 
med sredo septembra in ok-
tobra se vsakodnevni vrvež v 
Kambodži nenadoma umi-
ri. Upočasni. Utiša. Začne 
se 15-dnevni verski praznik 
'pchum ben', ko se ljudje, ob-
lečeni v žalno barvo, v belo, 
zbirajo v pagodah in se spo-
minjajo prednikov. Po nji-
hovem verovanju naj bi bila 
meja, ki ločuje žive in mrtve, 
tedaj najtanjša, da lahko po-
kojni priromajo nazaj k ži-
vim, z upanjem, da se spo-
korijo za grehe, ki so jih zag-
rešili v življenju. Večdnevno 
praznovanje – podobno kot 
na Kitajskem – zaznamuje-
jo daritve pokojnim. Po miru 
in spokoju pa praznik sklene-
jo s hrupom, z rokoborbami 
in dirkami bikov.« (Vir: T. P., 
Slovenske novice) – Kaj pore-
čemo na vse to? Da se mrtvih 
spominjajo povsod po svetu, 
a na zelo različne načine.

Nagrada Saharova 
Ujguru

»Tohti je svoje življenje 
posvetil zavzemanju za pra-
vice ujgurske manjšine na 

Kitajskem. Čeprav je bil glas 
zmernosti in sprave, je bil 
leta 2014 po montiranem 
sodnem procesu obsojen na 
dosmrtni zapor. S podelitvi-
jo te nagrade odločno poziva-
mo kitajsko vlado, naj izpus-
ti Tohtija, pozivamo k spošto-
vanju pravic manjšin na Ki-
tajskem.« Tako so v Evrop-
skem parlamentu razložili 
odločitev, da nagrado Saha-
rova, ki jo podeljuje borcem 
za človekove pravice, letos 
podelijo na dosmrtni zapor 
obsojenemu borcu za pravi-
ce Ujgurov Ilhamu Tohtiju.

Kako se je začelo

S svojimi plovili smo zdaj 
že daleč v vesolju. Kako pa 
se je ta »vzpon« sploh začel? 
»Do leta 1946 smo domači 
planet videli kvečjemu pod 
nogami. Najvišje, nekaj čez 
20 kilometrov, so šli baloni, 
ravno dovolj, da se je očitno 
opazila ukrivljenost Zemlje. 
Prva prava fotografija do-
mačega planeta iz vesolja je 
prišla leto dni po 2. svetov-
ni vojni, 24. oktobra 1946, 
ko so Američani na nacistič-
no raketo V-2 namestili še 
35-milimetrsko kamero in 
jo poslali več kot 100 kilome-
trov visoko. Tam je 'uradna' 
meja vesolja.« (Vir: Aljoša 
Masten, MMC RTV SLO) In 
tako je šlo naprej, višje in viš-
je, leta 1969 smo bili pa že 
na Luni …

Dan mrtvih po svetu
Naš dan spomina na mrtve ni univerzalni praznik. Mrtvih se seveda spominjajo povsod po svetu, a 
ne enako in na isti dan. V vseh kulturah pa živi prepričanje, da se je mrtvih treba spominjati in se jim 
pokloniti …

Tako svoje obraze na dan mrtvih (Dia de los Muertos, 2. 
novembra) okrasijo Mehičanke, živeče v San Franciscu, 
Kalifornija. / Foto: Wikipedija

Ujgurski dečki v mestu Hotan, v »avtonomni« regiji 
Xinjiang (Sinkiang). Kakšna je njihova prihodnost v okviru 
Kitajske? / Foto: Wikipedija

Pogled z Mednarodne vesoljske postaje (ISS) na orkan 
Felix, fotografiran 3. 9. 2007 / Foto: Wikipedija
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Suzana P. Kovačič

Da bo postala EOL dou-
la, Marijana Hribar ni na-
črtovala. Osebna izkušnja z 
neozdravljivo bolno mater-
jo je bila njen prvi stik s po-
dročjem paliativne oskrbe. 
Poznala je sicer delovanje 
zdravstvenega in socialnega 
sistema (po poklicu je social-
na delavka), ne pa čisto člo-
veškega stika z umirajočim. 
»Skozi osebno izkušnjo sem 
videla, kaj je tisto, kar svojci 
in neozdravljivo bolni potre-
bujejo, ampak tega ne dobi-
jo vedno. V sistemu kaj dosti 
sama ne morem spremeniti, 
lahko pa pomagam s svojim 
delovanjem. Želja bolnika, 
ko bolezen že toliko napre-
duje, je največkrat, da ostane 
doma. Do velikih stisk tedaj 
pride tako na strani umira-
jočega kot svojcev. Umirajo-
či se počuti krivega, da obre-
menjuje svojce, res pa je tega 
manj v družinah z urejeni-
mi odnosi. Svojci se po dru-
gi strani spoprijemajo z res-
nico in se soočajo z bližino 
smrti. Cela plejada čustev se 
v družini odvija v takih tre-
nutkih, ki so psihično in fi-
zično naporni. Ne čutijo se 
sposobne poskrbeti za umi-
rajočega, ne vedo, kako se 
znajti, so še v službah in ne 
morejo biti ves čas ob umira-
jočem doma. Hkrati umira-

joči hoče zaščititi svojce in o 
določenih temah ne bo govo-
ril. Ustvari se prepreka med 
umirajočim in svojci, nasta-
ne balon neizrečenega – in 
tukaj nastopim jaz.«

Hvala ti za ...

Marijana Hribar kot EOL 
doula vstopi v družino na 
povabilo družinskih članov, 
a na pravi način. »Skupaj z 
umirajočim želim najti čim 
več odgovorov na njegova 
vprašanja in na prvo mes-
to postaviti notranje življe-
nje umirajočega.« Želi tudi, 
da bi jo poklicali že kar kma-
lu, ko je postavljena diagno-
za neozdravljive bolezni, 
in ne šele v zadnjih trenut-
kih umirajočega. »Na ta na-
čin lahko vzpostavim pris-
ten stik, se vključim v dina-
miko družine in pridobim 
zaupanje, da imam čas z 

umirajočim spregovoriti o 
temah, o katerih želi govori-
ti. Neozdravljivo bolni si želi 
ob sebi imeti iskreno, odprto 
osebo. Gre tudi za to, da raz-
čisti stvari, ki niso bile izre-
čene, včasih preprosto samo 
za to, da na koncu zmore 
reči: »Rad te imam. Hvala 
ti za ...« Ob sebi si želi ime-
ti nekoga, ki bo z njim rav-
nal dostojanstveno, človeš-
ko, da se v miru poslovi od 
tega sveta. Svojci po drugi 
strani podcenjujejo sposob-
nosti umirajočega in mu ne 
pripisujejo toliko notranje 
moči, zato ne želijo z njim 
govoriti o kakšnih težkih te-
mah. V bistvu pa s tem ka-
žejo svoj strah in svojo ne-
moč. A ravno svojci so tisti, 
ki v tem odnosu največ do-
bijo,« je prepričana Hribar-
jeva in poudari: »Umremo 
samo enkrat, in že zato se je 
vredno potruditi.«

Zadnje želje

Kot EOL doula ne razčišču-
je odnosov v družini oziro-
ma ne prenaša informacij 
od umirajočega k svojcem 
in obratno. Lahko pa posre-
duje, kaj je tista tematika, o 
kateri želi kdo spregovoriti, 
da smernice za razmišljanje 
... Zadnje želje in pogreb-
ni načrt umirajočega pa se-
veda posreduje družini, kot 

še pove: »Pogrebni načrt se 
je izkazal kot zelo dobra pra-
ksa. Pomembno je, da izha-
jamo iz želja umirajočega, 
ne predvidevanj svojcev.«

Umirajoči nas učijo živeti

»Ne veste, koliko se z ne-
ozdravljivo bolnimi tudi na-
smejemo. Koliko je zado-
voljstva že v malenkostih, 
kot so barve jeseni ... Tudi 
vsi ti mali porazi, ki jih hkra-
ti s svojo boleznijo doživlja-
jo, sprejmejo. Ne morejo več 
hoditi, imajo pa pripomočke 
za to. Niso tako užaloščeni 
za to, kar se jim dogaja, ker 
so še zmeraj veseli, da ima-
jo pa še vsaj to. Res nas uči-
jo živeti.«

Hribarjeva pritrjuje, da 
je smrt v sodobni slovenski 
družbi tabuizirana. »Ne-
kako smo jo dali na stran, 
o njej se ne pogovarjamo, 

tudi sicer razkošen pogreb, 
ki naj bi pokazal, kako radi 
smo imeli svojca, se hitro 
zaključi. Zame je tisto iskre-
no slovo biti ob umirajočem 
svojcu doma, biti pozoren 
na njegove želje, mu izbolj-
šati kakovost življenja, ki 
je še pred njim, delovati po 
njegovih željah in mu prip-
raviti intimen obred. Bistvo 
je, kaj se dogaja v času življe-
nja.« Kot spomni sogovor-
nica, je bila včasih cela dru-
žina vpeta v nego umirajo-
čih. Tudi otroci, kot pojasni: 
»Z otroki je treba biti odkrit 
in jih ne umakniti, ker jih s 
tem prikrajšamo za določe-
no izkušnjo. Bolj ko zapiraš 
temo smrti, več strahu pri 
otrocih povzročiš. Vseeno je 
pa treba z otrokom govori-
ti o smrti njegovi stopnji ra-
zvoja primerno, z občutlji-
vostjo za njihove stiske.«

Ali še nisi prebolel?

Pomembna je tudi nje-
na pomoč v procesu žalova-
nja. »Ljudje ostanejo sami 
v vsej svoji žalosti. Na do-
ločena obdobja, do pol leta 
po smrti, še spremljam in 
preverjam, kako so svoj-
ci. Ali so bili sposobni iti 
čez izgubo, izgubo integri-
rati v svoje življenje in ga 
nadaljevati. Veste, svet, ko 

bližnji umre, obstane. Am-
pak obstane žalujočemu, 
vse drugo gre pa normalno 
naprej. V teh težkih okoliš-
činah žalujočega tako zelo 
tišči v prsih, kajti to je ljube-
zen, ki je nima več kam dati. 
Vsak pa potrebuje svoj čas 
in način žalovanja. Nepri-
merno izrečemo žalujoče-
mu: ''Še nisi prebolel?'' ali 
''Čas je, da greš naprej'' ali 
''Vse se zgodi z razlogom'' 
... Veliko bolje je, da ste eno-
stavno tam. Potrpežljivi. In 
da jih spodbujate, da o svo-
ji bolečini govorijo,« svetu-
je Hribarjeva.

Ponoči je strah večji

Marijana Hribar kot EOL 
doula deluje samostojno, 
sodeluje pa s širšim paliativ-
nim mobilnim timom z Je-
senic, ki ga vodi prizadevna 
zdravnica Mateja Lopuh, ter 
z društvom Palias. »V veliko 
oporo so mi, na voljo so mi 
za vse stiske, neznanke, za 
nadgrajevanje znanja. Vese-
la sem, da je taka paliativna 
mreža razvita na Jesenicah, 
želela bi, da bi bila kot taka 
organizirana tudi drugje po 
Sloveniji. Kajti paliativna 
oskrba je aktivna, celostna 
pomoč pacientom vseh sta-
rosti z diagnozo neozdravlji-
ve bolezni in tudi njihovim 

svojcem in dodaja kakovost 
življenju.« 

Hribarjeva je opravila po-
diplomsko izobraževanje iz 
paliativne oskrbe pri nas, z 
nadaljnjim izobraževanjem 
je pridobila tudi certifikat za 
EOL doulo, kajti res je suve-
reno želela nastopiti v tej vlo-
gi. Edino možno kakovostno 
šolanje za EOL doulo je bilo 
v Avstraliji po sistemu na 
daljavo, kjer imajo paliativo 
zelo razvito; ko je smrt vpeta 
v družino, je pri njih vpeta v 
družbo. Zdaj o tem predava, 
vzpostavlja skupine za žalu-
joče. »Moj cilj je ozaveščati 
ljudi, izboljšati kakovost živ-
ljenja in umiranja, razbijati 
predsodke do hudo bolnih 
in umirajočih in spodbudi-
ti pozitiven, odprt odnos do 
življenja.« EOL doula je pro-
stovoljno in ob redni služ-
bi zaenkrat tudi brezplačno. 
Vsemu je stoodstotno pre-
dana, zato veliko hvaležnost 
čuti tudi do svoje družine, ki 
jo pri tem podpira. »Običaj-
no me svojci ali umirajoči 
pokličejo ponoči, ko je strah 
večji, ko imajo občutek, da 
ne bodo dobili pomoči. V bi-
stvu pa največkrat potrebu-
jejo samo potrditev, da zmo-
rejo in da niso sami. In to so 
resnično besede, ki pomaga-
jo ...« 

