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En klub, kar  
trije prvoligaši
Začelo se je odbojkarsko državno 
prvenstvo. Za naslov državnih pr-
vakov se poteguje deset ekip. Za-
nimivost prihaja iz Kamnika. So 
prvi klub v zgodovini s kar tremi 
prvoligaši: enem v moški in dve-
ma v ženski konkurenci.

9

KRONIKA

Preizkusili tudi  
prezračevalnik
V predoru Ljubelj so po petih letih 
znova izvedli reševalno vajo regio-
nalnega pomena, na kateri so pre-
verili pripravljenost v primeru ve-
čje prometne nesreče. Na vaji so 
preizkusili tudi novo mobilno pre-
zračevalno napravo. 

12

GG+

Po Meborju  
poimenovali deklico
Na tračnih žagah podjetja Mebor 
iz Železnikov, letošnje gorenjske 
gazele, les žagajo po vsem svetu, 
tudi v odročnih območjih Papue 
Nove Gvineje, kjer so po njihovem 
stroju poimenovali celo novoroje-
no deklico.

20

GG+

Ključni so  
vedoželjni učenci
Nagrado za življenjsko delo na po-
dročju osnovnega šolstva je letos 
prejela Tatjana Gulič, učiteljica fi-
zike in matematike v Osnovni šoli 
Preska, ki učence spodbuja k 
temu, da širijo znanje o astrono-
miji, matematiki in fiziki.

21

VREME

Danes in jutri bo sončno, 
zjutraj bo po nižinah  
megla. V nedeljo se bo čez 
dan pooblačilo, popoldne 
bodo možne padavine.

6/18 °C
jutri: sončno

71 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900
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PRILOGA:

Danica Zavrl Žlebir

Kranj – V nedeljo, 18. novem-
bra, bomo v 212 občinah po 
Sloveniji volili župane in 
člane občinskih svetov, po-
nekod tudi člane svetov kra-
jevnih in vaških skupnosti. 
Včeraj je bil zadnji dan, ko 
so lahko stranke skladno s 
pravili določile svoje kandi-
date, prav tako pa tudi skupi-
ne volivcev z dajanjem pod-
pore na predpisanih obraz-
cih. Kandidature so mora-
li tudi že vložiti pri občin-
skih volilnih komisijah. Do 
28. oktobra potem poteka še 
preizkus zakonitosti kandi-
datur in list kandidatov, nato 

pa občinske volilne komisije 
sestavijo potrjene liste kan-
didatov (vrstni red določijo z 
žrebom) in jih 2. novembra 
javno objavijo.

Z današnjim dnem pa se 
je začela volilna kampanja, 
med katero nas bodo kandi-
dati poskušali prepričati, da 
so prav oni najboljši za vode-
nje občin v naslednjih štirih 
letih. Volilna kampanja se 
lahko začne najprej 30 dni 
pred dnem glasovanja, kon-
čati pa se mora najkasne-
je 24 ur pred dnem glasova-
nja. Sledi volilni molk, ki tra-
ja do zaprtja volišč. Za volil-
no kampanjo veljajo vse po-
litične oglaševalske vsebine 

in druge oblike politične 
propagande, katerih namen 
je vplivati na odločanje vo-
livcev pri glasovanju na voli-
tvah, pa naj bodo to objave v 
javnih medijih, plakati, jav-
na zborovanja in predstavi-
tve. Volilno kampanjo lahko 
organizirajo sami kandida-
ti, predstavnik predlagatelja 
kandidatov ali list kandida-
tov, politična stranka ali dru-
ga pravna ali fizična oseba, 
organizator pa je odgovoren 
za zakonitost izvajanja volil-
ne kampanje. Veljajo tudi 
pravila o njenem financira-
nju, organizator mora od-
preti tudi poseben transak-
cijski račun.  

Danes se je začela volilna kampanja
Danes, trideset dni pred splošnim glasovanjem, se je začela volilna 
kampanja za letošnje lokalne volitve, ki bodo tretjo novembrsko nedeljo.

Največ plakatov s kandidati za zdaj vidimo v večjih mestih. / Foto: Tina Dokl, Aleš Senožetnik

Odprli prenovljeno športno igrišče
V ponedeljek so v Kranjski Gori slovesno odprli preurejeno večnamensko športno igrišče ob Osnovni 
šoli Josipa Vandota. Igrišče bodo lahko uporabljali šolarji, prebivalci Kranjske Gore, obiskovalci in tudi 
športniki, ki v Kranjsko Goro prihajajo na priprave. Nekaj manj kot štiristo tisoč evrov vredno investicijo 
je izvedlo podjetje Kovinar – gradnje ST z Jesenic.

Pokopališče bodo lahko širili
Občina Kamnik je sklenila poravnavo z Meščansko korporacijo Kamnik glede zemljišč na Žalah, ki so v 
postopku denacionalizacije. Sodni mlini namreč meljejo prepočasi, osrednje kamniško pokopališče pa je 
nujno potrebno širitve.

4. stran

7. stran

Upnike nagovarjajo  
k tožbi zoper državo                     

11. stran
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Knjigo prejme MILAN KOSMAČ iz Gorenje vasi.

Jubilejni koncert Čukov v Cankarjevem domu

Na Martinovo nedeljo, 11. novembra, bo minilo natanko tri-
deset let od prvega nastopa nadvse uspešne in zdaj že legen-
darne skupine Čuki. Postali so ena najuspešnejših glasbenih 
zasedb v Sloveniji, osvojili vse generacije poslušalcev, nanizali 
na desetine hitov in že kar ponarodelih pesmi. So sinonim 
za najboljše videospote, najboljše zabave za staro in mlado, 
z njimi so odraščale mnoge generacije tako poslušalcev kot 
glasbenikov. V Gallusovi dvorani Cankarjevega doma bodo 
11. novembra ob 20. uri priredili veliki jubilejni koncert s šte-
vilnimi gosti in glasbenimi prijatelji. Glasbeni gostje bodo 
najeminentnejši glasbeni kolegi skupine Čuki, njihova imena 
pa bodo Čuki odkrivali postopoma.

Naročniku Gorenjskega glasa, ki bo pravilno odgovoril na 
nagradno vprašanje, podarjamo dve vstopnici za koncert v 
Cankarjevem domu. Nagradno vprašanje: Kateri jubilej pra-
znuje skupina Čuki? Odgovore s svojimi podatki pošljite do 
petka, 26. oktobra, na naslov: Gorenjski glas, Bleiweisova 4, 
4000 Kranj, ali na koticek@g-glas.si.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Nagrajenki

V nagradni igri, ki je bila objavljena 12. oktobra 2018, prejmeta 
dve vstopnici za koncert Nuše Derenda v Tržiču Špela Marin-
šek iz Krope in Marta Bolha iz Križ. Nagrajenkama čestitamo!

Šola za žene

Loški oder vas vabi, da si v petek, 26. oktobra, ob 19.30 ogle-
date Molièrovo komedijo Šola za žene. Če se moški zagleda v 
dekliški obrazek, ko ima punčka komaj štiri leta, in jo zaupa v 
vzgojo samostanu, ki naj jo ohrani »čim bolj neumno«, on pa 
jo bo – v svojem strahu, da ne bi bil rogonosec – poročil, ko bo 
stara dvajset let, se nam zdi taka zgodba vsaj nenavadna, če že 
ne bizarna. V okolju, kjer je skakanje čez plot in natikanje rogov 
skorajda nacionalni šport, pa bi se zadeva zdela nemara celo 
verjetna. Vsaka dobra komedija ima v sebi tudi nekaj tragič-
nega. In vsak komičen značaj ima v sebi tudi nekaj grenkobe. 
Arnolf je v svojem bolestnem begu pred rogovjem smešen, 
a njegova naivna zagrizenost ga pahne v osamo. Ljubljena 
oseba ga odklanja – pa vendarle: ali je v resnici zaljubljen ali 
gre le za odnos do lastnine? Ne vemo, kaj bo z njim, ko za-
pusti prizorišče, kot tudi ne vemo, kakšna bo nadaljnja usoda 
mladega para, ki smo ga pred zatemnitvijo videli v objemu. 

Loški oder naročnikom Gorenjskega glasa podarja trikrat po 
dve vstopnici. V žrebu boste sodelovali, če boste pravilno od-
govorili na nagradno vprašanje: Naštejte tri Molièrova dela. 
Odgovore s svojimi podatki pošljite do torka, 23. oktobra 2018, 
na naslov: Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj, ali 
na koticek@g-glas.si.

Jasna Paladin

Kamnik – »Verjetno ste bili 
vsi začudeni, da sem se po 
osmih letih 'dopustova-
nja' ponovno odločil za po-
litiko,« je svojo novinarsko 
konferenco v petek začel An-
ton Tone Smolnikar, ki je bil 
župan Kamnika že takrat, ko 
se marsikdo, ki bo šel letos 
na volitve, ni še niti rodil.

Kot glavni razlog za vno-
vično kandidaturo je navedel 
nezadovoljstvo, da kar nekaj 
projektov, ki jih je sam začel 

že pred osmimi leti, še vedno 
ni bilo dokončanih. Tako je v 
ospredje postavil gradnjo OŠ 
Frana Albrehta, za katero je 
kot župan tri tedne pred izte-
kom svojega zadnjega man-
data že vložil vlogo za grad-
beno dovoljenje, a se grad-
nja šole še vedno ni začela. 
Kot prioritete svojega pro-
grama je poudaril še zagoto-
vitev prostorov za kamniške 
gorske reševalce, dokonča-
nje, po njegovem mnenju 
precej spornega postopka de-
nacionalizacije z Meščansko 

korporacijo Kamnik, izgra-
dnjo nove športne dvorane, 
ureditev Žal, postavitev kipa 
mamuta v naravni velikosti, 
ki ga je izdelal že pokojni ki-
par Miha Kač, pa tudi projek-
te za gradnjo zahodne kam-
niške obvoznice.  

Smolnikar bo kmalu do-
polnil sedemdeset let, a je, 
kot je poudaril, zdrav, kar so 
pokazali tudi nedavni zdrav-
niški izvidi, in poln energi-
je. Kandidira ob podpori svo-
je nestrankarske Liste Tone-
ta Smolnikarja.

Za župana znova Tone Smolnikar
V boj za županski stolček v občini Kamnik se nekoliko presenetljivo znova podaja tudi Anton Tone 
Smolnikar, ki je bil župan že štiri mandate med letoma 1994 in 2010.