Izkušnja z EOL doulo

Prejeli smo tudi pismo 
bralke, ki nam je zaupa-
la osebno izkušnjo z EOL 
doulo. »Moji materi z dia-
gnozo neozdravljive bolez-

ni se je zdravstveno stanje 
v preteklem mesecu močno 
poslabšalo. Mama je bila pri 
nas doma, sami se nismo 
povsem znašli z vso medi-
cinsko nego, bili smo utru-
jeni, nervozni, saj smo ve-
deli, da nima več prav veliko 
časa. Čutili smo, da je ne-
mirna, vendar ji pomagati, 
tudi z zdravili, nismo zna-
li. Zdravniki so sicer spre-
minjali zdravila, ampak so 
tudi sami rekli, da se materi 
življenje izteka. Prijateljica 
mi je svetovala, naj se obr-
nem na gospo, ki je poime-
novana EOL doula. Sama 

tega poimenovanja nisem 
poznala, zato sem seveda 
na internetu iskala podatke 
o njej. Izvedela sem, da je 
to gospa, ki je spremljeval-
ka bolnih in umirajočih ter 
njihovih svojcev. Poklicala 
sem jo in vprašala, ali nam 
lahko pomaga. Takoj je bila 
za sodelovanje. Ker sem se 
bala stroškov, sem seveda 
vprašala tudi za ceno nje-
nega obiska – brezplačno! 
Prišla je k nam na dom, se 
spoznala z nami in mamo. 
Povedati moram, da je bila 
gospa zelo mirna, poslušala 
nas je in nam vlila moč ter 
nam dala napotke za naše 
zadnje skupne dni. Tudi 
z mamo se je pogovarjala, 
celo večkrat v naslednjih 
dneh. Sama sicer ne vem, 
o čem je tekla beseda, saj 
sta bili z mamo med pogo-
vorom v sobi sami, vendar 
moram poudariti, da je bila 
mama po njenih obiskih 
zelo mirna. Kaj sta se pogo-
varjali, ne vemo, nam je pa 
gospa čez nekaj dni izroči-
la seznam zadnjih materi-
nih želja. Prav tako nas je 
seznanila z materinimi že-
ljami v zvezi s pogrebom. 
Bili smo malo šokirani, da 
sta se pogovarjali o tem, saj 
bi za pogreb tudi sicer sami 
poskrbeli.

Kakorkoli – gospa nam 
je pomagala z napotki, 
prav tako sem jo tudi sama 
večkrat poklicala, ko mi je 
bilo zelo hudo. Vedeti, da je 
nekje nekdo, ki te razume, je 
neprecenljivo. Bila je ob ma-
teri in nas ob njenih zadnjih 

urah. Presenečena sem bila, 
da je lahko tako hudo slovo 
vseeno tako mirno, lepo in 
spokojno.

Gospa nam bo vsem os-
tala v lepem spominu. Bili 
smo zmožni mater obdrža-
ti doma, izpolniti njene zad-
nje želje in pogreb izpeljati 
tako, kot je ona želela. Prav 
tako skrivnostno, kot je EOL 
doula prišla v naša življe-
nja, je tudi odšla. Še vedno 
pa vemo, da misli na nas, saj 
me kontaktira na določena 
obdobja in vpraša, kako smo 
in kako nadaljujemo svoja 
življenja.«

Besede, ki pomagajo ...
Marijana Hribar z Jesenic je t. i. end of life (EOL) doula. Še najbližji prevod tega izraza bi bil obsmrtna spremljevalka, spremljevalka umirajočih, a ta še vedno 
ne zajame vsega v tem delu paliativne oskrbe. Kot EOL doula spremlja tako neozdravljivo bolne kot njihove svojce. 

Marijana Hribar, end od life (EOL) doula / Foto: osebni arhiv

»Včasih vseeno ostane kaj neizrečenega – kaj, česar 
umirajoči ni zmogel povedati svojim bližnjim. V takih 
primerih, če umirajoči tako želi, zapišem njegove 
besede in jih po smrti izročim svojcem. Tudi na tak 
način se nekatere zgodbe razjasnijo in dobijo svoj 
konec.« »Izraz end of life doula je še precej neznan, zato so 

me že poklicali, ker so mislili, da sem jasnovidka, 
medij, ki se pogovarja z umirajočimi, da pomagam 
ljudem prestopiti na drugo stran. Nimam teh 
sposobnosti, samo podpiram umirajočega in družino 
ob sprejemanju smrtnosti in težkih odločitvah ob 
koncu življenja. Tudi bremena umirajočega ne morem 
odvzeti, lahko pa poskusim zadnji del njegove poti to 
breme nesti skupaj z njim.«



sreda, 30. oktobra 2019

Na robu

23

Milena Miklavčič

Sabina je dolgo časa prem-
levala, bi ali ne bi povedala 
družinske zgodbe, ki jim je 
zaznamovala življenje. Vča-
sih celo misli, da morda ni 
nič posebnega, da se drugim 
dogajajo še hujše reči. Laži, 
ki so po očetovi smrti priš-
le na dan, so z enim zama-
hom uničile vse, kar sta star-
ša zgradila v tridesetih letih.

»Poročena sta bila že več 
kot 16 let, ko se je zgodil ču-
dež in je mami zanosila. Za-
kaj se jima ni želja izpolni-
la prej, mami ne ve. To so 
bili časi, ko se je kruto res-
nico o nezmožnosti ime-
ti otroka skrivalo in se je je 
sramovalo. Oba pa sta bila, 
vsaj tako sklepam, prepono-
sna, da bi poiskala kakšno 
konkretno pomoč. Mami se 
je zelo navezala na tri neča-
kinje, ki so ji delale družbo 

v času očkove odsotnosti. V 
neki večji slovenski firmi je 
bil komercialist in pogos-
to na poti po tujini. Od vse-
povsod, zlasti iz Italije, je re-
dno prinašal darila: od obla-
čil do različnih pripomoč-
kov. Zmeraj sem imela ob-
čutek, da sta se imela starša 
zelo rada. Pri nas doma ni ni-
koli padla huda beseda, oči 
ni povzdignil glasu in zdelo 
se mi je, da bere mamine že-
lje iz oči. Ko sem se rodila, je 
razvajal tudi mene. Kar sem 
si zaželela, sem dobila. A ni-
sem obdržala zase. Darila 
sem delila s sestričnami, ki 
so pri nas preživljale več časa 
kot doma. 

Za diplomo sem dobila 
nov avto. S fantom sva se od-
ločila za poroko, in ker je bil 
tudi on edinec, sva se po dol-
gem razmišljanju preseli-
la v hišo njegovih staršev, ki 
je bila večja in prostornejša 
od naše. Moji domači so se 
hitro potolažili. Ko se je oči 
upokojil, sta me obiskovala 
malodane vsak dan. V moje 
štiri otroke sta bila narav-
nost zaljubljena. Kar pomla-
dila sta se med njimi!

Če dovolite, bi nekaj besed 
namenila še njunima znača-
jema. Oči je bil precej gospo-
dovalen, odločen, kar pom-
nim, je veljalo, da zna ravnati 
z denarjem. Mami je skrbela 
za pokritje vsakodnevnih iz-
datkov, oči pa je nalagal njun 
skupni denar za prihodnost. 
Rad se je šalil, na družinskih 
slavjih je bil zmeraj zaželen, 

saj je prisotne zabaval s šala-
mi in dovtipi. Razjezil se je 
le, če je kdo podvomil o res-
nici – kakršnokoli – ki jo je 
širil med poslušalce. Z njim 
se je bilo brez pomena pre-
pirati o politiki, zgodovini, o 
stvareh, ki smo jih prebrali v 
časopisih, pa se potem o njih 
pogovarjali. Zmeraj je dose-
gel, da je obveljala njegova.

Mama je bila zelo drugač-
na: mila, prijazna, dobra 
kuharica in zelo vdana oči-
ju. Kadar so prišle na obisk 
njene sorodnice ali prijate-
ljice, so ji zavidale, da ima 
tako dobrega moža in tako 
lepo urejeno življenje. Od-
govarjala jim je, da se mora 
ženska za nebesa, kot so bila 
njena, tudi potruditi. Pred 
približno petimi leti je oče 
zbolel. Ni bil še tako star, ko-
maj 76 let. Iz aktivnega člo-
veka se je spremenil v hu-
dega bolnika z odmirajoči-
mi mišicami (ALS). Mami 
je postala negovalka in nje-
gova dekla hkrati. Moram 
reči, da oči ni bil preveč zah-
teven, le ves čas jo je moral 
imeti ob sebi. Po navadi sta 
se držala za roke in se zaljub-
ljeno gledala. Je ni bilo želje, 
ki mu je mami ne bi izpol-
nila! Ko je bolezen napredo-
vala, sta se preselila k meni. 
Z možem sva pomagala, ko-
likor sva ob naporni službi 
le lahko. A sva se potrudila, 
saj smo se imeli neizmerno 
radi. Nikoli nisem spraševa-
la o dediščini, o denarju, kdo 
bo kaj dobil. Zdelo se mi je 

logično, da bo premoženje 
podedovala mami, za njo pa 
jaz. Vedela sem tudi, kje ati 
hrani oporoko, a sem bila – 
podobno kot mami – preveč 
vraževerna, da bi pokuka-
la vanjo, dokler je bil še živ. 
Po več zapletih, ki jih ni nih-
če pričakoval, je ati tri leta 
po tistem, ko so mu poveda-
li za diagnozo, tudi umrl. Ne 
morem povedati, kakšna ža-
lost se je naselila v našo hišo. 
Mami je jokala noč in dan, 
hodila na pokopališče ter k 
eni od sestričen, s katero je 
bila v najboljših odnosih.

Minili so trije tedni, ko 
naju je moj mož previdno 
spomnil, da bo treba uredi-
ti tudi ''papirje'' zaradi ban-
ke in zaradi zapuščinske raz-
prave. Mami mi je dala ključ 
očijeve pisarne. Oporoko je 
imel v enem od predalov, ki 
je bil prav tako zaklenjen. V 
prazni hiši je votlo in zlo-
vešče odmevalo, postalo me 
je strah in z rjavo ovojni-
co vred sem dobesedno po-
begnila iz nje. ''Ti poglej, kaj 
piše v njej, ker se na te reči 
bolje spoznaš,'' sem rekla 
možu, ki je nekoč, med dru-
gim, študiral tudi pravo. 

Ravno sem zalivala rože, 
ko ga zaslišim reči: ''O, lju-
bi bog, ljubi bog.'' Kanglico 
sem izpustila iz rok in stekla 
v dnevno sobo. Bil je čisto 
bled v obraz. ''Usedi se, pre-
den tole prebereš,'' mi je re-
kel in me objel okoli ramen.

Oporoko sem prebra-
la prvič, drugič in še tretjič. 
Nič nisem razumela. Črno 
na belem je, med drugim, 
pisalo, da sedemdeset tiso-
čakov, kolikor sta jih starša 
imela na bančnem depozitu, 

pripada neki A. S., stari 28 
let, doma iz stare Gorice. 
Zraven je bil priložen do-
kument, na katerem je pi-
salo, da jo je oči že takoj po 
rojstvu priznal za svojo. Po-
tem sem vzela v roke še pis-
mo, ki je nosilo datum iste-
ga leta, kot so mu zdravniki 
postavili diagnozo. Na pisal-
ni stroj je napisal dve polni 
strani. Nama z mami je spo-
ročal, da se je dve leti pred 
mojim rojstvom spoznal z 
zamejsko Slovenko, s katero 
je preko firme, v kateri je de-
lal, poslovno sodeloval. Bila 
je že poročena, a se je moje-
mu očiju na ljubo ločila. Po-
tem se je jima rodila hčerka, 
ki je bila, sodeč po letnici, pet 
let mlajša od mene. Z obe-
ma se je oči redno srečeval 
in jima finančno pomagal. 
Verjetno takrat, ko smo mis-
lili, da je službeno odsoten 
in ga po več dni zapored ni 
bilo domov. In prav temu de-
kletu, A. S., so pripadali vsi 
prihranki, ki sta jih starša 
imela. Kakšna gromozanska 
krivica! Denar ni bil le očijev, 
bil je tudi mamin! Vsak me-
sec je mami od pokojnine 
dvignila tristo evrov in oči 
jih je dodal depozitu ter ga 
vezal naprej. Pri nas smo 
zmeraj govorili, da je ta de-
nar nedotakljiv – za primer, 
če pride do česa nepredvide-
nega. V času očijeve bolezni 
smo ga preselili k nam tudi 
zato, da ni bilo treba nače-
ti teh prihrankov. Namesto 
zunanje pomoči na domu 
sva ga negovali z mamo, na 
pomoč pa so priskočili tudi 
mož, teta in tašča. 

Niti v najbolj drznih sa-
njah si nisem predstavljala, 

da je ljubljeni oči živel dvoj-
no življenje. Pa tako lepo 
smo se imeli! Tako lepo! Z 
besedami ne znam opisa-
ti, kako je oporoka prizadela 
mami. Vse, kar je bilo lepe-
ga, svetniškega in nebeške-
ga v njenem zakonu, se je s 
tistim prekletim pismom se-
sulo v prah. Šok je bil tako 
velik, da je prišlo do zastoja 
srca in njeno življenje je dva 
dneva viselo na nitki. 

V tem času je mož poiskal 
omenjeno A. S., ki je za očk-
ovo bolezen sicer vedela, ni 
pa vedela, da je umrl. Soo-
čenje z njo je bilo grozljivo. 
In to čeprav je bila zelo pri-
jazna. Njene mame ob sre-
čanju ni bilo zraven. Ko sem 
ji omenila, da ji z dedišči-
no pripadajo vsi prihranki, 
tudi mamini, je skomigni-
la z rameni, češ kaj jaz mo-
rem. Bil je toliko moj očka 
kot tvoj. Pokazala mi je šte-
vilne fotografije, ki so priča-
le, da jo je oči na enak način 
razvajal kot mene. Morda še 
bolj, saj mu je bila zelo po-
dobna. Bolj kot jaz. Po tis-
tem, ko sva si z A. S. pred 
sodiščem podali roki, se do 
danes nisva nikoli več ne vi-
deli ne slišali. 

Tudi zaznamek v oporo-
ki, da polovica hiše pripada 
meni in ne, kot sem pričako-
vala, da bo hiša v celoti pripa-
dala mami, mi je bil nerazu-
mljiv. Kaj se je dogajalo v oč-
kovi glavi, da je maščevanje, 
s katerim je prizadel mami, 
prihranil za po smrti? Raz-
mišljam, ali bom sploh šla še 
kdaj na pokopališče ali niko-
li. Nobena stvar tako ne boli 
kot laži.«

(Konec)

Resnica o očetu

Barvar Tomaž (Thomas) 
Pierz iz Kranja je želel, da 
bi postal njegov sin čevljar, 
vendar se je sin uprl odloč-
nemu očetu in materi Ma-
gdaleni, rojeni Likozar. Po-
begnil je v Ljubljano, se pre-
imenoval v Tomaž Pirc ter 
postal zdravnik kirurg. Ro-
dil se je 28. oktobra 1813. 

Ljudsko šolo je obiskoval 
v Kranju. V Ljubljani ga je k 
sebi vzel zdravnik Finc. Po-
zneje je živel pri brivcu Kosu, 
kjer se je naučil prve medicin-
ske spretnosti, kar je bilo tak-
rat normalno. Leta 1827 je v 
Ljubljani končal prvi grama-
tikalni razred. Po opravljeni 
praksi je med letoma 1832 in 
1935 obiskoval kirurško-me-
dicinsko šolo na liceju v Lju-
bljani. Dne 11. januarja 1836 
je prejel diplomo kot izkušen 
ranocelnik in porodničar. 
Leta 1843 je dobil nravstveno 
spričevalo, ki ga je izdal kranj-
ski dekan Jožef Dagarin, ter 
ranocelniško spričevalo. 

Po končanem šolanju se 
je iz Ljubljane preselil nazaj 
v Kranj in se poročil z Jože-
fo Frančiško Goetzel. Ime-
la sta sedem otrok. Med le-
toma 1836 in 1850 je imel v 
Kranju zasebno prakso. V 

času Pirčevega delovanja so 
od tridesetih do sedemdese-
tih let 19. stoletja v Kranju 
in širši okolici razsajale šte-
vilne epidemije nevarnih 
nalezljivih bolezni, od ko-
lere in tifusa do črnih koz. 

Zato je imel kot zdravnik ve-
liko dela.

Ko so v revolucionarnem 
letu 1848 v Kranju ustano-
vili narodno stražo, je Pirc 
postal vojaški zdravnik, dr. 
France Prešeren pa baje 

vojaški sodnik. Prijateljeva-
la sta in ob zadnji bolezni 
je Pirc stal pesniku ob stra-
ni tudi z brezplačno zdravni-
ško pomočjo. 

Narodne straže so bile 
enote prvih slovenskih naro-
doljubov, ki so se ob vzponu 
slovenskega in drugih naro-
dnih gibanj po Evropi leta 
1848 formirale tudi v Lju-
bljani in Kranju. V tem času 
se je z vzponom romantike 
in nacionalizma prvič široko 
oblikovala in začela uveljav-
ljati zavest, da imajo ljudje 
na podlagi lastnosti, ki nas 
povezujejo, to je jezika, obi-
čajev, navad, kraja bivanja in 
zgodovine, pravico do tega, 
da se združujejo ter uveljav-
ljajo suverenost in lastno 
oblast na svojem ozemlju. 
Razvil se je čut za narod kot 
skupnost. 

Leta 1850 se je Pirc (po 
Prešernovi smrti leta 1849) 
z družino preselil v Tržič, 
kjer je kot okrajni ranocelnik 
deloval do svoje smrti. Tu se 
mu je v zakonu rodilo še pet 
otrok. V svoji hiši je uredil 
tudi lekarno. Leta 1863 je bil 
ustanovni član Zdravniške-
ga društva za Kranjsko.

Zanimivi Gorenjci in dogodki tedna iz dežele Kranjske:

   V Brodeh v Poljanski dolini se je 28. 10. 1830 rodil slovenski fizik Simon Šubic, 
avtor prve fizikalne razprave v slovenščini. 

   Na Bledu se je 29. 10. 1915 rodil restavrator in konservator Franc Benko. Izdelal 
je mozaik za srbsko pravoslavno cerkev in za slovensko cerkev sv. Cirila in Me-
toda v Melbournu.

   V Ljubljani se je 30. 10. 1896 rodil metalurg Herman Klinar. V letih 1938–1945 
je bil tehnični direktor Železarne Jesenice, nato v železarnah v Zenici in Skopju.

   V Kamniku se je 30. 10. 1916 rodil plavalec in trener Tone Cerer. Že pred za-
četkom druge svetovne vojne je osvojil številne naslove državnega prvaka in po 
svetu osvajal medalje. 

   Predsedstvo Narodnega sveta v Zagrebu je 31. 10. 1918 kot vrhovna oblast v Državi 
Slovencev, Hrvatov in Srbov (Država SHS) na predlog Narodnega sveta v Ljubljani 
imenovalo vlado za Slovenijo. To je bila prva slovenska nacionalna vlada. 

   V Žireh se je 1. 11. 1748 rodil jezikoslovec in pesnik Martin Naglič. 
   Na Rupi pri Kranju se je 2. 11. 1850 rodil prevajalec Franc Josip Remec. Kot 

član, pevec in igralec je nastopal v tržaški čitalnici.

usode

Na Gorenjskem v deželi Kranjski

Tomaž Pirc, zdravnik namesto čevljar
Peter Colnar
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Razgledi

Vaš razgled

Miha Naglič

»Zato imajo tirani vseh 
baž, peklenski služabniki, 
v krvi sovraštvo do noma-
dov – zato preganjajo Ciga-
ne in Žide, zato prisilno na-
seljujejo vse svobodne ljudi, 
jih ožigosajo s stalnim nas-
lovom, ki je za nas obsodba. 
Gre jim za to, da bi zgradili 
okamneli red, da bi tek časa 
naredili navidezen. Za to, da 
bi bili dnevi ponovljivi in jih 
ne bi bilo mogoče ločiti, da 
bi zgradili velik stroj, v kate-
rem bo moralo sleherno bit-
je zasesti svoje mesto in iz-
vajati navidezne gibe. Inšti-
tucije in uradi, hierarhija 
in čini, stopnje, prošnje in 
odklonitve, potni listi, števil-
ke, formularji, izidi volitev, 
promocije in zbiranje točk, 
zbirateljstvo, zamenjevanje 

enih predmetov za druge. 
Nabosti svet s črtnimi koda-
mi kakor z bucikami, vsaki 
stvari prilepiti etiketo, naj se 
ve, kaj za ena roba je to in ko-
liko stane. Naj bo ta tuji je-
zik nečitljiv za ljudi, naj ga 
berejo stroji in avtomati, naj 
si ponoči v velikih podze-
mnih kevdrih prirejajo čita-
nja lastne črtne poezije. Gi-
baj se, gibaj. Blagoslovljen, 
ki prihaja.«

To je odlomek iz roma-
na poljske pisateljice, ki je 
letos dobila lani nepodelje-
no Nobelovo nagrado za li-
teraturo za leto 2018. Sama 
to delo predstavi, kakor sle-
di. »Beguni … To je knjiga, 
ki je nastala v obdobju moje-
ga življenja, ko sem bila res-
nično navdušena nad tem, 
da imam končno potni list 
in lahko potujem. Odpravila 

sem se v svet in nekaj let pre-
živela na zares intenzivnem 
potovanju. To izkušnjo sem 
želela popisati in iskala sem 
primerno obliko zanjo. No-
bena od klasičnih oblik, ki 
obstajajo za zapisovanje iz-
kušenj popotnika, se mi ni 
zdela zadostna. Zdelo se mi 
je, da se te oblike navezuje-
jo na vrste potovanj in razu-
mevanja gibanja, ki smo ga 
doživeli v devetnajstem sto-
letju, na začetku dvajsetega 
stoletja. Kljub vsemu so se 
mi vse te klasične oblike, od 
reportaže, dnevnikov s poti, 
do popotniških memoarjev, 
zdele nekako premajhne, da 
bi lahko podale današnje do-
življanje potovanja. /…/ Se-
veda so Beguni stara knji-
ga, zame že nekoliko zgo-
dovinska, saj opisujejo svet 
izpred 12, 13 let, svet, ki je 

bil še nekoliko nedolžen. Ni 
bilo še migrantov, ki stojijo 
pred mejami. Takrat se mi 
je potovanje povezovalo s tu-
rizmom, z romanjem, s svo-
bodo. Če sem iskrena, imam 
danes s to knjigo nekaj težav, 
saj se k njej vračam, kot bi se 
vračala k zgodovinski knjigi. 
V nekem smislu so Beguni 
epitaf preteklega sveta, zdaj 
pa je svet drugačen, saj se je 
pred našimi očmi zamajal 
in smo meje, ki so bile ne-
kaj časa odpravljene, ponov-
no zgradili.« Kakorkoli že: 
bolje je potovati kar tako kot 
beguniti.

Olga Tokarczuk, Beguni, 
prevedla Jana Unuk, 
Modrijan, Ljubljana, 
2010, 424 strani

Nove knjige (510)

Beguni Olge Tokarczuk

Alenka Bole Vrabec

Ko sem brskala za bogi-
njami, ki obeležujejo pred-
vsem spravila žetve, sem se 
spomnila tudi na majevsko 
boginjo Ixchel, o kateri pri-
čajo ostanki templjev na 
otokih Isla Cozumel in Isla 
Mujeres v bližini Cancuna. 
Ixchel je res boginja noseč-
nic in porodov, a je najbolj 
znana kot boginja Lune. Pri-
pisujejo ji tudi izum tkanja, 
je zaščitnica mavrice pa tudi 
voda v hudem in dobrem, v 
povodnjih in blagodejnem 
dežju za rast koruze. Veli-
kokrat, kot na primer v Dres-
denskem kodeksu, je upo-
dobljena z zajcem, saj naj bi 
majevski astrologi na povr-
šini lune videli zajca.   

Njena človeška usoda je 
bila tragična. 

»Nekje v daljni deželi je 
živela prelepa mladenka, 

v katero je bilo zaljublje-
no nešteto mladeničev. A 
njeno srce je bílo le za v 
vseh ozirih sijajnega mla-
deniča in bojevnika z ime-
nom Izamná. Nekoč je pri-
šel v njun kraj neki mladec, 
ki je želel osvojiti prele-
po Ixchel. Ixchelina sestra 
Ixtab, ki ni vedela za sestri-
no veliko ljubezen, je pre-
dlagala, naj se rivala spopa-
deta na življenje in smrt. Že 
je kazalo, da bo zmagal bolj-
ši Izamná, ko ga je tujec s 
podlo zvijačo smrtno zadel 
v hrbet. Pretresena in obu-
pana Ixchel je sestri zaupa-
la svojo dušo. Tisti hip, ko je 
Ixchel položila roko nase, je 
Ixtab postala boginja samo-
morilcev. 

Duši Ixchel in Izamna-
ja sta poleteli v nebo. Posta-
la sta bog Sonca in boginja 
Lune, za večno združena v 
krogotoku časa.«

Na upodobitvah Sonca je 
Izamná vedno mlad, Ixchel 
pa je ponekod mlada, z buj-
nim oprsjem doječe mate-
re, rojstva polne lune, pone-
kod pa starka s kačo na glavi, 
prispodobo modrosti, in po-
jemajoče lune ter z zajcem v 
naročju.    

Dodan recept za slastno 
in dišečo jukatansko eno-
lončnico s svinjino in čr-
nim fižolom vsebuje epa-
zote – dišečo metliko. Po-
sušen, ki sem ga prinesla iz 
Mehike, je pošel, in ko sem 
brskala, kje raste in ali se pri 
nas dobi, sem odkrila, da je 
v prehrambni industriji za-
radi nekaterih substanc 
epazote prepovedan, čeprav 

velja za zdravilno rastlino. 
Zastrupljevalka pa ne bi 
bila …

Torta »imperial«  
iz Méride

Za torto potrebujemo:  
300 g olupljenih in zmletih 
mandljev, 1 žlico moke, 6 jajc, 
1 žličko vinskega kamna, 430 g 
sladkorja, pol žličke vaniljeve 
esence, 500 ml vode, 7,5 cm dol-
go cimetovo palčko, 1 žlico nas-
trgane pomarančne lupine, 1 
žlico pomarančnega likerja, 30 
g praženih mandljevih lističev.