Anton Tone Smolnikar
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Simon Šubic

Tržič – Nekdanji tržiški žu-
pan (v letih 1994–2006) Pa-
vel Rupar želi po dvanajstle-
tnem premoru, v katerem je 
preživel osebno agonijo in 
odslužil tudi enoletno za-
porno kazen zaradi oškodo-
vanja občine, znova prevze-
ti vajeti Občine Tržič. »Kar 
sem bil obsojen, sem od-
služil, kar sem bil zadolžen, 
sem z obrestmi vrnil,« poja-
snjuje in dodaja, da je v zapo-
ru – v katerem da je bil sicer 

po krivici, a vseeno je bilo po 
njegovem čisto prav, da je bil 
zaprt – spoznal veliko stvari, 
predvsem pa življenje. V boj 
za županski stol se tako po-
daja z željo Tržičanom poka-
zati, da tudi ko je človek po-
polnoma na tleh, mu še ved-
no ostaja upanje, da se ne-
koč dvigne, enako pa je tudi 
s Tržičem, ki je po njego-
vem mnenju ta čas precej na 
dnu, je razložil na predstavi-
tvi kandidature.  

Na tokratne volitve se po-
daja kot neodvisni županski 

kandidat, s svojo Enotno lis-
to Tržič pa cilja tudi na uvr-
stitev v občinski svet. Nji-
hov slogan je Naredimo Tr-
žič tak, kot je bil. V njiho-
vem programu je največ 
prostora namenjeno gospo-
darstvu. V Tržič želijo vrni-
ti industrijo, mladim zgra-
diti stanovanja, mesto pa 
oživiti, sporoča. Preganja-
nja drugače mislečih, ne 
samo v mojih dvanajstih le-
tih, tudi kasneje, je dovolj, 
potrebujemo slogo in sode-
lovanje, je še dejal.

Narediti Tržič tak, kot je bil nekoč
Nekdanji tržiški župan Pavel Rupar, ki se vrača v župansko bitko v Tržiču, pravi, da sta ga zapor in 
osebna agonija spremenila. Tržiču želim dati upanje, sporoča. 

Pavel Rupar / Foto: Gorazd Kavčič

Simon Šubic

Kranj – Kandidaturo za žu-
pana Mestne občine Kranj je 
ta teden vložil tudi Ivo Bajec, 
ki je trenutno zaposlen v Slo-
venskih železnicah, kjer kot 
koordinator v tovornem pro-
metu na 10. koridorju vodi 
skupino okoli 440 delavcev. 
Na novembrske volitve se z 
geslom Skupaj za Kranj po-
daja kot neodvisni kandidat, 
podpirajo pa ga tudi stranke 
SDS, NSi in SLS. »Za kan-
didaturo sem se odločil, ker 

so v Kranju potrebne spre-
membe. Kranj je spalno 
mesto in je obstalo pred več 
kot letom dni ali še več. Pos-
tati mora gonilna sila in mo-
tor gorenjske regije. V Kra-
nju je treba marsikaj spre-
meniti,« je dejal. 

Bajec pravi, da zastavlje-
ne cilje vedno uresniči, zato 
meni, da bo tudi v nasled-
njem štiriletnem mandatu 
naredil vse, kar ima zapisa-
no v programu. V njem je 
kot glavne cilje poleg Kra-
nja kot centra Gorenjske 

opredelil še učinkovito ob-
činsko upravo, pregledno fi-
nančno poslovanje občine, 
skrb za zeleno okolje, ure-
janje obrtnih con, odpravo 
degradiranih območij, iz-
boljšanje obstoječe infra-
strukture, celostno in traj-
nostno naravnano ureditev 
prometa, preudarno social-
no in stanovanjsko politiko, 
skrb za javne zavode, pre-
poznavnost Kranja kot eko 
turističnega in podjetniške-
ga mesta ter mesta športa in 
kulture.  

Kranj mora postati motor Gorenjske
Kranj potrebuje spremembe, meni neodvisni kandidat za kranjskega župana Ivo Bajec, ki kandidira s 
podporo strank SDS, NSi in SLS. 

Ivo Bajec / Foto: Tina Dokl

Domžale – Občinska volilna komisija Občine Domžale je do 
srede dopoldne prejela štiri kandidature za župana, in sicer 
so jo vložili aktualni župan Toni Dragar (LDT – Toni Dragar 
– Lista za vse generacije), Metod Marčun (Maša Marčun in 
skupina volivcev), Alenka Resinovič Reza (Lista Reza) in mag. 
Bojan Arh (Stranka Alenke Bratušek).

V Domžalah štirje kandidati za župana

Kranj – V Prešernovem gledališču v Kranju je v sredo potekala 
ustanovna seja novega sklica Konference Socialnih demokra-
tov. Na Konferenci so med drugim sprejeli tudi manifest za 
lokalne volitve z naslovom Slovenija enakih možnosti. V na-
daljevanju so se predstavili še vsi kandidati za župane stranke 
SD na letošnjih lokalnih volitvah.

Slovenija enakih možnosti



3Gorenjski glas
petek, 19. oktobra 2018 LOKALNE VOLITVE 2018 info@g-glas.si

ODGOVORNA UREDNICA 

Marija Volčjak

NAMESTNIKA ODGOVORNE UREDNICE

Cveto Zaplotnik, Danica Zavrl Žlebir

UREDNIŠTVO
NOVINARJI - UREDNIKI: 

Marjana Ahačič, Maja Bertoncelj, Alenka Brun,  
Igor Kavčič, Suzana P. Kovačič, Jasna Paladin, Urša Peternel, Mateja Rant, 

Aleš Senožetnik, Vilma Stanovnik, Ana Šubic, Simon Šubic,  
Ana Volčjak Aleksič, Cveto Zaplotnik, Danica Zavrl Žlebir;

stalni sodelavci: 
  Jože Košnjek, Milena Miklavčič, Miha Naglič 

OBLIKOVNA ZASNOVA

Jernej Stritar, IlovarStritar, d. o. o.

TEHNIČNI UREDNIK

Grega Flajnik

FOTOGRAFIJA 

Tina Dokl, Gorazd Kavčič

OGLASNO TRŽENJE

Marjan Potočnik, Mateja Žvižaj

GORENJSKI GLAS (ISSN 0352-6666) je registrirana blagovna in storitvena znamka pod št. 
9771961 pri Uradu RS za intelektualno lastnino. Ustanovitelj in izdajatelj: Gorenjski glas, d. o. o., 
Kranj / Direktorica: Marija Volčjak / Naslov: Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj / Tel.: 04/201 42 00, 
faks: 04/201 42 13, e-pošta: info@g-glas.si; mali oglasi in osmrtnice: tel.: 04/201 42 47 / Delovni 
čas: ponedeljek, torek, četrtek in petek od 7. do 15. ure, sreda od 7. do 16. ure, sobote, nedelje in 
prazniki zaprto. / Gorenjski glas je poltednik, izhaja ob torkih in petkih, v nakladi 19.000 izvodov 
/ Redne priloge: TV okno, Letopis, Slovenske počitnice in dvajset lokalnih prilog/ Tisk: Delo, d. d., 
Tiskarsko središče / Naročnina: tel.: 04/201 42 41 / Cena izvoda: 1,85 EUR, redni plačniki (fizične 
osebe) imajo 10 % popusta, polletni 20 % popusta, letni 25 % popusta; v cene je vračunan DDV 
po stopnji 9,5 %; naročnina se upošteva od tekoče številke časopisa do pisnega preklica, ki velja 
od začetka naslednjega obračunskega obdobja / Oglasne storitve: po ceniku; oglasno trženje: 
tel.: 04/201 42 48.

Danica Zavrl Žlebir

Preddvor – Izziv za župan-
sko kandidaturo je sprejel 
tudi Aleš Drekonja, 46-le-
tni diplomant javne upra-
ve, v zadnjem mandatu ob-
činski svetnik stranke Po-
vezane lokalne skupnos-
ti (PLS). Z njeno podpo-
ro tudi kandidira za župa-
na občine Preddvor. Doma-
čini ga najbolj poznajo kot 
predsednika Planinskega 
društva Preddvor in povelj-
nika štaba Civilne zaščite. S 

partnerko imata dva že od-
rasla otroka.

Če bo izvoljen za župana, 
pravi, da bo nadaljeval z za-
četimi projekti, med kateri-
mi je eden večjih gradnja no-
gometnega igrišča na novi 
lokaciji med Preddvorom 
in Srednjo Belo. Dokončali 
bodo gradnjo infrastrukture 
po vaseh (Tupaliče, Bašelj, 
Mače). »Že lep čas je pre-
majhna šolska telovadnica, 
želimo zgraditi večjo špor-
tno dvorano, in če se bodo do 
konca mandata uspeli za to 

dobiti vsi potrebni papirji, bo 
že velik uspeh,« je dejal Aleš 
Drekonja. Na območju pod-
jetja Jelovica se obeta gradnja 
stanovanjskih hiš. Velik pro-
jekt ostaja grad Dvor, a je po-
vezan z veliko denarja, zato 
si bodo prizadevali za prido-
bitev evropskih sredstev, saj 
občinski proračun ni dovolj 
bogat za velika finančna vla-
ganja. O razvoju Preddvora 
kot turistične občine pa pra-
vi: »Pogoj za razvoj turizma 
je ureditev lastninskih raz-
mer ob jezeru.« 

Sprejel izziv za mesto župana
Kandidat za župana v občini Preddvor je Aleš Drekonja, ki kandidira s podporo stranke Povezane 
lokalne skupnosti (PLS).