Pečico ogrejemo na 165°. 
Model s premerom 23 cm 
namastimo in oprašimo z 
moko. Zmlete mandlje dob-
ro zmešamo z moko. Jajca 
ločimo. V veliki skledi stepa-
mo beljake in po žlicah do-
dajamo sladkor. Eno žlico na 
en beljak. Potem drugega za 
drugim vmešamo še rume-
njake. Dodamo vinski ka-
men in mandljevo mešani-
co. Predenemo v pekač. Pe-
čemo 25–35 minut, odvisno 
od pečice. Ko je torta pečena, 
jo nekaj minut ohlajamo.

Preostali sladkor zmeša-
mo s pol litra vode, doda-
mo cimetovo palčko, poma-
rančno lupino in na zmer-
nem ognju kuhamo, da do-
bimo gost, svetel sirup. Si-
rupu dodamo še žlico poma-
rančnega likerja. Ko se sirup 
ohladi, prelijemo torto in jo 
posujemo s praženimi man-
dljevimi lističi. Torto lahko 
namesto s sirupom prema-
žemo tudi z vaniljevo ali čo-
koladno kremo. Obstaja na-
mreč kar nekaj inačic.

Sonce in luna

Sodobna tehnologija vsak dan postaja vse bolj neločljivi del naših življenj. Pa vendar, po 
pravilnikih ter osnovnem bontonu k predavanjem, šolskim pa tudi veroučnim uram oz. 
obredom ne sodijo mobiteli in drugi predmeti, ki lahko zmotijo zbrane. Naj bodo zato 
tehnološko-komunikacijska sredstva dobrodošla pomoč, ki nam olajša delo ter prihrani čas, 
in ne vabljiv magnet, ki nas sili v prekomerno odvisnost. S. L. / Foto: Gorazd Kavčič

Nogometne pravljice se ne pišejo prav vsak dan in prav njihova redkost jim daje še dodatno 
vrednost ter poseben čar. Zato je še toliko bolj cenjeno zvesto občinstvo, ki zna bodriti 
svoje izbrance, uživati v igri ter z aplavzom nagraditi požrtvovalnost, ne glede na stanje 
na semaforju. Zmagoslavje domačih v zadnji minuti – kot je to uspelo kranjskim orlom v 
soboto – je nagrada, ki pripada navijačem: za spomin in upanje. S. L. / Foto: Gorazd Kavčič



Ekipa filma Košarkar naj bo 2 je za preseženih 25 tisoč 
gledalcev prejela prvo zlato rolo. Družinsko komedijo, ki 
je v slovenskih kinematografih na sporedu od 27. septem-
bra, si je ogledalo več kot trideset tisoč gledalcev. Film-
sko nagrado je v ljubljanskem Koloseju iz rok direktori-
ce filmskega programa in marketinga v Koloseju Ursule 
Spruk ter predstavnika Zveze društev slovenskih filmskih 
ustvarjalcev režiserja  Borisa Petkoviča sprejel režiser 
filma Boris Bezić. »Zlata rola in število gledalcev, ki še 
kar raste, in seveda čudoviti odzivi, ki smo jih deležni, 
osrečujejo tako mene kot celotno ekipo. Upam, da bomo 
tudi v prihodnosti nadaljevali tradicijo domačih filmov, 
ki polnijo dvorane in dvigujejo zavest o slovenskih film-
skih ustvarjalcih,« je ob podelitvi povedal Bezić. Pode-
litve so se poleg režiserja udeležili še scenarist Primož 
Suhodolčan, mladi igralci Klemen Kostrevc, Matija Bro-
dnik in Gaja Filač ter predstavnika odraslega dela igralske 
ekipe Matjaž Javšnik in Marko Miladinović.

Prva zlata rola

Ekipa filma Košarkar naj bo 2 je prejela prvo zlato  
rolo. / Foto: Kolosej

Alenka Brun

P
a jih imamo, sedem 
polk, ki jih je komi-
sija Radia Gorenc 
izbrala in se bodo 
med letošnjim 4. in 

24. novembrom potegovale 
za naslov naj polka Goren-
ca 2019. 

Prvi krog glasovanja bo 
potekal med 4. in 10. novem-
brom 2019, ko bodo poslu-
šalci med sedmimi polkami 
z glasovanjem izločili dve. 
Nato sledi drugi krog (med 
11. in 17. novembrom 2019), 
v katerem izpadeta še dve 
polki; zadnji, tretji krog gla-
sovanja pa bo med 18. in 24. 
novembrom 2019, ob kon-
cu katerega bomo dobili tudi 
zmagovalca letošnje Naj pol-
ke Gorenca.

Sistem glasovanja: ena 
oseba lahko glasuje enkrat 
na dan preko glasovnice na 
spletni strani Radia Gorenc 
– treba je izpolniti vse poda-
tke na glasovnici; hkrati pa 

glasovanje poteka še prek 
glasovnice v Gorenjskem 
glasu. Glasovnico iz Gorenj-
skega glasa pošljete na nas-
lov Radio Gorenc, Balos 4, 
4290 Tržič. 

Polke, ki se letos pote-
gujejo za naslov naj pol-
ka Gorenca, pa so: Ponede-
ljek mladega dolenjskega 
ansambla Kvinta, Ljubezen 
je lepa ansambla Viharnik, 
katerega začetki sicer sega-
jo v leto 1992, od letošnje-
ga aprila pa deluje v preno-
vljeni zasedbi;  polka Zakaj, 
zakaj na Gorenjskem kar 
znanega in priljubljenega 
tria, ki sliši na ime Hozen-
tregarji; Dovolj je dni v živ-
ljenju pravijo člani primor-
sko-notranjskega ansambla 
Tik tak, ki smo mu nedav-
no prisluhnili na Bledu. Iz 
Ivančne Gorice prihaja pol-
ka Ugasnile so luči skupine 
Povratniki, ansambel Šus iz 
Tuhinjske doline se pred-
stavlja s polko Ti naši fantje, 
Dolenjskih 5 iz Šentruperta 
pa s polko Ne bodi taka reva.

NAJ POLKA 
GORENCA 2019

Samo Lesjak

P
riljubljeno zased-
bo je pred dobrim 
letom okrog sebe 
zbral karizmati-
čni Elvir Bečič - 

Bečo, sicer vsem dobro poz-
nan tudi kot izvrsten šport-
nik, vaterpolist in trener, ki 
mu uspeva najti čas tudi za 
svojo strast do glasbe. Že od 
nekdaj je namreč ob športu 
rastel in zorel tudi ob dobri 
glasbi, ki ga je prevzela do 
te mere, da se je odločil za 
mikrofon kot pevec poprijeti 
tudi sam. Vrata je pogumno 
odprl glasbeni poti, na kate-
ri so se mu pridružili vedno 
bolj uveljavljeni glasbeniki, 
ki prav tako kot Bečo glas-
bo vselej nosijo v srcu: kita-
rist Nejc Ušlakar, basist Jani 
Vigec, klaviaturist Žiga Jam-
nik ter bobnar Anže Žurbi - 
Žurby. Kot je dejal Bečo: 
Veseli me, da mi ob mno-
gih aktivnostih uspe zbra-
ti čas za glasbo, še posebej v 
družbi tako dobrih glasbeni-
kov in prijateljev. Hvaležen 
pa sem seveda tudi vsem, 

ki spremljajo naše koncerte 
in uživajo v naših skladbah, 
trudili se bomo še naprej.

Najprej je skupina pred-
vsem preigravala priredbe 
rokerskih skladb bivše deže-
le pa tudi ostale klasike iz 
zakladnice rokenrola, začeli 
so spremljati nastope pevke 
Mance Špik, kmalu pa so se 

odločili, da tudi sami ustva-
rijo lastne skladbe. Tako so 
že spomladi izdali svojo prvo 
avtorsko skladbo Malo više 
ljubavi (malo več ljubezni), 
ki je navdušila ter v trenutku 
močno razširila njihov krog 
oboževalcev.

Ta pa se bo zanesljivo še 
bolj povečal z novo pesmijo 
Sretno živjeti, katere video-
spot so v soboto predstavili 
na Svetem Joštu nad Kran-
jem, kjer so v idiličnem oko-
lju večino spota tudi posneli. 
Ideja za videospot, posnet v 
prepoznavnem kantri stilu, 
se je utrnila spontano – vrni-
tev v stare dobre čase divje-
ga zahoda. Režiser ter sne-
malec Rok Maver in glasbe-
niki so zavihali rokave ter se 
marljivo lotili dela. K sodelo-
vanju so se z veseljem odz-
vale prikupne članice kranj-
skih plesnih zasedb Coun-
try Freaks in Wild West, z 
mnogimi rekviziti, ki sodijo 

v prave vesterne, pa so na 
pomoč priskočili Godlar-
ji iz Šenčurja. Nastal je svo-
jevrsten in barvit, melodič-
no lahkoten spot, ki nadalju-
je glasbeno tradicijo ter rde-
čo nit skupine in v katerem 
so lahko uživali vsi, ki so se v 
prelepem in sončnem sobo-
tnem popoldnevu povzpe-
li do Doma na Joštu, kjer so 
se ob sodelovanju Bečovega 
dobrega prijatelja, kulinari-
čnega velemojstra Matjaža 
Sedeja, v sproščeni družbi 
lahko prepustili dobrotam 
kostanjevega piknika.

Video bo na YouTubu pre-
mierno zaživel prav danes, 
Bečo in glasbena družba pa 
obljubljajo, da bodo osta-
li aktivni. Takoj, ko bo nas-
talo dovolj avtorskih skladb, 
jih bodo združili v album, 
do takrat pa v ritmu melo-
dij s srečo in ljubeznijo v 
srcih jezdijo proti sončne-
mu zahodu.

SREČNO ŽIVETI
Kranjska glasbena zasedba Bečo & Company je na Svetem Joštu nad Kranjem predstavila  
videospot za svojo novo pesem Sretno živjeti (srečno živeti). Za razigrano veselo družbo so pripravili 
pravi jesenski kostanjev piknik.

Bečo z glasbeno zasedbo, kantri plesalkami, Matjažem Sedejem ter prijatelji in ustvarjalci 
novega videospota na Joštu / Foto: Primož Pičulin

Bilo je nekoč na divjem zahodu: sončni utrinek s snemanja 
spota / Foto: arhiv skupine
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HUMOR, HOROSKOP

SREDA_30. 10. 2019

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_87
NALOGA

2 4 5
4 6 1 9

9 5 2 6 8 3
9 1 6 4

7 5 4 9
8 9 3 7

5 9 4 8 7 1
2 7 6 5

3 2

sudoku_LAZJI_19_87

REŠITEV

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

sudoku_LAZJI_19_87
NALOGA

245
4619

952683
9164

7549
8937

594871
2765

32

sudoku_LAZJI_19_87

REŠITEV

287943516
346851297
915276834
591367482
732584169
468192375
659438721
824719653
173625948

sudoku_TEZJI_19_87
NALOGA

8 3 5
2 4 7 3 1

2
3 1 2

8 6
4 8 7

4
3 5 9 7 4

1 2 5

sudoku_TEZJI_19_87

REŠITEV

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

sudoku_TEZJI_19_87
NALOGA

835
24731

2
312

86
487

4
35974

125

sudoku_TEZJI_19_87

REŠITEV

861327954
592864731
473915286
937146528
128573649
645298173
284659317
359781462
716432895

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

Ni papirja  
Janez na javnem stranišču opravi veliko potrebo in ugotovi, 
da ni papirja. Nekdo je v sosednji kabini in Janez ga vpraša: 
»Oprostite, imate kaj toaletnega papirja, tukaj ga ni.«
»Žal ga tudi jaz nimam.«
»Imate kaj časopisnega papirja?«
»Ne.«
Po kratkem molku: »Mi lahko zamenjate petdeset evrov 
za manjše bankovce?«

Prilagodljive cene 
Možakar pride v trgovino po jajca.
»Gospodična, deset jajc bi. Po čem pa so?«
»Po tri evre.«
»Saj se šalite! Tamle čez cesto jih imajo po evro in pol.«
»Potem jih pa tam kupite.«
»Saj bi jih, pa jih je zmanjkalo.«
»Kadar jih pri nas zmanjka, jih tudi mi prodajamo po evro 
in pol.«

Uro na goloba 
Janez je ujel goloba in mu nataknil okrog vratu svojo ročno 
uro.
»Zakaj pa to?« ga vpraša sosed France.
»Rad bi videl, kako čas leti,« odvrne Janez.

 
Molčeči jurček 
Gobar v gozdu sreča policista, ki s pendrekom mlati jur-
čka: »Ja, kaj pa počnete? Zakaj mlatite po gobi?«
»Zakaj ga mlatim? Noče povedati, kje so skriti njegovi 
kolegi.«

Oven (21. 3.–21. 4.) 
Ko si boste vzeli več časa za romantiko, boste ugotovili, 
da ste bili na tem področju zadnje čase preveč površni. To 
je bil tudi razlog za slabše razpoloženje pri partnerju. Na 
finančnem področju boste pogumno kovali nove načrte. 