Aleš Drekonja

Suzana P. Kovačič

Tržič – Klemen Belhar je pre-
davatelj in svetovalec pri pro-
jektih Evropske unije, sicer 
pa gorski reševalec, vsestran-
ski prostovoljec in okoljski 
aktivist. V tekmo za župana 
gre kot neodvisni kandidat 
s podpisi podpore občanov. 
Spremlja ga tudi lista kan-
didatov za člane občinskega 
sveta Zagon – Lista Klemena 
Belharja. Za kandidaturo se 
je odločil, ker želi uvesti nov 
odnos občine do občanov in 
prekiniti s slabo politiko, ki 

Tržič vodi v razvojni zaosta-
nek: »Občina Tržič ni našla 
prostora ne za nova stanova-
nja ne za javne stavbe ne za 
industrijo in ne za poslovno 
dejavnost. Hkrati imamo obi-
lico degradiranih območij. 
Zato moramo opraviti obsež-
no urbanistično in prostor-
sko prenovo, ki bo omogoči-
la gospodarski razvoj, boljše 
stanovanjske pogoje in ure-
ditev splošne infrastruktu-
re. S tem bomo ustvarili po-
goje za nov zagon gospodar-
stva in turizma.« V primeru 
izvolitve Belhar napoveduje 

začetek celostne izpeljave 
projektov ter prekinitev z dro-
bljenjem in krpanjem. »Po-
membna naloga bo reševa-
nje konkretnih težav občanov 
in dober odnos do njih, saj je 
bilo to do sedaj zanemarje-
no,« je poudaril in napovedal 
tudi takojšno ureditev obmo-
čja BPT, kjer bi lahko delova-
li nova knjižnica in društva. 
Uredil bi prostor za gorsko 
reševalno službo, vzpostavil 
pogoje za normalno delo ci-
vilne zaščite, ogromno dela 
bo pri urejanju kolesarskih in 
pešpoti ter prometa nasploh.

Klemen Belhar za župana Tržiča

Klemen Belhar / Foto: Tina Dokl

Maja Bertoncelj

Medvode – Kandidaturo za 
županjo Medvod je napove-
dala Alenka Žavbi Kunaver. 
Kandidira s podporo stranke 
SMC, katere članica je. 

»Za kandidaturo sem se 
odločila, ker bi rada poživi-
la življenje v medvoški obči-
ni. V zadnjem mandatu smo 
vlagali predvsem v odse-
ke cest, v komunalno infra-
strukturo, delno polepšali 
tudi center Medvod. Pogre-
šam več življenja, dogodkov 

in možnosti za kakovostno 
preživljanje prostega časa. 
Občinski svet je na žalost 
z večino glasov drastično 
zmanjšal sredstva za društva 
in organizacije. To so tis-
ti akterji, ki krojijo življenje 
in jim je treba nuditi večjo 
podporo,« je povedala Alen-
ka Žavbi Kunaver. Podporo 
so ji izrazili tudi v lokalnem 
odboru stranke, katerega 
predsednik je Luka Kajtna. 
V občinskem svetu imajo tri 
svetnike. Poleg Žavbi Kuna-
verjeve in Kajtne še Iztoka 

Krasnika. Vsi trije bodo tudi 
nosilci list na volitvah v ob-
činski svet. Med naborom 
ukrepov, ki jih poudarjajo 
za nov mandat, so gradnja 
športnega parka, Osnovne 
šole Preska z vrtcem, vzpo-
stavitev nujne medicinske 
pomoči v okviru ZD Medvo-
de in širitev programov, po-
moč pri investicijah gasil-
cem, sprejetje strategije ra-
zvoja športa, strategija ra-
zvoja turizma in gostinstva, 
obnovitev kulturnih domov, 
posodobitev knjižnice...

Rada bi poživila življenje v občini
Alenka Žavbi Kunaver je kandidatka SMC za županjo Medvod.

Alenka Žavbi Kunaver 

Marjana Ahačič

Radovljica – Ciril Globoč-
nik, aktualni radovljiški žu-
pan, je v torek predstavil še 
kandidate svoje Liste Cirila 
Globočnika za občinski svet. 
Kot je poudaril, večina kan-
didatov na listi ostaja že vse 

od njegovega prvega man-
data pred osmimi leti, med 
novimi imeni pa je omenil 
dr. Majo Kolar iz Radovlji-
ce, strokovnjakinjo s pod-
ročja ekološkega kmetova-
nja, dr. Petra Kramarja iz 
Mošenj, asistenta na katedri 
za biomedicinsko tehniko 

ljubljanske fakultete za ele-
ktrotehniko, in učitelja Pe-
tra Kolmana iz Begunj. Kot 
je poudaril Globočnik, si 
bo skupaj s svetniki – v tem 
mandatu jih z njegove liste v 
občinskem svetu sedi devet – 
prizadeval za čim enakomer-
nejši razvoj vseh krajevnih 

skupnosti, trajnostno mobil-
nost in medgeneracijsko so-
delovanje, ob tem pa kot no-
vosti izpostavil še vzpostavi-
tev participatornega prora-
čuna in ustanovitev športne 
fundacije za sofinanciranje 
športnih dejavnosti otrok iz 
socialno šibkejših družin.

Globočnik predstavil listo in program

Marjana Ahačič

Radovljica – Predsedstvo ob-
činske organizacije Social-
nih demokratov Radovljica 
je potrdilo predlog kandida-
ta za župana za letošnje lo-
kalne volitve, ki bodo pote-
kale 18. novembra, so spo-
ročili iz občinske organiza-
cije SD Radovljica. Za kan-
didata so izbrali 48-letnega 
Daliborja Šolarja iz Lipni-
ce, po poklicu učitelja mate-
matike, ki je deloval tudi na 
Osnovni šoli Lipnica, trenu-
tno pa poučuje na Srednji 
šoli Jesenice. »Glavna tema 
in izhodišče programa rado-
vljiških Socialnih demokra-
tov za naslednja štiri leta je 
več medgeneracijskega so-
delovanja, več vključevanja 
organizacij, društev in ob-
čanov v projekte ter pove-
čevanje pristojnosti krajev-
nih skupnosti,« so povedali. 

Predsednik ObO SD Rado-
vljica Nejc Kliček pa kot ene-
ga izmed projektov posebej 
poudarja enakovredno sana-
cijo in vzdrževanje cestne in-
frastrukture, ki je po njego-
vih besedah v povprečju za 
občino, kot je Radovljica, v 
izredno slabem stanju.

Več sodelovanja 
med generacijami

Daibor Šolar, kandidat SD 
za župana Radovljice

Bled – Člani Liste Tonija Mežana so minulo soboto spoznavali 
slovenske kraje, ki na področju turizma niso tako prepoznavni 
kot Bled, se pa trudijo uvrstiti na svetovni turistični zemljevid. 
Med drugim so obiskali Gradiško jezero, Trbovlje in Sevnico. 
»Sam se kot dolgoletni deležnik v blejskem turizmu, kot občan 
in lokalni politik zavedam, da je interese lokalnega prebival-
stva in turističnega gospodarstva v stoodstotni meri nemogo-
če uskladiti. Verjamem pa, da se z ustrezno komunikacijo in 
posluhom lahko najde sprejemljiva rešitev za obe strani,« je po 
obisku v turistično še ne tako razvitih krajih poudaril nosilec 
liste Toni Mežan in dodal, da bodo tudi v prihajajočem mandatu 
del svojih aktivnosti posvetili reševanju problematike sobivanja 
občanov in turistov. »Turisti se morajo počutiti dobrodošli na 
vsakem koraku, domačini pa ne smejo imeti občutka podreje-
nosti in zadušenosti v turističnem vrvežu,« je še dejal Mežan.

Za sobivanje občanov in turistov
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Marjana Ahačič

Kranjska Gora – V ponede-
ljek so v Kranjski Gori slove-
sno odprli preurejeno večna-
mensko športno igrišče ob 
Osnovni šoli Josipa Vando-
ta. Igrišče, veliko 2.200 kva-
dratnih metrov, so preplasti-
li s sintetičnimi športnimi 
prevlekami, uredili in raz-
širili atletsko stezo, vgradili 
novo športno opremo za igre 
z žogo in uredili nov betonski 
peskovnik z leseno nadstre-
šnico. Nova pridobitev igri-
šča je tudi kovinska demon-
tažna tribuna za gledalce s 
66 sedeži. Nekaj manj kot 
štiristo tisoč evrov vredno 
investicijo je izvedlo podje-
tje Kovinar – gradnje ST z 
Jesenic, sredstva zanjo pa je 
zagotovila Občina Kranjska 
Gora ob podpori Fundacije 
za šport, ki je za projekt pri-
spevala 38 tisoč evrov.

»To igrišče smo res pot-
rebovali, tako otroci od vrt-
ca naprej za igranje, pros-
točasne dejavnosti kot šo-
larji za pouk športa. Igri-
šče je prvenstveno name-
njeno otrokom in mladi-
ni iz Kranjske Gore, a tudi 
kakšna ekipa bo lahko v po-
letnem času v dogovoru s 
šolo uporabila terene,« je 
povedal župan Kranjske 
Gora Janez Hrovat.

Ravnatelj OŠ Josipa Van-
dota Milan Rogelj je zadovo-
ljen, ker je bila obnova in po-
sodobitev igrišča izvedena 
zelo kakovostno. »Ta objekt 

bo zagotovo za naslednjih 
trideset let, ne samo za šolo 
in vrtec, ampak tudi za tu-
riste, občane, vsa športna 
društva, ki hodijo v Kranj-
sko Goro. Igrišča ne bomo 
zapirali, želimo, da živi tudi 
v popoldanskem času,« je 
poudaril.

Z novo investicijo so za-
dovoljni tudi kranjskogor-
ski turistični delavci. »V zad-
njih letih je bilo v destinaci-
ji veliko investirano v špor-
tne objekte, kar nas veseli. 
Vsaka takšna pridobitev, kot 
je obnovljeno igrišče, se mi 
zdi za razvoj produkta špor-
tnega turizma velika stvar,« 
poudarja direktor Turiz-
ma Kranjska Gora Blaž Ve-
ber. »Predvsem ker smo bili 

prejšnja leta vezani pred-
vsem na notranje površine, 
poleti pa se večina ekip raje 
giblje v naravi. V zadnjih le-
tih smo na tem področju 
zelo napredovali najprej z 
izgradnjo Športnega centra 
Planica, nato z dograditvi-
jo Športnega parka Ruteč, z 
novo pridobitvijo pri osnov-
ni šoli pa je Kranjska Gora 
ponudbo na tem področju le 
še nadgradila.«

Glavne športne dejavno-
sti, na katere stavi kranjsko-
gorski turizem, so sicer ko-
šarka, rokomet, nogomet. 
»Z novo pridobitvijo pa lah-
ko računamo tudi na športe, 
ki jih doslej nismo imeli, to-
rej športe, vezane na tek, atle-
tiko ... Povpraševanje ekip za 

športne priprave je ogromno. 
To je segment, ki ga doslej 
nismo imeli in ga bomo lah-
ko tržili,« dodaja Veber.

Kranjska Gora se sicer 
med številnimi športnimi 
klubi in reprezentancami 
zadnja leta vse bolj uvelja-
vila kot izbrana destinacija 
za športne priprave. V ho-
telih Hit Alpinea, kjer za-
gotavljajo nočitvene kapa-
citete za športnike, so za-
dovoljni, da jim je v Kranj-
sko Goro uspelo pritegniti 
slovenske športnike, vedno 
bolj množično pa prihajajo 
tudi ekipe iz tujine. Letos so 
tako športniki na pripravah 
ustvarili že desetino vseh 
nočitev v destinaciji v pole-
tni sezoni.

Prenovili športno igrišče
Športno igrišče pri Osnovni šoli Josipa Vandota v Kranjski Gori bodo lahko uporabljali šolarji, prebivalci 
Kranjske Gore, obiskovalci in tudi športniki, ki v Kranjsko Goro prihajajo na priprave.

Obnovljeni in posodobljeni športni park pri Osnovni šoli Josipa Vandota v Kranjski Gori 
bo namenjen tako šolarjem kot drugim občanom, obiskovalcem in tudi športnikom, ki so v 
Kranjski Gori na pripravah. / Foto: Gorazd Kavčič

Suzana P. Kovačič

Senično – Občina Tržič in 
Krajevna skupnost (KS) Se-
nično sta v petek pripravili 
slovesnost ob prenovi Doma 
krajanov Senično ter obno-
vljene varčne javne razsvet-
ljave, ki povezuje Senično 
in Vetrno. V sodelovanju z 
Rdečim križem so predstavi-
li tudi defibrilator, ki je v po-
moč pri oživljanju in je na-
meščen na domu krajanov. 
Prenova doma je bila nuj-
na, že lani so investirali v 
notranjost, tokrat pa so ura-
dno predali svojemu name-
nu prenovljeno zunanjost z 
novo strešno kritino in ener-
getsko sanacijo objekta. In-
vesticija je stala trideset ti-
soč evrov, financirana je bila 
iz občinskega proračuna, 
oprema pa je bila kupljena 
s sredstvi KS Senično. Pred-
sednik sveta KS Senično Pri-
mož Studen, ki se po treh 

mandatih poslavlja od vo-
denja krajevne skupnosti, je 
poudaril zelo dobro sodelo-
vanje s krajani in izrazil vese-
lje, da je obnova doma zaklju-
čena. Omenil je še nekaj ob-
činskih investicij, na katere v 

KS še čakajo, med njimi iz-
gradnjo pločnika in kana-
lizacije. Župan Borut Sajo-
vic je povedal, da so soglas-
ja in dovoljenja za pločnik v 
večini že pridobljena, zače-
tek del je predviden za konec 

letošnjega oziroma začetek 
prihodnjega leta. Ob tej pri-
ložnosti je Primož Studen za 
vloženi trud v dobrobit kra-
jevne skupnosti, za številne 
prostovoljne ure prejel pri-
znanje župana Občine Tržič. 

V Seničnem obnovili dom krajanov 

Slovesnost ob zaključku prenove Doma krajanov Senično / Foto: Tina Dokl

Urša Peternel

Breznica – Na 25. redni seji, 
zadnji v tem mandatu, so se 
ob koncu septembra sestali 
žirovniški občinski svetniki. 
Med drugim so potrdili ura-
dno prečiščeno besedilo sta-
tuta občine; statut se je v zad-
njih letih večkrat spreminjal, 
zato so sprejeli novo uradno 
prečiščeno besedilo. Potrdili 
so tudi spremembe in dopol-
nitve poslovnika občinskega 
sveta. Kar nekaj sprememb 
je narekoval zakon o varstvu 
osebnih podatkov, tako se 
po novem občani, ki želijo 
biti prisotni na seji, morajo 
prijaviti, prav tako se mora 
najaviti avdio in video sne-
manje seje. Zaradi varstva 
osebnih podatkov so spre-
jeli tudi spremembo glede 
zvočnih posnetkov sej; po-
snetek seje bodo umaknili, 
ko bo zapisnik na naslednji 
seji potrjen. 

Na seji so sprejeli tudi 
predlog proračuna za leto 
2019 v prvi obravnavi. Na-
črtovani so celotni prora-
čunski prihodki v višini 4 

milijone evrov in celotni od-
hodki v višini 4,1 milijona 
evrov. Proračunski primanj-
kljaj v višini 134 tisoč evrov 
bodo pokrili s sredstvi na ra-
čunu in zadolžitvijo v viši-
ni 65 tisoč evrov. Proračun 
bodo dokončno potrjevali 
občinski svetniki v novem 
mandatu, torej po volitvah.

Največje investicije bodo 
ureditev pločnika in avtobu-
snih postajališč ob rekon-
strukciji državne ceste Zab-
reznica–Breznica, gradnja 
parkirišče na Rodinah, na-
kup zemljišč in priprava 
dokumentacije za obvozni-
co mimo Vrbe, priprava do-
kumentacije za gradnjo pri-
zidka vrtca, prestavitev dela 
gozdne ceste proti Valva-
zorju …

V predlog proračuna pa ni 
vključena investicija Čebe-
lji park Breznica. Kot je de-
jal župan Leopold Pogačar, 
je naložba prestavljena v pri-
hodnost. »V projekt še ved-
no od srca verjamem, a če 
realno pogledam, so neka-
teri projekti nujnejši,« je po-
jasnil odločitev.

Zadnja redna seja 
v Žirovnici
Žirovniški občinski svetniki so na zadnji seji v 
tem mandatu sprejeli predlog proračuna v prvi 
obravnavi, dokončno ga bodo potrjevali svetniki v 
novem mandatu.

Jesenice – V Splošni bolnišnici Jesenice so v ponedeljek ob 
svetovnem dnevu umivanja rok tako kot že nekaj let doslej 
opozarjali na pomembnost umivanja rok z milom in vodo, 
kar je, kot poudarjajo, eden izmed najučinkovitejših in ce-
novno najdostopnejših preventivnih zdravstvenih ukrepov. 
Letošnja osrednja tema svetovnega dne Očistite roke – recept 
za zdravje se je osredotočala na povezavo med umivanjem 
rok in rokovanjem s hrano. »Za dolgoročen pozitiven učinek 
higiene rok mora umivanje rok postati navada in dnevni ritu-
al,« poudarjajo v jeseniški bolnišnici in dodajajo, da se mora 
umivanje rok, če hočemo, da je učinkovito, izvajati na ključnih 
mestih, predvsem po uporabi stranišča in pred hranjenjem. 
Ob svetovnem dnevu umivanja rok so v sodelovanju z dijaki 
zdravstvene smeri Srednje šole Jesenice in študenti Fakultete 
za zdravstvo Angele Boškin, otroci iz Vrtca Angelce Ocepek 
in prvošolčki Osnovne šole Pirniče postavili stojnico, na ka-
teri so promovirali umivanje rok. Danes dopoldan pa bodo 
v bolnišnici obeležili še rožnati oktober – mesec boja proti 
raku dojke.V avli stavbe A, B bodo obiskovalce od 9.30 do 
12.ure učili pravilnega samopregledovanja dojk in pomena 
zgodnjega odkrivanja raka dojk.

Promovirali pomembnost umivanja rok

Tudi letos so v Splošni bolnišnici Jesenice pripravili 
aktivnosti ob svetovnem dnevu umivanja rok. / Foto: Gorazd Kavčič
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Mateja Rant

Kranj – »V preteklih štiri-
desetih letih je bilo na šoli 
mnogo znanja, mnogo ve-
selja, predvsem pa mnogo 
dela,« je ob obletnici novega 
šolskega poslopja na Prim-
skovem poudaril Rudolf 

Planinšek, ravnatelj Osnov-
ne šole Simona Jenka Kranj, 
pod okrilje katere sodi po-
družnica na Primskovem. 
Šolstvo ima sicer na Prim-
skovem še precej daljšo tra-
dicijo, so spomnili na prire-
ditvi, in sicer se je šolski zvo-
nec v nekdanji šolski stavbi v 

Likozarjevi ulici prvič oglasil 
davnega leta 1898.

Kot samostojna šola je po-
tem šola na Primskovem de-
lovala do konca leta 1965, 1. 
januarja 1966 pa se je pre-
imenovala v Osnovno šolo 
Simona Jenka Kranj – po-
družnična šola Primskovo. 

Prostor okrog šolskega po-
slopja se je zaradi gradnje 
cest v okolici v sedemdese-
tih letih prejšnjega stole-
tja vse bolj krčil, vse gostej-
ši promet je tudi oviral var-
no pot v šolo. Zato so se od-
ločili za gradnjo nove šole, ki 
je trajala dve leti, slavnostno 
pa so jo odprli ob kranjskem 
občinskem prazniku leta 
1978. V novi šoli je bilo de-
set učilnic in dva oddelka vrt-
ca, so se ob obletnici spom-
nili pomembnih prelomnic 
v zgodovini šole. Prva vodja 
šole je bila Štefka Kovač, da-
nes pa šolo vodi Mojca Ber-
toncelj. Kot je poudarila, 
šola ni samo stavba, življe-
nje ji vdahnejo zadovoljni, 
odgovorni in znanja željni 
učenci. Ob tem se je zahva-
lila tudi staršem, ki skupaj z 
otroki skrbijo, da je življenje 
v šoli lepše in živahnejše, ter 
učiteljem. »Vsak dan se za-
vedamo bistva svojega pos-
lanstva, in sicer kako učence 
kar najbolje opremiti za sa-
mostojno življenje v sodob-
ni družbi.« 

Šoli življenje vdahnejo učenci
S prireditvijo Otroški svet v svate vabi so v torek v Domu krajanov Primskovo zaznamovali 120-letnico 
šolstva ter 40-letnico novega šolskega poslopja na Primskovem.