Bik (22. 4.–20. 5.)
Teden bo pester. Komaj boste uredili neko stvar, že bo 
pred vami nekaj novega. Veliko bo sodelovanja, kompro-
misi pa bodo neizbežni. Na čustvenem področju bo zaradi 
napačnega pretoka informacij prišlo do nesporazuma. 

Dvojčka (21. 5.–21. 6.)
V trenutku vznesenosti se boste odločili, da sprejmete 
izziv na osebnem področju. Spoznali boste svojo drugo 
plat in všeč vam bo. Ta odločitev vam prinaša same kori-
sti. Ljudje, ki vas obkrožajo, bodo poskrbeli za pozitivno 
presenečenje. 

Rak (22. 6.–22. 7.)
Pokazale se bodo priložnosti za napredek v poslovnem smi-
slu. Previdno boste pretehtali vse možnosti in nato naredili 
kar dva koraka naprej. Žal vam bo za lepe besede, ki jih ljub-
ljeni osebi niste izrekli. Še imate čas, da popravite storjeno. 

Lev (23. 7.–23. 8.)
V družabnem svetu se boste počutili ujete na dveh brego-
vih. Izvrstno vam bo uspelo, da se diplomatsko izognete 
odločitvi, ki se vam ne bo zdela potrebna. Na korekten način 
boste poskrbeli, da ne boste nikogar užalili oziroma odrinili. 

Devica (24. 8.–23. 9.)
Finance vam ne bodo pogodu in razmišljali boste o tem, 
kako bi to spremenili. Več sreče boste imeli na srčni strani, 
kjer se bo ljubljena oseba zelo zavzemala, da vam s svojo 
dobro voljo polepša dneve. V službi bo prednjačila vaša 
družabna stran.

Tehtnica (24. 9.–23. 10.) 
Trudili se boste, da bi vzpostavili ravnovesje v svojem 
domu. A bolj ko se boste zavzemali, težja se bo zdela situ-
acija. Stvari se bodo spontano postavile nazaj na pravo 
mesto, ko boste začeli delovati iz ozadja. Konec tedna vam 
bo pisan na kožo. 

Škorpijon (24. 10.–22. 11.)
Napeto ozračje, ki se bo pritihotapilo na ljubezensko pod-
ročje, vam bo kratilo spanec. Na prvem mestu bo razči-
ščevanje odnosov in vaša naloga ne bo lahka, saj bo vaš 
konec slamice krajši. S svojo hitro idejo boste prijatelja 
izvlekli iz zagate. 

Strelec (23. 11.–21. 12.)
Delo vas bo utrujalo in dneve, prežete z odgovornostjo, bi 
raje preživljali kje drugje. S pozitivnim razmišljanjem bo 
nenadoma vse postalo lažje. Obeta se vam prijetno druže-
nje, ki bo odpiralo zanimiva vprašanja v smislu prihodnosti. 

Kozorog (22. 12.–20. 1.)
Izgovorom ne boste dajali priložnosti, ko se boste odloči-
li, da nekaj dobrega naredite zase. V upanju na pozitiven 
odgovor boste parterju postavili vprašanje, o katerem že 
nekaj časa razmišljate. Veselili se boste vsakega prostega 
dneva. 

Vodnar (21. 1.–19. 2.) 
Izgorelost zaradi vseh obremenitev vam ne bo dopuščala, 
da svojo energijo usmerite na ljubezensko področje. Temu 
poglavju se boste pošteno posvetili kasneje, ko bo situaci-
ja nanesla v pravo smer. Brez slabe vesti se boste končno 
lahko sprostili. 

Ribi (20. 2.–20. 3.)
Povečali boste svoj vpliv na družabnem področju, ko se 
boste razživeli kot že dolgo ne. Vaša prioriteta ne bo delo, 
pač pa kakovostno preživljanje prostega časa. Tej ide-
ji boste zvesto sledili, čeprav boste prej morali izpolniti 
dano obljubo. 
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Nagrade: 3-krat darilni bon trgovine Baldrijan 
Kranj v vrednosti 20 evrov

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte ‑ 
vil če nih polj in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po‑
š  lji te do srede, 13. novembra 2019, na Go renj ski 
glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj. Rešitve lah ko 
od da te tudi v na bi ral nik Go renj ske ga gla sa pred 
po slov no stav bo na Nazorjevi ulici 1.

V volčjem brlogu 

Mednarodna 
uspešnica, ki temelji 
na presunljivi resnični 
zgodbi Margot Wölk  
in vzbuja provokativna 
vprašanja o 
sostorilstvu, krivdi in 
borbi za preživetje.

352 strani, 135 x 200 mm, trda vezava

www.gorenjskiglas.si

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

                        + poštnina

13 99
EUR

                        + poštnina

15
EUR

Knjiga opisuje 
zapleteno življenjsko 
zgodbo našega 
“zdomca” od skromne 
naklanske hišice do 
mogočnih kremeljskih 
palač in ga obenem 
uvršča v takratni čas 
in življenjski prostor. 
Dr. med. Jurij Kurillo 
je delo zasnoval in 
prispeval poglavja o 
zgodovini evropske 
medicine, o Gregorju 
Voglarju, o 
“terapevtskem” 
postopku puščanja 
krvi ter o usodnih 
valovih kuge.
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128 strani, trda 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.

NOVOST

42 
EUR

+ poštnina
Št. strani: 558,  
160 x 240 mm,  

trda vezava

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Nazorjeva ulica 1,  

v Kranju, jo naročite na telefonski številki 04/201 42 41 ali na  

narocnine@g-glas.si. Če jo naročite po pošti, se poštnina 

zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

Ernest Petrič: Spomini in spoznanja

Profesor dr. Ernest Petrič velja za enega najvplivnejših in 

najuglednejših intelektualcev, ki holistično združuje vloge 

mednarodnega pravnika, profesorja, pisca, diplomata, 

politika in ustavnega sodnika, predvsem pa mu kot 

pokončnemu in izjemno delavnemu človeku nikdar ni 

vseeno, kaj se dogaja s preprostimi ljudmi, domovino, 

človeštvom in celotnim planetom.

www.gorenjskiglas.si



28

DRUŽABNA KRONIKA

SREDA_30. 10. 2019

Igralski par Laura Prepon (39) in Ben 
Foster (38) bosta kmalu spet zibala. 
»Presrečni sporočamo, da se bo naša 
družina kmalu povečala. Življenje je 
lepo,« je zapisala simpatična Lau-
ra pod fotografijo, na kateri pestuje 

dveletno hčerko Ello, viden pa je tudi že precej velik noseč-
niški trebušček. Igralka ni razkrila otrokovega spola niti 
datuma poroda. Par se je poročil junija lani.

Laura in Ben pričakujeta drugega otroka

Britanski pevec Elton John (72) je zaradi 
izredno slabega počutja odpovedal kon-
cert v Indianapolisu. »Moji dragi obože-
valci, s težkim srcem vam sporočam, da 
se počutim zelo slabo in moram odpo-
vedati današnji koncert,« je zapisal Elton 

John, ki pa oboževalcev ne želi pustiti na cedilu. »Koncert 
bomo prestavili na marca prihodnje leto. Obljubljam vam 
šov, kakršnega si zaslužite.« 

Elton John zaradi bolezni preložil koncert

Jane Fonda (81) je letošnja dobitnica 
nagrade BAFTA. Igralka se ni mogla 
udeležiti petkove podelitve, ker je bila 
že tretjič aretirana zaradi udeležbe na 
nelegalnem protestu zoper ignoriranje 
podnebnih sprememb pred kongresno 
palačo v Washingtonu. »BAFTA, hvala 

za priznanje odličnosti v filmu. Žal mi je, da ne morem 
biti tam. Zelo sem počaščena,« se je ob aretaciji v kamere 
zahvalila igralka.

Jane Fonda med aretacijo prejela nagrado

Igralec Dennis Quaid (65) je na Hava-
jih, kjer snema film Midway, za roko 
zaprosil svoje 26-letno dekle Lauro 
Savoie. »Vse skupaj sem načrtoval 
približno mesec in pol. Prstan sem 
imel v žepu. Hotel sem zasebnost. 

Ob sončnem zahodu je želela posneti najino fotografijo, 
takrat pa sem pred objektiv potegnil prstan in rekel: ''Bi se 
poročila z mano?''« je povedal romantični igralec, ki pra-
vi, da je Laura popolnoma presenečena sprejela snubitev.

Romantična zaroka na Havajih

VRTIMO GLOBUS

Alenka Brun

S
icer so si predstav-
niki Hrvaške turi-
stične skupnos-
ti zamislili pro-
gram, a je Stritar-

jeva ulica v centru Ljubljane 
vabila že s stojnicami in pes-
trim dogajanjem na njej, ne 
le na odru, kjer sta prisotne 
v dopoldanskih urah najprej 
nagovorila Metka Bradetić, 
direktorica predstavništva 
Hrvaške turistične skupnos-
ti Slovenije, in Peter Škarpa, 
direktor Turistične skupno-
sti mesta Reka. Nastopili sta 
tudi znani reška in zadarska 
klapa Nevera in Lanterna. 

Pobliže smo spoznali Reški 
karneval, ki ga bo mesto gos-
tilo drugo leto med 17. janu-
arjem in 26. februarjem. To 
je čas, ko mestno oblast pre-
vzamejo maske. Pravijo, da 
je karneval težko opisati, da 
ga moraš doživeti. Do nede-
lje pa je Gallusovo nabrežje 
gostilo še razstavo fotografij 
mesta Reka.

Prišel je tudi čas, ko tisko-
vne konference organizirajo 
tudi severni sosedi. Oglasi-
li so se predstavniki znanih 
avstrijskih smučarskih sre-
dišč Obertauern in Ski ama-
dé. 

Obertauern naj bi bil zim-
skošportni kraj z največjimi 
količinami snega v Avstriji; 

zimska »hotspot« točka na 
Solnograškem, ki že več 
desetletij piše zgodbo bele-
ga uspeha. Precej pozorno-
sti namenjajo najmlajšim 
smučarjem, takim z več ali 
manj predzananja, in obisk 
doživljajskega prostora za 
male smučarje, ki so ga poi-
menovali Bobbyjev park, je 
nujen. Aprila 2020 pa pono-
vno pripravljajo lov za zakla-
dom na snegu.

Ravno tako poskrbijo za 
smučarsko zabavo na pet-
ih smučiščih, ki spada-
jo v območje smučarske-
ga središča Ski amadé: Sal-
zburger Sportwelt, Schlad-
ming-Dachstein, Gastein, 
Hochkönig in Großarltal. 

Izvedeli smo tudi kakšno 
novost iz regije Ski amadé 
Hochkönig. 

Letos je oziroma bo velik 
poudarek na kulinarič-
no-smučarskih poteh, ker 
pa bo to desetletnica smu-
čarskega in vinskega užitka 
pri njih, pripravljajo marca 
prihodnje leto številne prire-
ditve v okviru tedna smučan-
ja in pokušine vin. Poudari-
li so še najvišje ležečo alpsko 
kmečko tržnico ter novost – 
t. i. Friend Tracker, aplikaci-
jo vodnika Ski amadé, s kate-
ro lahko najdete svoje prija-
telje in družino na smučiš-
čih, če ste se seveda dogovo-
rili in se med seboj digitalno 
povezali.

KO SE PREDSTAVIJO SOSEDJE
Ljubljana se je odela v jesenske barve in spet je prišel čas, ko so se oglasili predstavniki Obertauerna 
in Ski amadéja, s svojo turistično ponudbo pa se je predstavila tudi hrvaška Reka. Drugo leto naj bi 
namreč Reka nosila naziv evropska prestolnica kulture 2020.

Oglasila sta se kralj in kraljica reškega pustnega karnevala.Brez fotografij z maskami tudi tokrat ni šlo ...

Klapa Nevera Delček reškega karnevalskega vzdušja v središču Ljubljane

Članici etno združenja Težakinje i težaki z Praputnjaka v 
družbi mestne straže iz mesta Bakar

Predstavnica smučarskega središča Ski amadé Simone 
Schartner in Christine Scharfetter iz Turizma Hochkönig

Gospo Marijano smo srečali na reškem dnevu v 
Ljubljani. Predstavlja bakarsko gospo iz mesta Bakar, 
enega najstarejših mest v severnem Jadranu. Obstaja 
posebno društvo, katerega članica je že deset let, pove 
in doda, da kostume ženske šivajo same. / Foto: A. B.
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                        + poštnina

7 ,90
EUR

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.

Aleš Senožetnik

Adergas – V četrtek je v Ader-
gasu potekalo srečanje žu-
panov in članov Združenja 
Kamniško-Savinjske Alpe. 
Osrednji namen tokratnega 
srečanja je bil podpis aneksa 
o pridružitvi Občine Cerklje 
združenju, v katero se je ob-
čina neformalno vključevala 
že od lanskega leta.