Učenci so na prireditvi ob obletnici šole zavrteli čas nazaj in se znašli pri šolski uri v letu 
1912. / Foto: Tina Dokl

Danica Zavrl Žlebir

Trboje – Župani občin Šen-
čur, Kranj in Medvode Ciril 
Kozjek, Boštjan Trilar in Nejc 
Smole so si ta teden ogledali 
čistilno napravo Trboje, naj-
večji gradbeni projekt obči-
ne Šenčur. Zaključna dela 
v redu potekajo in novem-
bra se bo začelo poskusno 
obratovanje, njeno uradno 
odprtje naj bi bilo 8. novem-
bra, je povedal župan občine 
Šenčur Ciril Kozjek. Zado-
voljen je, da je z rebalansom 
proračuna k sofinanciranju 

pristopila tudi Mestna obči-
na Kranj, ki bo v prihodnje 
na čistilno napravo priključi-
la naselji Hrastje in del Čirč. 
Občini lahko skupaj pridobi-
ta tudi evropska nepovratna 
sredstva, če bo spremenje-
na državna uredba, ki ureja 
območje aglomeracij, na kar 
čakajo že zelo dolgo. Sku-
paj namreč občini presega-
ta 2000 populacijskih enot. 
O tem, da bi se v prihodnosti 
na čistilno napravo priključi-
li z naseljema Moše in Dra-
gočajna, razmišljajo tudi v 
občini Medvode. 

Župani na ogledu nove 
čistilne naprave

Županom Šenčurja, Kranja in Medvod je čistilno napravo 
predstavil vodja projekta Aleš Puhar. / Foto: Gorazd Kavčič

Aleš Senožetnik

Kranj – Časnik Finance je v 
torek že tretje leto zapored 
objavil raziskavo o najbolj-
ših slovenskih občinah, v 
kateri jih po različnih kazal-
nikih primerjajo med seboj. 
Naziv najboljše je že drugič 
osvojila občina Cerklje na 

Gorenjskem, med prvimi 
petimi pa ji sledijo še Žiri, 
Gorenja vas - Poljane, Že-
lezniki in Šenčur. Od šeste-
ga do desetega mesta so se 
uvrstile še občine Lukovica, 
Komenda, Naklo, Logatec in 
Škofja Loka. 

Med seboj so primer-
jali več kot petdeset tisoč 

podatkov, zmagovalna ob-
čina Cerklje pa izstopa po 
povprečni neto plači 1.446 
evrov na mesec, 4,3-odsto-
tni stopnji brezposelnosti, 
16,5 odstotka višje in visoko 
izobraženimi prebivalci, ter 
posplošeno vrednostjo hiše 
s parcelo, ki znaša nekaj več 
kot 118 tisoč evrov.

Najbolje se živi v Cerkljah
Po izračunih, ki jih vsako leto pripravljajo v časniku Finance, je med 
najboljšimi desetimi slovenskimi občinami kar devet gorenjskih.

Suzana P. Kovačič

Kranj – Že vrsto let je me-
sec oktober posvečen hra-
ni, saj 16. oktobra po vsem 
svetu obeležujemo dan hra-
ne. Tako kot obstajajo v sve-
tu razlike v dostopnosti do 
hrane, tudi v Sloveniji bele-
žimo neenakosti v zdravem 
prehranjevanju zaradi soci-
alnoekonomskih razlik. Na-
cionalni program o prehra-
ni in telesni dejavnosti za 
zdravje 2015–2025 zato naj-
več pozornosti posveča ran-
ljivejšim skupinam, kot so 
tisti z najmanj dohodki in ot-
roci iz družin z nižjim mate-
rialnim standardom. Cilj je, 
da se vsem omogoči življe-
nje v okoljih, ki zagotavljajo 

zdravo prehranjevanje in re-
dno telesno dejavnost. Po-
datki kranjske območne eno-
te Nacionalnega inštituta za 
javno zdravje kažejo, kako 
zdravo se odrasli prehra-
njujemo v zdravstveni regiji 
Kranj. Prebivalci te spodbud-
no zaužijemo najmanj ocvr-
te hrane, prav tako zelo malo 
sladkih pijač v primerjavi z 
drugimi regijami. Po dru-
gi strani pa izmed vseh regij 
najmanj posegamo po pripo-
ročeni sveži zelenjavi. Zani-
mivo je, da v kranjski regiji 
le malo več kot četrtina pre-
bivalcev vsakodnevno uživa 
dopoldansko malico in peti-
na prebivalcev popoldansko 
malico, kar je najmanj med 
vsemi regijami.

Prehranjevanje odraslih
Mojstrana – Še v tem tednu 
bo zaključena temeljita ob-
nova nekaj več kot kilome-
ter dolgega odseka ceste, ki 
vzporedno z glavno cesto in 
sprehajalno potjo pelje od 
Požgancovega mostu do nek-
danje tovarne Lip v Mojstra-
ni. Cesto je obnovila država, 
kranjskogorsko komunalno 
podjetje pa je na zelenici med 
cesto in sprehajalno potjo, ki 
teče po trasi nekdanje žele-
znice, zasadilo nekaj dreves. 
Pri slednjem gre sicer za ob-
činski projekt ozelenjevanja, 
v okviru katerega bodo po 
vsej občini v naslednjih dneh 
posadili okoli petdeset sadik 
dreves. Sredstva zanje so 
zagotovili s prodajo zbranih 
lesnih odpadkov.

Obnovili cesto, zasadili 
drevesa
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Sodelovanje je pomembno 
na vseh področjih. Da 
znajo med seboj dobro 

sodelovati tudi občine, so v pre-
teklem mandatu večkrat doka-
zale občine s Škofjeloškega in 
Občina Medvode. Skupaj snu-
jejo več projektov, z združeni-
mi močmi so pospešile gradnjo 
mostu v Mednu. Enkrat pomoč 
potrebuje eden, drugič drugi. 
Sedaj jo potrebujejo občine s 
Škofjeloškega pri investiciji 
nadzidka Osnovne šole Jela 
Janežiča v Škofji Loki.

Občine Škofja Loka, Gore-
nja vas - Poljane, Železniki in 
Žiri so ustanoviteljice te šole, 
ki izvaja program z nižjim 
izobrazbenim standardom, 
posebni program vzgoje in iz-
obraževanja in tudi program 
usposabljanja za življenje in 
delo. Šola se srečuje z veliko 
prostorsko stisko, kar pravza-
prav ni nič neobičajnega, saj 
je takšnih tudi veliko drugih 
osnovnih šol. Generacije otrok, 
ki vstopajo v šolo, so večje, na-
rašča tudi število otrok s poseb-
nimi potrebami. V letošnjem 
šolskem letu imajo na OŠ Jela 
Janežiča 132 otrok, dobrih 18 
odstotkov jih je iz občine Med-
vode in ta delež se povečuje. 
Občine Medvode pa ni med 
ustanoviteljicami šole, ki mo-
rajo kriti stroške investicij. OŠ 
Jela Janežiča ima isto zako-
nodajo kot osnovne šole, kjer 
mora za investicije po zakonu 
poskrbeti lokalna skupnost, ne 
država. Slednja bi lahko vsaj 
pomagala, a težko pričakova-
nega razpisa za sofinanciranje 
že dolgo ni. Na pomoč so ob-
čine s Škofjeloškega povabile 
Medvode, kar je, glede na vi-

sok delež otrok iz njihove ob-
čine, tudi razumljivo. Občina 
Medvode bi postala ena izmed 
ustanoviteljic, stroški nadzid-
ka bi se razdelili med pet občin, 
ne med štiri – in potreben pro-
jekt bi lažje izpeljali. Spomladi 
so medvoški svetniki dali na-
čelni da – zeleno luč, da gredo 
v ustanoviteljstvo. Pripravljati 
se je začel osnutek Odloka 
o ustanovitvi javnega vzgoj-
no-izobraževalnega zavoda 
Osnovna šola Jela Janežiča, v 
katerem je kot ustanoviteljica 
napisana tudi Občina Med-
vode. Najprej v osnutku, nato 
še v predlogu bi odlok morale 
sprejeti vse občine in formalne-
ga postopka bi bilo konec. Pa se 
je zapletlo. Medvoški občinski 
svetniki so imeli ob sprejema-
nju osnutka vrsto pomislekov 
in nato elegantno sprejeli sklep 
v duhu, da v tem mandatu od-
ločitve ne bodo sprejeli, naj se s 
tem ukvarja naslednja sestava 
občinskega sveta. Odgovorno 
ali ne, odvisno v kateri luči 
gledamo. Dejstvo je, da so bili 
izvoljeni za celoten mandat, 
ki se še ni zaključil. Dejstvo je 
tudi, da bi ustanoviteljstvo pri-
neslo dodatno breme za občin-
ski proračun. Investicija nad-
zidka je ocenjena na milijon 
evrov. Po drugi strani pa gre za 
otroke s posebnimi potrebami 
– tudi iz medvoške občine – ki 
obiskujejo šolo s prilagojenim 
programom. Takšne šole ne 
more imeti vsaka občina pose-
bej, združevati se je treba tudi 
na tem področju in pomagati 
drug drugemu – v dobro otrok, 
ki potrebujejo še posebno skrb-
no obravnavo. Ti otroci si vse-
kakor zaslužijo boljše pogoje. 

Najlažje odločitev preložiti

KOMENTAR
Maja Bertoncelj

Aleš Senožetnik

Vodice – Knjižica dr. Jurija 
Šilca je tretja iz zbirke Sle-
di preteklosti, ki jo je izda-
lo Kulturno-prosvetno dru-
štvo Šinkov Turn, v kateri 
avtor pojasnjuje razloge, da 
se je Valvasor pri navajanju 
virov za nastanek imena kra-
ja motil.

Kot v knjižici pojasnjuje 
Šilc, je obrambni stolp Šen-
kov turn dobil ime po koro-
škem vojvodskem uradu to-
čaja, ki je bil od 13. stole-
tja dedna služba plemičev 
z gradu Ostrovica (nemško 
Hochosterwitz) na Avstrij-
skem Koroškem in so bili v 
prvi polovici 14. stoletja tudi 
lastniki stolpa v vasi pri Vo-
dicah. Po Valvasorjevih be-
sedah je grad zgradil Amu-
lrich Schenkh von Osterwitz, 
in po njem naj bi nosil tudi 
ime, Valvasorjeve navedbe 
pa so tudi kasneje ponavlja-
li mnogi pisci. A kot izhaja 
iz zgodovinskih virov, ki jih 
navaja Šilc, Amalrik ni bil iz 
rodu točajev z Ostrovice, kot 
je napačno navedel Valvasor. 

Obrambni stolp je bil v 
lasti točajev z Ostrovice le 
nekaj desetletji, zanesljivo 
med letoma 1337 in 1356, a 
kljub temu se je spomin na 
to koroško plemiško rodbi-
no ohranil v imenu kraja 
Šinkov (Šenkov) Turn vse 
do danes. 

V knjižici avtor bralca 
seznanja s pestro zgodo-
vino kraja in plemiškimi 

rodbinami, med katerimi so 
pomembno sled pustili prav 
točaji z Ostrovice. Kot je v 
uvodni besedi zapisal Anton 
Kokalj iz Kulturno-prosvet-
nega društva Šinkov Turn, 
ki je knjižico izdalo, bo mor-
da prav izdaja Šilčevega razi-
skovanja spodbudila nadalj-
nje korake k najdbi zaneslji-
vega vira o postavitvi prvega 
»turna« v vasi, marsikaj pa 

bi o dediščini kraja znali po-
vedati tudi domačini.

Lično urejena knjižica, ki 
jo dodatno popestrijo repro-
dukcije pomembnejših zgo-
dovinskih virov, ki jih nava-
ja avtor, pa predstavlja zani-
mivo branje ne le za bralce, 
ki so z vasjo povezani, tem-
več za vsakogar, ki ga zani-
ma srednjeveška zgodovina 
na Slovenskem.

Točaji v Šinkovem Turnu
Pred časom je izšla knjižica dr. Jurija Šilca Stolp točajev z Ostrovice v Šinkovem Turnu.

Grad, upodobljen v Valvasorjevi Slavi vojvodine Kranjske. 

Vilma Stanovnik

Kranj – V mestnem jedru 
Kranja se vsak delavnik ne-
kaj dogaja, dogodki pa so 
namenjeni različnim sta-
rostnim skupinam. Ob tor-
kih se Glavni trg spremeni v 
otroško igrišče na prostem, 
ob sredah se lahko v mestnih 
lokalih družite v akciji sreda 
brez evra, ob četrtkih pa sle-
di kulinarično-družabni do-
godek Četrtki ob vodnjaku. 
Ob koncu tedna lahko svo-
jo srečo preizkusite v akciji 

Srečni petek. Stari Kranj je 
sedaj postal tudi prvo naku-
povalno središče v Sloveniji, 
kjer boste za vsak ponedelj-
kov nakup nad deset evrov 
prejeli brezplačno trajno-
stno vrečko za nakupova-
nje. Tako ne bo več treba iz 
trgovine s kopico plastičnih 
vrečk. Mestna občina Kranj 
tako prebivalcem in obisko-
valcem starega mestnega 
središča v sklopu projekta 
Končno ponedeljek podarja 
svoj prispevek k čistejšemu 
okolju. 

Nakupujem v mestu
Ob ponedeljkih v starem Kranju veljajo nove 
ugodnosti.

Razstava Podobe iz cvetnih listov
KUD LIK Naklo je v Pavlinovi galeriji Kulturnega doma Janeza Filipiča v Naklem pripravilo razstavo 
Podobe iz cvetnih listov avtorice Ljube Brajnik.

Samo Lesjak

Naklo – Ljuba Brajnik, do-
mačinka iz Podrebri, upoko-
jena gimnazijska profesori-
ca, razstavlja zanimive slike 
in druge podobe, nastale z 
lepljenjem posušenih listov 
vrtnic in drugih rastlin. Na 
kranjski gimnaziji je spošto-
vana ter priljubljena profe-
sorica poučevala več kot tri-
deset let, nato pa je zbolela 
za parkinsonovo boleznijo. 
Težki bolezni se Ljuba Braj-
nik pogumno upira z naj-
različnejšimi aktivnostmi 
in sprehodi v naravi, kjer 
je v iskanju svojega notra-
njega miru našla blagodej-
no ravnovesje. Popolnoma 
jo je prevzelo razkošje barv 

in zaželela si je podaljšati le-
poto rož ter listov na drevju, 
tako da je začela iz suhih rož 

izdelovati različne motive. 
Kot pravi, človeku zelo po-
maga, če se ukvarja s tistim, 

kar ga najbolj veseli in prina-
ša občutek pomembnosti in 
sprejetosti, ponovne vrnitve 
v življenje.

Pavlinovo galerijo so na od-
prtju njene razstave napol-
nili njeni dijaki ter sodelav-
ci, tudi sedanji ter nekdanji 
ravnatelj Gimnazije Kranj 
Franci Rozman in Valen-
tin Pivk ter nekdanji profe-
sor Franc Aljančič, vse zbra-
ne pa je vljudno pozdravi-
la predsednica društva Aloj-
zija Murn. Razstava, ki jo je 
dodatno pa obogatila razsta-
va šopkov iz suhih rož Franc-
ke Jošt iz Strahinja, bo odpr-
ta do 22. oktobra, in sicer ob 
nedeljah od 10. do 12. ure in 
ob torkih od 18. do 19. ure; 
druge dni pa po dogovoru.

Ljuba Brajnik z obilo domišljije izdeluje podobe iz lepljenih 
cvetnih listov. / Foto: M. Ciglič (arhiv razstave)

Trnovec – Krajevna skupnost Trnovec vabi na srečanje ob od-
prtju otroškega igrišča in urejenega vaškega središča. Svečani 
dogodek bo jutri, 20. oktobra, z začetkom ob 12. uri na pro-
storu pred stavbo Krajevne skupnosti Trnovec.

Odprtje novih pridobitev v Trnovcu

Jože Košnjek

Duplje – Narava je največ-
ji umetnik, saj zna ustvari-
ti neverjetne reči. Presene-
ča nas z najrazličnejšimi 
oblikami dreves in drugega 
rastlinja, izvirna pa je tudi 
pri gobah. Daje jim komaj 
verjetne oblike. Naša bral-
ka Nada Oman iz Zgornjih 

Dupelj je pretekli teden v 
Udin borštu našla pravi 
gobji šopek, ki ga je sesta-
vljalo pet skupaj zraščenih 
gob: dve malo večji in tri 
manjše. Na vprašanje, kaj 
bo storila z gobami, je odgo-
vorila, da bodo, položene v 
že orumenelo gozdno listje, 
krasile dom. Kolikor dolgo 
bodo pač lahko. 

Gobarski šopek

Šopek iz petih gobarskih cvetov / Foto: Jože Košnjek
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Odkrijte 20 poti in 
osvojite vrhunske
nagrade!
Kako sodelujete?
Obiščite spletno stran www.goodyear20poti.si in 
izberite svojo pot. Nanjo se odpravite s pametnim 
telefonom, sledite opisom poti ter nato zabeležite 
svoj prihod na cilj poti, ki je na zemljevidu 
označen s »pinom«    . Tako si zagotovite 
sodelovanje v nagradni igri. Pri tem si možnosti 
zlahka povečate, saj več obiskanih poti pomeni 
več možnosti za nagrado.
Srečno!
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Jasna Paladin

Kamnik – Gre za zemljišča 
v skupni velikosti približno 
21 tisoč kvadratnih metrov, 
katerih vrednost po GURS 
znaša okoli 132 tisoč evrov. 
Zanje bo občina plačala 141 
tisoč evrov, s čimer so na 
svoji zadnji seji v tem man-
datu soglašali tudi kamniški 
svetniki. Poravnava ima si-
cer grenak priokus, a občina 
druge možnosti niti nima.

Denacionalizacijski po-
stopek za nekatere nepre-
mičnine na območju občine 
Kamnik, ki so bile v letih po 
drugi svetovni vojni nacio-
nalizirane Agrarni skupnos-
ti Meščanska korporacija 
Kamnik (MKK), teče že več 
kot dvajset let. Nekaj postop-
kov je bilo sicer že pravno-
močno zaključenih, a dva za 
Kamnik najbolj pomembna 
– Žale in občinska stavba – 
sta še odprta. Čeprav si tako 
občinska uprava kot MKK 

želita, da bi bili postopki kar 
najhitreje končani, zaključ-
ki le-teh ostajajo zelo ne-
predvidljivi. Kapljo čez rob 
je pomenila vrnitev že prav-
nomočno zaključenega po-
stopka za zemljišča na Ža-
lah na prvostopenjski organ 
(Upravna enota Kamnik), 
zaradi česar bi se odločanje 
lahko raztegnilo na nekaj let, 
če ne celo desetletij. 

»Dokončen izid oz. za-
ključek denacionalizacijske-
ga postopka je v tem trenut-
ku nemogoče napovedati. 
Navedena zemljišča Obči-
na Kamnik nujno potrebuje, 
saj je omenjeno območje na-
menjeno razširitvi osrednje-
ga mestnega pokopališča ter 
parkovni ureditvi, zato smo 
se odločili slediti javnemu 

interesu. Res je sicer, da v po-
stopku še ni bilo dokončno 
ugotovljeno, za katere dele 
omenjenih zemljišč obstaja-
jo ovire za vračilo v naravi, za 
katere dele pa ovire niso iz-
kazane, a iz razloga racional-
nosti je vsekakor bolj smi-
selno skleniti poravnavo kot 
pa čakati na izid postopka in 
morebitnih pritožb,« je po-
vedala direktorica občinske 

uprave Maja Sušnik in izrec-
no poudarila, da bo postopek 
s poravnavo zaključen, saj 
sta se stranki dogovorili, da v 
zvezi z zemljišči, ki so pred-
met sporazuma, druga zoper 
drugo nimata nikakršnih od-
škodninskih ali drugačnih 
zahtevkov več. Odpoved ve-
lja tudi za morebitne pravne 
naslednike ter za morebitne 

odškodninske zahtevke gle-
de navedenih zemljišč po 
končanem postopku denaci-
onalizacije.

Svetniki so sklep o porav-
navi sicer podprli, a so v raz-
pravi poudarili, da le zato, 
da bo občina pokopališče 
lahko širila (za klasične gro-
bove prostora praktično ni 
več, za žare pa le še za leto 
ali dve). »Zgodba z meščan-
sko korporacijo ima ozad-
je, ki s pravno logiko nima 
dosti skupnega, a žal je tako. 
Upam, da to ne bo postala 
praksa tudi v postopkih, ki 
so še v teku,« je mnenje, ki 
se mu pridružuje večina sve-
tnikov, povzel Jože Korošec.

Nekaj zahtevkov MKK 
po vrnitvi v naravi je v leto-
šnjem letu sicer že bilo za-
vrnjenih (med drugim tudi 
Mali grad), pod velikim 
vprašajem pa ostaja usoda 
občinske stavbe. To proble-
matiko bodo svetniki obrav-
navali prihodnje leto.

Pokopališče bodo lahko širili
Občina Kamnik je sklenila poravnavo z Meščansko korporacijo Kamnik glede zemljišč na Žalah, ki so v 
postopku denacionalizacije. Sodni mlini namreč meljejo prepočasi, osrednje kamniško pokopališče pa 
je nujno potrebno širitve.