Cerkljanski župan Franc 
Čebulj je pristop Občine 
Cerklje ocenil kot dober na-
čin, da se občine še tesneje 
povezujejo med seboj, česar 
je po njegovem mnenju pre-
malo. »Upam pa, da to ne bo 
ostalo samo na papirju in se 
bo odražalo tudi v praksi. Za 
to morajo poskrbeti direktor-
ji zavodov za turizem, na nas, 
županih, pa je, da jih finanč-
no podpremo,« je še dodal 
Čebulj.

Da gre za pomemben ko-
rak za cerkljanski turizem, 
se strinja tudi direktor Zavo-
da za turizem Cerklje Tomaž 

Tolar. »Še posebno z vidi-
ka skupne promocije in sku-
pnega nagovarjanja poten-
cialnih gostov, da obiščejo 
naše lepe kraje, je pridružitev 
združenju precej pomemb-
na. Vsekakor je to tudi korak, 
ki sledi strategiji razvoja slo-
venskega turizma, še posebej 
v smeri razbremenitve večjih 

turističnih centrov in iskanja 
alternativnih destinacij, kar 
združenje tudi počne,« je še 
dodal Tolar.

Da je s pristopom Cer-
kelj zapolnjena pomembna 
praznina, je prepričan tudi 
koordinator združenja Grega 
Ugovšek, ki dodaja, da so še 
vedno odprti za sodelovanje 

tudi z drugimi občinami na 
področju. Združenje Kam-
niško-Savinjske Alpe sicer 
poleg Cerkelj tvorijo še obči-
ne Kamnik, Preddvor, Jezer-
sko, Luče in Solčava. Glavni 
namen združenja, ki delu-
je od leta 2016, je sodelova-
nje občin na področju turiz-
ma in predstavljanje blagov-
ne znamke Kamniško-Sa-
vinjske Alpe. V okviru pro-
jekta razvijajo skupno turi-
stično ponudbo ter iščejo vire 
financiranja tudi prek Evrop-
ske unije. 

Med načrti, ki jih imajo v 
združenju v prihodnje, sta 
izdelava promocijskih po-
snetkov in promocija ključ-
nih turističnih produktov 
pa tudi oblikovanje novega 
kataloga. V načrtu pa imajo 
tudi novo avtobusno poveza-
vo, namenjeno turistom, ki 
bo povezovala vseh šest ob-
čin in gostom približala naj-
pomembnejše turistične in 
naravne znamenitosti tega 
področja.

Tudi Cerklje del združenja
Cerklje so tudi uradno pristopile v Združenje Kamniško-Savinjske Alpe, skozi katero se šest občin  
s tega območja predstavlja kot turistična destinacija.

Županja Občine Solčava Katarina Prelesnik, kamniški 
župan Matej Slapar, župan Cerkelj Franc Čebulj ter župana 
Preddvora in Jezerskega Rok Roblek in Andrej Karničar

Maša Likosar

Jesenice – Slovenska letna 
pregledna razstava fotogra-
fij, ki jo organizirajo enkrat 
letno, je razstava z močnim 
povezovalnim značajem. 
Vsak udeleženec, tokrat jih 
je bilo 72 iz cele Slovenije in 
zamejstva, se predstavi s svo-
jimi najboljšimi fotografija-
mi, s katerimi se primerja z 
drugimi uveljavljenimi foto-
grafi ali začetniki. Teme so 
bile letos naslednje: prosta v 
barvni in črno-beli tehniki ter 
kolekcija štirih fotografij. Ži-
rija oziroma umetniški svet 
FZS je ocenil vse prejete fo-
tografije na papirju, bilo jih je 
712, med njimi pa je izbrala 
68 fotografij, ki so ustrezale 
kriterijem – tehnična izved-
ba, barvna usklajenost, kom-
pozicija, izvirnost, pomemb-
ni dejavniki izbora so bili tudi 
svežina, aktualnost in nepo-
navljanje. Vseh 68 bo v salo-
nu Dolik na ogled do 19. no-
vembra. »Fotografi so svoja 
čustva in dušo prelili v te fo-
tografije. Med njimi je veliko 
portretov, nekaj je zelo zani-
mivih pokrajin, abstraktnih 
fotografij je malo manj,« je 
pojasnil predsednik FD Jese-
nice Stane Vidmar. 

Odprtje so pospremili s 
slovesno podelitvijo nagrad 

in diplom razstave ter razgla-
sitvijo najuspešnejšega foto-
grafskega društva, avtorja in 
posnetka po kriterijih FZS v 
letu 2018. V kategoriji barv-
nih fotografij s prosto temo 
so bili nagrajeni Milan Malo-
vrh iz FK Tržič za fotografijo 
Balance, Miljko Lesjak za Lu-
znica walley in Simon Kova-
čič za fotografijo Bogomojka 
02. V kategoriji črno-belih fo-
tografij s prosto temo so na-
grade prejeli Stane Vidmar 

iz FD Jesenice za fotografi-
jo Ulica, Danilo Lesjak za fo-
tografijo Motorist in Barba-
ra Gregurič Silič za fotogra-
fijo Pogledi. Med kolekcija-
mi štirih fotografij pa so bili 
najboljši Stojan Gorup, Mi-
lan Malovrh in Simon Kre-
jan iz FD Janez Puhar Kranj. 
V vsaki temi si podelili še pet 
diplom. Naziv najuspešnejše-
ga društva za preteklo leto je 
pripadel domačemu društvu 
FD Jesenice, najboljši avtor je 

postal Igor Debevec, prav tako 
je njegov posnetek Acte Noir 
I postal najuspešnejši posne-
tek. »Razstavljene fotografije 
izkazujejo pravi trenutek in 
motiv. So izrazne in in rezul-
tat ustvarjalnih zamisli, raz-
mišljanja in gledanje na svet. 
To so fotografije, ki ne nasta-
nejo v trenutku, temveč so 
odraz daljšega časovnega ob-
dobja,« je povedal Igor Debe-
vec, predsednik FZS in naju-
spešnejši avtor za leto 2018.

Jubilejna pregledna razstava
V salonu Dolik na Jesenicah so odprli petdeseto Slovensko pregledno razstavo. Izvedba razstave je pod 
pokroviteljstvom Fotografske zveze Slovenije (FZS) pripadla Fotografskemu društvu Jesenice.

Igor Debevec, Milan Malovrh, Stane Vidmar in Stojan Gorup na odprtju razstave in svečani 
podelitvi nagrad / Foto: Tina Dokl

Menda dolgo časa sploh nisem 
opazila, da je tam, hodila in 
tekla sem mimo njega vsako 
jutro, če ne pa zvečer, in vedno 
v isto smer. Najprej čez leseni 
most pa naokoli. Nekoč se le 
sprehajam v obratni smeri in 
ga zagledam. Obraz v drevesni 
duplini. Simpatično me gleda 
iz debla, pogledam bližje, obra-
zek pravilnih oblik, lep nosek; a 
je moški, a je ženska, ne morem 
se odločiti. »Lep je,« sklenem. 
Javor je, staro zmahano drevo, 
pa še vedno zeleno živo ko le 
kaj. Pa se oko ustavi na še enem 
obrazu … na bukvi … pa na 
malce oddaljeni smreki in nap-
rej na gabru … vau … kako dob-
ro. Le kdo jih je ustvaril … dre-
vesa z obrazi ... kot bi ta drevesa 
na novo oživela. Vsak dan, ko 
tečem mimo njega, se ozrem in 
po tiho ga pozdravim. »Hej, ži-
vio, Mirko, dobro jutro.« Včasih 
se ga dotaknem in ga objamem, 
mehek je in topel in mahast, kot 
medved.
Potem pa nekega dne … nekdo 
je Mirka sunil v obraz, nos mu 
je izmaličil do neprepoznav-
nosti, žalostno pogledam tudi 
jaz. Zakaj ... meni si bil pa tako 
všeč ... nato nekega dne Mirko 
ostane čisto brez obraza, le še 
kupček gline je žalostno gledal 
ven iz drevesne dupline. Naj-
huje šele pride čez nekaj dni, 
zaprepadeno gledam neke rde-
če pike po deblu in čez nekaj dni 
je Mirko izginil, kot da ni tam 
stal že desetletja in nam v hudi 
vročini dajal sence in nas hranil 
s kisikom. Zaženem vik in krik 

Mirko iz kanjona 
Kokre v mestu 
Kranj

PREJELI SMO in kaj povejo: »Ubogi stari Mir-
ko je imel raka.« Pa čeprav je bil 
še pri življenju, še veselo zelen, 
so ga mirno odžagali. Menda je 
njegovo hudo mučenje na tem 
svetu končal g. Gozdar z Zavo-
da za varstvo narave, ki se pa ja 
spozna na drevesa. No, pa pog-
lej čudo, v njegovi bližini opa-
zim suho, veliko mlajše drevo, 
no, njega pa niso požagali. Za-
kaj imaš pa ti tako srečo, dečko? 
Kdo bi vedel, bogpomagaj!
Do 4. novembra si na spletni 
strani MO Kranj ali osebno na 
občini lahko pogledamo projekt 
za obnovo kanjona Kokre v 
mestu Kranj, kjer imamo mož-
nost predlogov in pripomb. Na-
črtovan je kot »Mestni park ob 
reki« in po tem sodeč bo vsega 
na pretek tu spodaj ... šotorišče, 
otroško igrišče, na zelenem 
travniku igrišča za igre z žogo, 
med drugim igrišče za odboj-
ko na mivki, piknik prostor 
na obeh bregovih Kokre, trim 
steza, krožna lesena pot za 
kolesarje in pešce, adrenalinski 
park, brvi in mostovi, na kon-
cu, ko boste od vsega čisto preč, 
pa vas bo na začetku ali koncu 
poti pri mostu na Huje pričakal 
še na ježi ali na kupu pepela in 
smeti bivše Save novozgrajeni 
prijeten večnamenski prostor 
s kafičkom. Luštno, ni kaj ... 
vendar, dragi moji, za vse tisto 
v prihodnosti bomo žrtvovali 
najlepši del zelenega Kranja. 
Delček sveta, kot ga v Evropi ni. 
Še začelo se ni, pa so iz kanjona 
odvlekli že okoli dvajset dreves, 
suhih, bolnih in zdravih. Če 
vam je to všeč, vam ni treba pri-
pomniti ničesar, če vam pa ni, 
se pa zaderite in protestirajte.
Jaz protestiram!
Z lepimi pozdravi, ljubi moji 
Kranjčani,

Meta K.

Kranj – V ponedeljek, 4. novembra, ob 19.30 bo v večnamen-
skem prostoru Gimnazije Kranj koncert moškega zbora Can-
tores Carnioli, ki ga vodi dirigent Erik Šmid. Pevski program 
bodo zaokrožili pod naslovom Pesmi ljubezni in upora.

Koncert Cantores Carnioli
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Odhod avtobusa:
ob 8.00 z AP Radovljica 
ob 8.25 z AP Creina 
ob 8.35 z AP Mercator Primskovo 
ob 8.55 z AP Škofja Loka 
Vrnitev v Kranj predvidevamo  
okrog 21. ure.

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 dva  
delovna dneva pred odhodom, zaračunamo 
potne stroške.in vključuje: oglede po programu, kosilo, prevoz in DDV.

Vabimo vas na martinovanje. Najprej bomo spoznali življenje in delo 
svetega Martina, nato se bomo odpeljali v Suho krajino, točneje v  
Žužemberk, kjer nam bo prijazna lokalna vodička pokazala tamkajšnji 
grad. Obiskali bomo tudi pevsko sobo in vinsko klet, kjer bo tudi degu-
stacija. Ogledali si bomo znamenitosti v okolici Žužemberka in se podali 
k reki Krki ter občudovali njene slapove. Sledilo bo martinovanje v bliž-
nji gostilni. Zabavno bo. Vabljeni.

Cena izleta je 36 evrov

MARTINOVANJE V SUHI KRAJINI

          IZLET// 15. novembra 2019

fotografije so simbolične

www.gorenjskiglas.si

PONOVITEV 
 IZLETA

KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sobota, 2. 11.
21.20 TERMINATOR: TEMAČNA USODA
16.00 BACEK JON, FILM: FARMAGEDON, 
sinhro.
17.35 PREBOJ
19.10 JOKER
14.30 KOŠARKAR NAJ BO 2
12.45 MALI JETI, sinhro.

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sobota, 2. 11.
18.20, 20.00, 22.30 TERMINATOR:  
TEMAČNA USODA
19.30 DOKTOR SLEEP
12.10, 14.00, 15.50, 17.10 BACEK JON, 
FILM: FARMAGEDON, sinhro.
20.50, 22.40 STRAŠILA
21.20 VRNITEV V DEŽELO ZOMBIJEV
12.30, 19.00 ZLOHOTNICA:  
VLADARICA ZLA
17.40 ZLOHOTNICA: VLADARICA ZLA, 3D
16.20 PREBOJ
18.10, 20.30, 22.25 JOKER
11.00, 14.40 KOŠARKAR NAJ BO 2
11.30, 13.30, 15.30, 17.30 MALI JETI, 
sinhro.