Občina Kamnik bo s sodno poravnavo v zameno za 
zemljišča na kamniških Žalah Meščanski korporaciji 
Kamnik plačala 141 tisoč evrov.

Cerklje – Organizacijo osrednje prireditve svetovnega dne 
osteoporoze so letos zaupali Društvu bolnikov z osteoporozo 
Kranj, ki združuje članice in člane iz več gorenjskih krajev. Pri-
reditev bo v soboto, 20. oktobra, v športni dvorani v Cerkljah, 
tema letošnjega srečanja pa bo Zlomi in njihove posledice na 
kakovost življenja. Dopoldanski program je namenjen gostom 
iz ostalih društev in vključuje ogled znamenitosti Kranja, Ško-
fje Loke, Cerkelj, Tržiča, Preddvora, Šenčurja, osrednja prire-
ditev pa se bo v športni dvorani začela ob 13. uri. 

Svetovni dan osteoporoze v Cerkljah

Rudno polje – Pred začetkom zimske sezone 2018/19 bo jutri, 
20. oktobra, na Pokljuki potekala akcija Očistimo Pokljuko. 
Zbor bo ob 9.20 v Športnem centru Triglav Pokljuka (na terasi 
Hotela Center), akcija pa se bo začela ob 9.30. Vabijo, da se 
pridružite v čim večjem številu. Narava nam bo hvaležna.

Jutri akcija Očistimo Pokljuko

Podbrezje – Kulturno društvo Tabor Podbrezje in Kulturno 
društvo Dobrava Naklo vabita v soboto, 20. oktobra, ob 17.30 
v Kulturni dom Podbrezje na prireditev Narodne v sliki, pesmi 
in besedi. Likovniki se s svojimi slikarskimi deli pridružujejo 
kulturnim dogodkom, ki potekajo ob obletnici smrti Ivana 
Cankarja. Da pa slikarska platna ne bodo osamljena, se jim 
bodo pridružili še odlomki iz Cankarjevih del in harmonika, ki 
bo nežno dodala svoj zven. Odlomke je izbrala, povezala in jih 
bo skupaj z mladimi interpretirala Milenka Jekovec. 

Narodne v sliki, pesmi in besedi

Sora – Folklorna dejavnost v KUD Oton Župančič Sora letos 
praznuje 45 let poustvarjanja in ohranjanja ljudskega izročila. 
V ta namen bodo pripravili prireditev z naslovom Vriskaj, pleši, 
poj – 45 let si z menoj, ki bo jutri, 20. oktobra, ob 19. uri v 
Domu krajanov Sora. Na prireditvi bodo gostili tudi folklorno 
skupino iz Zagreba iz KUD Sv. Ana Odranski Obrež. 

V Sori praznujejo obletnico folklore
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Igor Kavčič

Ljubljana – Prihodnji petek 
bodo v Mavčičah, tako kot 
že zadnjih nekaj let, slove-
sno podelili letošnjo Jen-
kovo nagrado. Podeljuje jo 
Društvo slovenskih pisate-
ljev za najboljšo pesniško 
zbirko zadnjih dveh let. V le-
tošnji izbor je komisija Jen-
kove nagrade vnesla dve po-
membni novosti: uvedli so 
prvi krog izbora pesniških 
zbirk in iz vsake za predsta-
vitev izbrali po eno pesem. 
Temu bo na koncu sledil še 
drugi krog, v katerega se bo 
uvrstilo pet zbirk.

Komisija, ki so jo sestav-
ljali lanskoletna nagrajenka 
Veronika Dintinjana (pred-
sednica), Aljaţ Koprivnikar, 
Diana Pungeršič, Domen 
Slovinič in Dr. Glorjana Ve-
ber, je na nedavni novinar-
ski konferenci predstavila 
daljši seznam, kar enajstih 
nominiranih pesniških 
knjig. »Sprva je bil namen 

izpostaviti okroglo dese-
terico, a je končni rezultat 
dal enajsterico, ki jo pred-
stavljamo. Temu bo sledi-
la objava petih nominiran-
cev in nato končna razgla-
sitev letošnjega Jenkovega 
nagrajenca ali nagrajenke 
kot vsa leta doslej,« je pove-
dala Veronika Dintinjana 
in v nadaljevanju poudari-
la in utemeljila pogled ko-
misije o pomembnosti le-
tošnjih dveh novosti, saj je 
poezija v javnih občilih pos-
tala praktično nevidna: »Da 
bi prebrali v dnevnem časo-
pisju pesem? Se ne zgodi ali 
vsaj izjemno redko. Enkrat 
do dvakrat na leto se v osre-
dnjih tiskanih medijih po-
javi fotografija nagrajenca 
in kratek odlomek iz ute-
meljitve oziroma poročilo s 
podelitve. Poeziji se name-
nja prostor ''v drugi kleti'', 
kjer ne moti pomembnih 
zadev in kamor navaden ob-
čan poredkoma zaide. Tako 
postaja poezija – in skupaj 

z njo kultura – dejavnost za 
čudake in obstrance, ki pi-
šejo ''pesmice'' v prostem 
času.« Pri tem je poudari-
la pomen poezije kot nuj-
nega, nepogrešljivega dela 
govorice vsake družbe, ki 
ni en glas, ampak množi-
ca glasov, ki najpogosteje 
prihaja z mesta nemoči, ne 
zgolj ekonomske ali politič-
ne, ampak tudi s strani ob-
čutljivih, ranljivih posame-
znikov. 

Enajst nominiranih zbirk

V enajsterico komisija 
tako izbrala avtorje in avto-
rice: Esad Babačić: Odreza-
ni od neba, Blaţ Boţič: K ob-
močnim poročilom, Kristi-
na Hočevar: Naval, Jure Ja-
kob: Lakota, Maja Miloševič: 
Oder za gluhe, Aleš Mustar: 
Srednja leta, Ana Pepelnik: 
Tehno, Denis Škofič: Sega-
nje, Tone Škrjanec: Dihaj, 
Nataša Velikonja: Preveč 
vljudna, in Jernej Ţupanič: 

Tatar. Kot je še dodala Din-
tinjana, je vsak reprezen-
tančni izbor odraz trenutka 
v času, okusa dobe, osebnih 
preferenc selektorjev. »Re-
snični arbiter je čas, distan-
ca desetletij. Poezija ne po-
nuja merljivih rezultatov in 
ji je duh točkovanja in tek-
movalnih izborov tuj. Ven-
dar z nogometom in drugi-
mi športi deli trenutke, ko 
se zgodi popolnost nekega 
giba, ob katerem vzklikne-
jo komentatorji: ''To je čis-
ta poezija!'' Dovršenost be-
sed ali gibov, dovršenost člo-
veškega v času in prostoru, 
ki seže čez, do sočloveka.« 

Tudi letos bo Društvo slo-
venskih pisateljev pri aktiv-
nostih ob podelitvi Jenkove 
nagrade sodelovalo s Kul-
turnim društvom Simon 
Jenko - Šmonca. »Že več 
kot deset let pripravljamo 
vsakoletne prireditve Jen-
kovi dnevi, ki potekajo od 
18. oktobra (dan pesnikove 
smrti) do 27. oktobra (dan 

pesnikovega rojstva). Jenko 
ponovno pridobiva ugled 
v Kranju in okolici, pred-
vsem med domačini. V letu 
2019 bomo obeleževali 150. 
obletnico pesnikove smrti, 
na ta jubilej se že skrbno 
pripravljamo,« je povedal 
Rudi Zevnik, predsednik 
društva. Danes bo tako na 
sporedu celodnevna pot z li-
terarnim avtobusom po Go-
renjski do Avstrijske Koro-
ške, Celovca, kjer je Simon 
Jenko obiskoval pouk bo-
goslužja. Popotnike bodo 
sprejeli predstavniki mesta 

Celovec ter predstavniki 
Društva slovenskih pisate-
ljev Avstrije. V četrtek, 25. 
oktobra, bo ob 10. in nato 
še 11. uri literarno branje 
nominirancev v Prešerno-
vem gaju in Mestni knjižni-
ci Kranj. Svečana podelitev 
bo v petek, 26. oktobra, ob 
17. uri s kratko svečanostjo 
ob spomeniku Simona Jen-
ka na Podreči, ob 18. uri pa 
bo razglasitev letošnjega 
Jenkovega nagrajenca ozi-
roma nagrajenke ter sveča-
na podelitev nagrade v Ga-
silskem domu v Mavčičah.

V pričakovanju Jenkove nagrade
Prihodnji petek bodo v Mavčičah podelili letošnjo Jenkovo nagrado. Zanjo je v prvem krogu 
nominiranih enajst avtorjev in avtoric pesniških zbirk.

Lanskoletna prejemnica Jenkove nagrade Veronika 
Dintinjana letos nastopa v vlogi predsednice komisije, ki 
bo izbrala novega prejemnika oziroma prejemnico Jenkove 
nagrade. / Foto: Primož Pičulin

Igor Kavčič

Kranj – Z odprtjem razsta-
ve fotografij iz prve svetovne 
vojne z naslovom Prva sve-
tovna vojna v sliki in poezi-
ji so se v sredo v prostorih 
Kulturnega društva Brdo iz 
Kranja začeli tradicionalni 
Dnevi srbske kulture v Kra-
nju. Osrednja tema letoš-
nje kulturne prireditve, ki v 
organizaciji KD Brdo pote-
ka že 14. leto zapored, je sto-
ta obletnica konca prve sve-
tovne vojne. Vse do nede-
lje, ko se bodo letošnji dne-
vi sklenili s spominskim bo-
goslužjem žrtvam prve sve-
tovne vojne, se bodo na raz-
ličnih prizoriščih zvrstili šte-
vilni dogodki, v okviru kate-
rih bodo udeleženci posku-
šali osvetliti pomen in ohra-
njanje kulture med vojno. 
Odprtju razstave je v sredo 
sledila projekcija dokumen-
tarno-igranega filma Srbija 
v veliki vojni avtorice Slađa-
ne Zarić. Včerajšnji večer je 
bil v celoti obarvan pesni-
ško, v prostorih društva se je 
predstavil srbski akademik 
Matija Bećković, v nadalje-
vanju pa so članice in člani 
društva predstavili tradicio-
nalno ljudsko pesem.