14.20, 16.20 MALI JETI, 3D, sinhro.
12.00, 14.50 LEVJI KRALJ
12.40 ANGRY BIRDS, FILM 2, sinhro.
11.00 TAČKE NA PATRULJI, sinhro.

LINHARTOVA DVORANA , RADOVLJICA

Sreda, 30. 10.
18.00 KOŠARKAR NAJ BO 2
Četrtek, 31. 10.
16.00 BACEK JON, FILM: FARMAGEDON, 
sinhro.
18.00 ZLOHOTNICA: VLADARICA ZLA, 3D
20.00 OROSLAN

Petek, 1. 11.
20.00 ALICE IN ŽUPAN

Sobota, 2. 11.
18.00 BACEK JON, FILM: FARMAGEDON, 
sinhro.
20.00 ALICE IN ŽUPAN

Nedelja, 3. 11.
17.00 BACEK JON, FILM: FARMAGEDON, 
sinhro. (+ delavnica)
19.00 OROSLAN

Organizatorji filmskih predstav  
si pridržujejo pravico do spremembe 
programa.

KINOSPORED

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

Sobota, 2. novembra
10.00 Svetlana Makarovič: PEKARNA MIŠMAŠ (v dvorani PGK)

GLEDALIŠKI SPORED

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

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
                 PETKOVA PRIREDITEV 

                           
                Ni predstave 

                        Petek, 1. novembra 2019, ob 17.30 uri 
                      OKC Krice Krace, Tomšičeva 14                                                                                    

                               
                  SOBOTNA MATINEJA 

                      Izvaja: Mini teater  
                  PEKARNA MIŠMAŠ  

                                     Sobota, 2. november 2019, ob 10. uri  
                     Prešernovo gledališče Kranj 

  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

                                
                                                                                                                                                                                                                                                                           

www.pgk.si

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 BANOVCI: 11. 11., TRST: 13. 11.;  BANOVCI: 3.–6. 11.; 
STRUNJAN: 1.–4. 12., MADŽARSKA: 3.–7. 11., BANJA VRUĆICA S TERA-
PIJAMI: 11.–18. 12., BANJA VRUĆICA S PIRAMIDAMI: 22.–24. 11., MAR-
TINOVANJE: 9. 11., KAKIJI: 16. 11.; VESELI DECEMBER ADVENTNI ZA-
GREB: 14. 12., ČAZMA: 21. 12., BANOVCI: 26.–27. 12., RADENCI: 27.–29. 12., 
OTOČEC, ŠMARJEŠKE, DOLENJSKE Z ČAZMO: 27.–29. 12. , NOVO LETO 
TUHELJ: 30. 12.–2. 1.  www.rozmanbus.si

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

PRIREDITVE
Kmečka tržnica v Preddvoru
Preddvor – Kot vsako prvo soboto v mesecu bo tudi to, 2. 
novembra, v Preddvoru kmečka tržnica, kjer dobite domače 
pridelke in izdelke. Vabijo vse, ki zagovarjate domače, in si-
cer od 8. do 12. ure na grajsko dvorišče v centru Preddvora.

Medgeneracijske prireditve
Kranj, Preddvor, Šenčur, Cerklje – V LUK – medgeneracij-
skem centru Kranj se bodo odvijale naslednje brezplačne 
aktivnosti: v ponedeljek, 4. novembra: 9.00–10.30 Joga za 
starejše, 9.00–11.00 Slovenija, moja nova država, 10.45–
11.45 Orientalski plesi, 15.30–16.30 Metoda Feldenkrais 
– učenje skozi gib, 17.00–18.00 Vesele urice: slovenščina, 
17.00–19.00 Ogled Kranja – 1. del, 18.00–19.00 Vaje zadi-
haj, 18.00–19.45 Izkustveni ples za ženski razcvet; torek, 5. 
novembra: 9.00–10.30 Movement Medicine, 10.30–11.30 
Vesele urice nemščine, 18.30–19.30 Reševanje problemov 
kot hobi. V Preddvoru bo v torek, 5. novembra ob 10. uri 
Mala šola nasvetov o novorojenčku za babice in dedke, ob 
19. uri pa Sporazumevanje v angleščini. V Cerkljah bo v to-
rek, 5. novembra, ob 10. uri v TIC Cerklje predavanje Klopni 
meningoencefalitis in moja pravica do brezplačnega ceplje-
nja, v Šenčurju pa isti dan ob 8.30 telovadba. Obvezne so 
prijave na telefon 041 724 134 ali na e-naslov mck-prijava@
luniverza.si.

IZLETI
Martinov pohod po Virštanjskih goricah
Šenčur – Turistično društvo Šenčur vabi v soboto, 9. novem-
bra, na Martinov pohod po Virštanjskih goricah od Polja ob 
Sotli do Banovine v Virštanju, ki ga organizira Društvo vino-
gradnikov Virštanj. Skupne hoje s postanki in degustacijami 
bo okrog pet ur. Informacije in prijave zbira do četrtka, 7. 
novembra, Franci Erzin, tel. 041 875 812.

OBVESTILA

Odprtje novih prostorov kranjske lekarne
Kranj – Gorenjske lekarne obveščajo, da bo v soboto, 2. no-
vembra, Lekarna Kranj, Bleiweisova cesta 8, zaradi selitve 
zaprta. V prenovljenih prostorih bo začela delovati v ponede-
ljek, 4. novembra. Dežurna služba do 18. novembra ostaja v 
Škofji Loki. Dežurna služba v Lekarni Kranj se bo začela izva-
jati v ponedeljek, 18. novembra, z nočno dežurno ob 20. uri.

PREDAVANJA

Narava na domačem vrtu
Mengeš – V Galeriji mežnarija se bo v torek, 5. novembra, ob 
19. uri začelo predavanje in pogovor z Ivanom Esenkom Na-
rava na domačem vrtu. Ivan Esenko je avtor številnih knjig o 
vrtni ekologiji, ki bodo tudi na ogled in naprodaj.

Kamnik – Člani Združenja borcev za vrednote NOB Kamnik 
- Komenda vabijo na ogled filma Preboj o bojih na Menini 
planini v drugi svetovni vojni, ki bo v četrtek, 7. novembra, 
ob 18. uri v Domu kulture Kamnik. Vstopnina je pet evrov. Po 
projekciji bo potekal pogovor z ekipo filma.

Ogled filma Preboj tudi v Kamniku

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel. št.: 
04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.  
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.
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Ta knjiga  
je lepo in 
koristno darilo 
hkrati.
Trda vezava,  
72 strani.

                        + poštnina

11     99
EUR

Prej, ko se otrok spozna z zemljevidi in dobi občutek  
za zemeljsko oblo, razporeditev celin in držav, njihovih  
glavnih mest, zastav ter značilnosti, bolje se bo znašel  
v šoli in v vsakdanjem življenju. V Otroškem atlasu  
sveta s posodobljenimi podatki boste skupaj z  
otrokom svet odkrivali na preprost in zanimiv način.

Redna cena knjige je 19,99 eur, nova cena knjige  
je le 11,99 eur+poštnina.

HYALO
TYPICAL
DAYS

SVETLO
PISANI
DNEVI

Medijski podpornik:

stari

Mayr

Spremljevalni filmski program v sodelovanju z:

Tine Založnik
5.−13. NOVEMBER 2019, KRANJ

FESTIVAL
FOTOGRAFIJE

layer.si/svetlopis

odprtje razstave: PORTRETI
22 avtorjev Fotografskega društva Janez Puhar Kranj, 
torek, 5. november, 19:30, Stolp Škrlovec
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ZAHVALA 

Ob izgubi dragih staršev

Francke in  
Janka Železnika

Mežnarjevih iz Loga nad Škofjo Loko

se iz srca zahvaljujemo vsem, ki ste bili z nami v teh težkih trenutkih.
Hvala sorodnikom, prijateljem, Vrtcu Škofja Loka in vsem ostalim za izrečeno sožalje, 
molitev, podarjeno cvetje in sveče ter dar za sv. maše. Posebna hvala sosedom za vso 

pomoč in podporo, duhovniku Jožetu Stržaju, pevcem in Hipnosu. Hvala zdravstvenemu 
osebju in patronažni medicinski sestri Nataši Čeh Selak za njeno pomoč in bližino ob 

njuni smrti. Hvala vsem, ki ste ju spoštovali, imeli radi in ju bodrili ter obiskovali v 
času bolezni, na koncu pa pospremili na njuni zadnji poti. Hvala za čisto vsako izrečeno 

besedo tolažbe in molitev. Bili ste nam v veliko oporo. 
 

Vsi domači

OSMRTNICA

Svoj življenjski krog je v 96. letu starosti sklenila naša dobra teta

Frančiška Vilfan
Zorzova Francka iz Zg. Bitenj
1923–2019 

Od nje se bomo poslovili v ponedeljek, 4. novembra 2019, ob 15. uri 
na pokopališču v Žabnici. Žara bo na dan pogreba od 12. ure dalje 
v poslovili vežici na tamkajšnjem pokopališču. 

Žalujoči vsi njeni

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, 30. oktobra, od  
8. do 14. ure,  
petek od 8. do 15. ure,  
sobote, nedelje in prazniki  
zaprto.

NEPREMIČNINE
POSLOVNI PROSTORI
ODDAM

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

STARINE
KUPIM

ODLIKOVANJA, kovance, ure, slike, 
značke, srebrnino, luči, kipe in drugo, 
tel.: 030/670-770  
 19002864

STARINE: mizarski ponk, skrinje, 
razglednice, kipe in drobnarije, tel.: 
051/258-936 19002592

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

MUCKE, tel.: 031/846-674 19002880

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

CIRKULAR za žaganje drv z mizo in 
koritom, tel.: 031/812-210 
 19002879

V AGROIZBIRI Prosen v Čirčah vam 
ugodno nudimo sedeže, LED-žarome-
te in luči, antifriz, olja, filtre in rezervne 
dele. Agroizbira Kranj, d.o.o., Smledni-
ška cesta 17, Kranj, tel.: 04/23-24-
802 
 19002712

V AGROIZBIRI Prosen v Čirčah vam 
po AKCIJSKIH cenah nudimo  akumu-
latorje Topla, Krpan. Dodaten popust 
ob vračilu starega. Agroizbira Kranj, 
d.o.o., Smledniška cesta 17, Kranj, 
tel.: 0423-24-802 19002713

KUPIM

TRAKTOR, po možnosti s priključki, 
tel.: 031/284-917 
 19002865

TRAKTOR, kiper prikolico in mini ba-
ger, tel.: 031/500-933 
 19002606

PRIDELKI
PRODAM

JEDILNI krompir, beli sora in rdeči de-
sire, ter domači česen, tel.: 041/971-
508 19002825

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

7,5 meseca brejo kravo simentalko, 
tel.: 041/601-498 19002887

BIKCA simentalca, težkega 140 kg, 
tel.: 041/233-071 
 19002885

BURSKO kozo in kozlička, starega 7 
mesecev, tel.: 031/652-451 
 19002883

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 19002590

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

ZAJCE za dopitanje od 1 kg dalje, 
zajčje meso in plemenske samice, tel.: 
051/444-154 19002884

KUPIM

BIKA, težkega 300–350 kg, mesne 
pasme, tel.: 031/387-021 
 19002882

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  
 19002589

OSTALO
PRODAM

ULEŽAN hlevski gnoj, možna dostava, 
tel.: 031/676-235 19002821

STORITVE
NUDIM

SENČILA ASTERIKS, d.o.o., Cesta na 
Loko 2, 4290 Tržič, tel.: 59-55-170, 
041/733-709; žaluzije, roloji, rolete, 
lamelne zavese, plise zavese, komarni-
ki, markize, www.asteriks.net  
 19002588

ADAPTACIJE – vsa gradbena dela, 
notranje omete, strojne omete, fasade, 
adaptacije, tlakovanje dvorišča, ograje, 
kamnite škarpe in dimnike, kvalitetno, 
hitro in poceni. SGP Beni, d. o. o., 
Struževo 7, Kranj, tel.: 041/561-838 
 19002594

BELJENJE, glajenje sten, dekorativne 
omete in opleske, sanacijo vlažnih sten 
vam nudi Pavec Ivan, s. p., Podbrezje 
179, Naklo, tel.: 031/392-909  
 19002876

FLORIJANI, d.o.o., C. na Brdo 53a, 
Kranj izvaja vsa gradbena dela od te-
meljev do strehe, adaptacije, omete, 
omete fasad, kamnite škarpe, tlakova-
nje dvorišč, tel.: 041/557-871  
 19002591

LEARD, d.o.o., Pivka 11, Naklo nudi-
mo zaključana gradbena dela, urejanje 
dvorišč ter fasaderska dela, adaptacije 
stanovanj in hiš, suhomonataža Knauf, 
dimniki, škarpe, ometi, izkopi ..., tel.: 
041/583-163 19002595

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 19002586

RAZNO
PRODAM

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

IŠČEM

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

ODKUP vozil v okvari ali poškodovanih. 
Avto Tojos, Tomislav Josipovič, s.p., 
Drulovka 23a, Kranj, tel.: 031/629-
504  
 19002585

GRADBENI  
MATERIAL
KURIVO
PRODAM

DRVA, metrska ali razžagana, možnost 
dostave, tel.: 041/718-019  
 19002587

BUTARE za kmečko peč in bukova 
drva, okolica Žirovnice, tel.: 041/274-
891  
 19002881

SUHE butare – borovec in gaber ter 
pohodne čevlje Alpina, št. 45, nove, 
tel.: 040/301-538 
 19002877

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 

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

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

Mediacijska Hiša 

Stritarjeva ulica 7
4000 Kranj

+386 41 619 281

info@pravni-institut.si

            Damijan Pavlin
  odvetnik - mediator

Mediacijska Hiša 

Stritarjeva ulica 7
4000 Kranj

+386 41 619 281

info@pravni-institut.si

            Damijan Pavlin
  odvetnik - mediator

040 298 389 in 041 619 281

www.pravni-institut.si
info@pravni-institut.si

INŠTITUT ZA PRAVO VSAKDANJEGA ŽIVLJENJA, STRITARJEVA UL. 7, KRANJ

ZAHVALA

V 75. letu nas je zapustila naša draga žena, mami, stara mama, 
prababica 

Marija Zabret
roj. Plevel, iz Topol 16a

Iskreno hvala vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in drugim, 
ki so mami v težkih dneh njene bolezni ter nam v dneh njenega 
slovesa stali ob strani. Hvala vsem za izrečena sožalja, darovane 
svete maše, cvetje, sveče in druge darove. Hvala vsem, ki ste jo 
pospremili na njeni zadnji poti. Posebna zahvala pa gre dr. Mati-
cu Koželju s Klinike za gastroenterologijo v Ljubljani, dr. Lopuhovi 
in dr. Riđićevi s Centra za interdisciplinarno zdravljenje bolečine 
in paliativno oskrbo Jesenice ter dr. Poloni Burja iz Zdravstvenega 
doma Domžale. Hvala tudi g. Štefanu Babiču za darovano sveto 
mašo, oktetu Mi za petje, cvetličarni Zvezdica za cvetlične aranž-
maje ter pogrebni službi Vrbančič. Hvala vsem, ki ste jo imeli radi.

Vsi njeni najdražji

Srce tvoje več ne bije,
bolečine hude ne trpiš,
nam pa žalost srca trga,
solza lije iz oči.
Dom je prazen in otožen,
ker te več med nami ni.

                        + poštnina

19
EUR

Avtorica nazorno 
predstavi pripravo 
najrazličnejših vrst testa 
za testenine (jajčno 
testo, kamutovo testo, 
zeliščno testo, ajdovo 
testo, olepotičeno 
testo,...).  
 
Prav tako nas nauči 
tudi oblikovanja 
različnih testenin 
(od rezancev do 
mošnjičkov, špeclev...).
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160 strani, 17 x 23 cm, trda 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.

                        + poštnina

18
EUR

V knjigi vam razkrivamo 
koristne nasvete in 
postopke za domačo 
pripravo mlečnih 
izdelkov. Od najbolj 
preprostih, kot so 
kislo mleko, jogurt, 
kefir do zahtevnejših 
mehkih sirov v slanici, 
mocarele, sira za žar 
in drugih izdelkov iz 
smetane.
V knjigi je poleg cele 
palete navodil za 
izdelavo tudi več kot 
40 slastnih receptov 
za jedi, za katere so 
poleg drugih sestavin 
uporabljeni tudi 
mlečni izdelki.

w
w

w
.g

or
en

js
ki

gl
as

.s
i

168 strani,17 x 23,5 cm, brošura

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

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

Bojan Mišmaš, Moše:

Z ženo zadnji dan v oktobru 
obiščeva okoli dvajset gro
bov. Svečko prižgem dvakrat 
na leto, prijateljem morda 
večkrat. Sicer pa ljudje moč
no pretiravajo s svečami in s 
tem onesnažujejo okolje. 

Jakob Uršič Nagode, Kranj:

Običajno 1. novembra moja 
družina dela, zato smo opus
tili obiskovanje grobov. Sve
čo prižgemo le na grobu, kjer 
sta pokopana pradedek in 
prababica, sicer pa zanj po
gosteje skrbita stara starša. 

Špela Mlakar, Moše:

Ob 1. novembru obiščemo 
dva grobova, kjer prižgemo 
po eno svečo. Med letom 
sveč ne prižigam, ker jih je že 
tako preveč. Prav bi bilo, da bi 
bil grob vedno urejen. Sveže 
cvetje je lepše od umetnega. 

Milena Dolinar, Moše:

Grob uredimo vsako soboto, 
ob dnevu mrtvih pa prinese
mo ikebano. Prisegam na 
sveže cvetje, poleti pa zara
di vročine na aranžmaje iz 
umetnih rož. Imamo svečo 
na petrolej, ki gori dlje.

Maša Likosar

Pred državnim praznikom 
dnevom spomina na mrtve, 
ki ga obeležujemo 1. novem
bra, smo sogovorce vprašali, 
kako obudijo spomin na pre
minule svojce in najdražje, 
kako poskrbijo za grobove, 
ali prisegajo na umetno ali 
sveže cvetje, koliko sveč priž
gejo ... / Foto: Tina Dokl

Spomin naj živi 
vsak dan

Klemen Vehovec, 
Dragočajna:

Ob prazniku grob očistimo 
in uredimo s cvetjem z do
mačega vrta. Na ta dan se po 
obisku pokopališča družina 
zbere doma. Umrlih se mo
ramo spominjati vsak dan. 

info@g-glas.si
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Agen ci ja RS za oko lje, Urad za me te oro lo gi jo

V petek bo precej jasno s hladnim in ponekod meglenim ju
trom. V soboto bo oblačnost naraščala, a večinoma še ne bo 
deževalo. V nedeljo bo oblačno in deževno.

Danica Zavrl Žlebir

Kranj – Enaintrideseti okto-
ber je dan reformacije, ki obu-
ja spomin na versko, politično 
in kulturno gibanje v 16. sto-
letju, ko je nemški menih in 
profesor za biblijsko teologijo 
Martin Luther na vrata cerkve 
v Wittenbergu obesil 95 tez, 
v katerih je zahteval preno-
vo Cerkve. To gibanje je seg-
lo tudi k nam in pomembno 
vplivalo na razvoj slovenske-
ga jezika in književnosti ter 
slovenskega naroda sploh. Ta 
dan, ki ga od leta 1992 pra-
znujemo kot državni praznik, 
je dan spoštljivega spomina 
na očeta slovenskega knjižne-
ga jezika Primoža Trubarja, 
ki je napisal prvo knjigo v slo-
venskem jeziku, Katehizem, 
s tem pa je slovenščina posta-
la knjižni jezik. Osrednja dr-
žavna proslava ob dnevu re-
formacije bo drevi, 30. okto-
bra, ob 20. uri v Cankarjevem 
domu v Ljubljani. V četrtek, 
31. oktobra, pa bo slavnostna 
prireditev na Trubarjevi do-
mačiji na Rašici, kjer bo letos 
slavnostni govornik predse-
dnik Borut Pahor. Tega dne 
bo v Evangeličanski cerkvi 
Primoža Trubarja v Ljubljani 
tudi svečano bogoslužje. 

Dan spomina na mrtve, 1. 
november, v krščanstvu pa 
dan vseh svetih sta prazni-
ka, ko se pri nas in drugje po 
svetu spominjamo umrlih. 
Ob tej priložnosti se spoštlji-
vo oddolžimo spominu nam 
dragih ljudi in tistih, ki so 
tako ali drugače zaznamo-
vali naše življenje. Spomni-
mo se tudi tistih, ki so pad-
li v vojnah, njim so posve-
čene številne komemora-
cije po slovenskih krajih. 
Osrednja spominska slo-
vesnost v državi bo poteka-
la v petek, 1. novembra, ob 
11. uri ob Spomeniku vsem 

žrtvam vojn in z vojnami 
povezanim žrtvam na Kon-
gresnem trgu v Ljubljani. 
Predsednik Borut Pahor bo 
k spomeniku položil venec, 
pri tem pa ga bo spremlja-
la državna delegacija, v kate-
ri bodo predsednik državne-
ga zbora Dejan Židan, pred-
sednik vlade Marjan Šarec, 
predsednik državnega sveta 
Alojz Kovšča, načelnica ge-
neralštaba Slovenske vojske 
generalmajorka Alenka Er-
menc in generalna direkto-
rica policije Tatjana Bobnar. 
V ceremonialu bodo sodelo-
vali garda Slovenske vojske, 

Policijski orkester in kvartet 
solo pevcev. 

Za ljudi pa je to intimen 
praznik, ko se s cvetjem in 
svečami ustavimo ob grobo-
vih naših najdražjih. Zadnja 
leta nas okoljske organizaci-
je nagovarjajo k zmernosti, 
zlasti pri prižiganju sveč, ki 
kot odpadek močno obreme-
njujejo naše okolje. Names-
to tega naj »prižgemo« vir-
tualno svečko, v zameno za 
pravo pa raje darujmo v do-
brodelne namene, k čemur 
nas že vrsto let spodbuja ak-
cija Manj svečk za manj gro-
bov. 

Dnevi spoštljivega spomina
Jutrišnji in pojutrišnji dan sta praznična: 31. oktobra praznujemo dan reformacije, 1. novembra se bomo 
spomnili mrtvih. Oba državna praznika sta dela prosta in sta uvod v prost konec tedna, že ves teden pa 
so na jesenskih počitnicah tudi osnovnošolci in dijaki. 

V teh dneh se bomo z obiski grobov spomnili svojih mrtvih. / Foto: Tina Dokl

Aleš Senožetnik

Mengeš – Upravljavec poko-
pališča v Mengšu Javno ko-
munalno podjetje Prodnik 
se je v času pred dnevom 
spomina na mrtve lotil ure-
janja okolice pokopališča. 
V začetku oktobra so ure-
jali grmičevje in žive meje, 
nato pa so se lotili ureditve 

zelenice in poti do pokopa-
lišča. V dogovoru s kranjsko 
enoto Zavoda za varstvo kul-
turne dediščine Slovenije je 
Občina obnovila tudi spo-
menik talcev na Zalokah. 
Zaradi dotrajanosti spome-
nika so spominske plošče 
obnovili v delavnici, na loka-
ciji spomenika pa so zanje 
pripravili nove podstavke. 

Uredili pokopališče  
in obnovili spomenik

Suzana P. Kovačič

Kranjska Gora – Župan Ja-
nez Hrovat je objavil datume 
zborov krajanov. V Krajevni 
skupnosti (KS) Dovje - Moj-
strana bo ta v torek, 5. no-
vembra, v Slovenskem pla-
ninskem muzeju. Zbor kra-
janov v KS Kranjska Gora 
bo v sredo, 6. novembra, v 
Ljudskem domu, v KS Rate-
če - Planica bo v četrtek, 7. 

novembra, v dvorani KS Ra-
teče - Planica. Za KS Rute - 
Gozd Martuljek, Srednji vrh 
je sklican za ponedeljek, 11. 
novembra, v dvorani gasil-
skega doma, v KS Podkoren 
pa za torek, 12. novembra, 
v dvorani gasilskega doma. 
Vsi zbori krajanov se bodo 
začeli ob 19. uri, dnevni red 
bo podan na zborih, proble-
matika pa se bo nanašala na 
posamezna območja.

Zbori krajanov v 
kranjskogorski občini

Kranj – S kranjske občine so sporočili, da jih je ministrstvo za 
okolje in prostor obvestilo, da območje mestne občine Kranj 
ne bo več uvrščeno med območja s preseganji delcev, saj 
meritve izkazujejo dobro kakovost zraka. Na podlagi podatkov 
Agencije RS za okolje je bilo namreč ugotovljeno, da je kako
vost zraka pod mejnimi vrednostmi preseganj. Leta 2016 je 
bilo teh preseganj 27, leta 2017 28, leta 2018 pa le še 13. Mini
strstvo trenutno pripravlja Načrt za ohranjanje kakovosti zraka 
za vso Slovenijo. V tem načrtu se predvidevajo tudi spodbude 
prek Eko sklada. Tudi tako bodo še naprej zagotavljali, da se 
kakovost zraka v kranjski občini ne bo poslabšala.

V Kranju dobra kakovost zraka

Kranj – Vsako leto od 1. do 8. novembra poteka Teden solidar
nosti Rdečega križa Slovenije. V tem tednu so na vseh poštah 
v prodaji doplačilne elektronske znamke, na avtobusnih in 
železniških postajah pa doplačilne vozovnice, oboje v vred
nosti 17 centov. Zbrani denar se steka v sklad solidarnosti 
Rdečega križa in je namenjen takojšnji pomoči posameznikom 
in družinam ob manjših nesrečah in pomoči ljudem ob večjih 
naravnih in drugih nesrečah. Lani so ob tednu solidarnosti s 
prodajo znamk in vozovnic zbrali več kot pol milijona evrov.  

Teden solidarnosti Rdečega križa Slovenije