V Mestni knjižnici Kranj 
bo danes, v petek, 19. okto-
bra, ob 18. uri okrogla miza 
Prva svetovna vojna v srb-
ski zgodovini, književnosti 
in kulturi. Na to temo bodo 
spregovorili akademik Mati-
ja Bećković ter profesorji dr. 
Stanislav Stojanović iz Beo-
grada, dr. Duško Pevulja iz 
Banjaluke ter dr. Vladimir 
Osolnik in dr. Cvetka Toth iz 
Ljubljane. Sobota je že tradi-
cionalno namenjena folklo-
ri. V Prešernovem gledali-
šču se bodo v okviru folklor-
nega festivala Razigra-

na mladost poleg srbskih 
folklornih skupin, ki delu-
jejo na območju Slovenije, 
kot posebni gostje predsta-
vili člani banjaluškega Cen-
tralno kulturno-umetniške-
ga društva mladih Veselin 
Masleša (CKUDM Veselin 
Masleša). Dneve srbske kul-
ture bodo sklenili v nedeljo 
s spominskim bogoslužjem 
žrtvam prve svetovne vojne 
v pravoslavni cerkvi svetega 
Cirila in Metoda v Ljubljani.

Dnevi srbske 
kulture
Prireditve v okviru letošnjih 14. Dnevov srbske 
kulture v Kranju potekajo v znamenju stote 
obletnice konca prve svetovne vojne. Igor Kavčič

Kranj – Aktualna predsta-
va Prešernovega gledališča, 
ki je nastala v koprodukci-
ji z zavodom Senzorium, 
SMG Ljubljana in SSG Trst, 
je slovenska krstna uprizori-
tev kultnega dela Prerok in 
je na kranjskem odru vseka-
kor nekaj novega, drugačne-
ga. Režiserka, avtorica sce-
nografije in oblikovalka vi-
dea ter vonjev je pionirka 
senzorialnega gledališča pri 
nas Barbara Pia Jenič.

Avtor Khalil Gibran ima li-
banonske korenine, večino 
življenja pa je preživel v Ame-
riki. Bil je pesnik, pisatelj, fi-
lozof in mistik, tudi likovnik, 
za nekatere celo zapeljivec in 
heretik. Prav Prerok, njegovo 
pozno delo, pa velja za vrhu-
nec njegove temeljne filozo-
fije. V njem preigrava misli o 
življenju in smrti, o vsakda-
njih in temeljnih vprašanjih, 
ki si jih zastavlja slehernik in 
nanje išče odgovore. V Prero-
ku spremljamo človekovo bi-
vanje vse od rojstva do smrti, 
pri čemer avtor obravna-
va najbolj vzvišene in hkrati 
tudi najbolj vsakdanje stvari, 
ki so sestavni del vsakega živ-
ljenja. Gre za delo, ki je kar 
čakalo na gledališko uprizo-
ritev. 

V dobro uro dolgi uprizo-
ritvi Barbare Pie Jenič v so-
delovanju z dramaturginjo 
Marinko Poštrak in asistent-
ko Kristino Mihelj se sreča-
mo z izborom nekaterih te-
meljnih tem, ki jih v knjigi 
obravnava Prerok. Izvrstna 
igralca, lik Preroka je obli-
koval Miha Rodman, Almi-
tre pa Maruša Oblak iz Slo-
venskega mladinskega gle-
dališča, tako govorita o otro-
cih, hrani in pijači, prijatelj-
stvu, smrti, ljubezni, daro-
vanju … O tem Prerok spre-
govori v slovo ljudstvu, s ka-
terim je preživel zadnja leta, 
medtem ko čaka na ladjo in 

svoj odhod drugam. Igralca 
delujeta umirjeno, medita-
tivno in vseskozi dajeta ob-
čutek mističnosti, dajeta ob-
čutek, da živita to, kar pripo-
vedujeta. V celoto predsta-
ve tokrat še posebno sodita 
tudi zvok, ki ga je režiserka 
oblikovala skupaj s Petrom 
Penkom, k sodelovanju pa 
je povabila tudi Tineta Ter-
lepa in Igorja Megliča iz an-
sambla Vedun, in video ta-
peta, ki se v ozadju spremi-
nja glede na temo in je prav-
zaprav zlita s celotnim avdi-
torijem. Dodaten učinek so 
vonji, ki vseskozi prevevajo 
prostor. 

Premierna publika je v po-
polnosti odprla vse čute in je 
vseskozi pozorno in v popol-
ni tišini spremljala dogajanje 
na odru in ob njem ter v sim-
bolnih potezah obeh akterjev, 
na primer »evharistiji« poda-
janja esenc vonja ob zaključ-
ku, tudi sodelovala. Lahko bi 
rekli – na ta način tudi spre-
jemala Prerokove nauke. Pre-
stava Prerok bo v Prešerno-
vo gledališče vsekakor priva-
bila tudi novo publiko. Tisti, 
ki ste Preroka brali, si boste z 
zanimanjem ogledali tudi 
predstavo, tisti, ki ga niste, 
in ste videli predstavo, boste 
z veseljem posegli po knjigi. 

Zapeljevanje čutov
Nova premiera Prešernovega gledališča predstava Prerok po istoimenski literarni predlogi Khalila 
Gibrana v režiji Barbare Pie Jenič je v soboto v Stolpu Škrlovec nagovorila vse čute gledalcev.

Miha Rodman in Maruša Oblak nas popeljeta v Prerokove mistične krajine. / Foto: Nada Žgank

Sobota bo v znamenju 
nastopov srbskih 
folklornih skupin.



9Gorenjski glas
petek, 19. oktobra 2018

maja.bertoncelj@g-glas.si

Škofja Loka – Futsal klub Stripy je v tretjem krogu prve slo-
venske futsal lige po 21 letih osvojil prvo točko. To je bilo v 
gosteh na Vrhniki. Pred njimi je tekma četrtega kroga, ki jo 
bodo igrali v domači Športni dvorani Trata v Škofji Loki. Danes 
v goste prihaja KMN Benedikt. Tekma se bo začela ob 20.30.

Stripy znova pred domačimi gledalci

Maja Bertoncelj

Ljubljana – Naslov državnih 
odbojkarskih prvakov brani-
ta ACH Volley Ljubljana v 
moški in Nova KBM Branik 
iz Maribora v ženski konku-
renci. Med najboljšimi so 
tudi letos ekipe z Gorenjske-
ga. V prvi državni odbojkar-
ski ligi za moške sta to kam-
niški Calcit Volley in Hiša 
na kolesih Triglav iz Kranja, 
v prvi A-državni odbojkarski 
ligi za ženske pa Calcit Vol-
ley in Calcit Volley II. Ka-
mnik ima letos kar tri ekipe.

V Kamniku si želijo vsaj 
ene domače lovorike 

Članska moška ekipa Cal-
cita Volleya, za katero v kam-
niškem klubu pravijo, da je 
njihov paradni konj, bo po-
leg državnega prvenstva in 
Pokala Slovenije igrala v 
CEV Challenge Cup in tek-
movanju Mevza. Trener je 
Aleš Hribar, med cilji pa so 
poudarili osvojitev vsaj ene 
domače lovorike, uvrstitev 
na zaključni turnir Mevze in 
med osem najboljših v poka-
lu CEV Challenge. Triglava-
ni bodo igrali v obeh doma-
čih tekmovanjih, njihov tre-
ner je Sašo Rop, cilji pa uvr-
stitev med najboljših šest 
ekip v rednem delu lige in 
med štiri v Pokalu Slovenije.

Med žensko elito sta kar 
dve ekipi Calcita Volleya. Tre-
ner prve je Gregor Rozman. 
Želijo si uvrstitve v finale 
tako v državnem prvenstvu 
kot v pokalnem tekmovanju. 
Igrale bodo še v tekmova-
nju Mevza in CEV Challen-
ge Cup. Trener druge ekipe 
je Franci Obolnar. Tekmova-
le bodo v obeh domačih tek-
movanjih, cilj pa je obsta-
nek med najboljšimi sloven-
skimi ekipami. Gre za zelo 

mlado ekipo (najmlajša igral-
ka ima le 14 let), ki bo prvič 
igrala v prvi državni ligi. Ak-
tualnim državnim podprva-
kinjam se je tako pridružil še 
kamniški mladinski pogon, 
ki je po odpovedi Zgornje 
Gorenjske našel svoje mesto 
med najboljšimi.

Calcit Volley je prvi klub v 
zgodovini s kar tremi pred-
stavniki med prvoligaši. Za 
Kamničane, ki že leta opo-
zarjajo na slabe pogoje za de-
lovanje – trenirajo in igrajo 
namreč kar v šolski telovad-
nici, kjer so omejeni le na po-
poldanske termine – je to po-
seben izziv predvsem pri or-
ganizaciji treningov. Ne gle-
de na to imajo visoke cilje, 

kar je potrdil tudi Gregor 
Hribar, predsednik kamni-
škega kluba, ki meni, da bo 
vsaj eden od domačih naslo-
vov romal v Kamnik.

Prvi krog prinesel 
gorenjski obračun

Sezona se je začela s tek-
mami prvega kroga pretek-
lo soboto. V moški konku-
renci je že uvod postregel z 
gorenjskim obračunom. V 
Kranju je Calcit Volley viso-
ko z 0 : 3 (18 : 25, 21 : 25, 24 
: 26) premagal Hišo na ko-
lesih Triglav, pri ženskah 
je ekipa Calcit Volley v gos-
teh z 1 : 3 (25 : 21, 15 : 25, 21 
: 25, 17 : 25) premagala SIP 

Šempeter, igralke Calcita 
Volleya II pa so doma z 1 : 3 
(19 : 25, 25 : 23, 7 : 25, 15 : 25) 
izgubile z aktualnimi prva-
kinjami Novo KBM Branik. 

Prvi del prvenstva se bo 
z desetim krogom zaključil 
15. decembra, po božično-
-novoletnem oz. reprezen-
tančnem premoru pa nada-
ljeval 12. januarja. Zadnji, 
18. krog rednega dela bo 2. 
marca, sledili bodo obraču-
ni v okviru zelene skupine. 
Najboljše ekipe po prvem 
delu tekmovanja ne bodo 
igrale v modri skupini, am-
pak se bodo uvrstile nepos-
redno v četrtfinale. V polfi-
nalu bomo spremljali naj-
boljši dve ekipi po rednem 
delu prvenstva, za preostali 
mesti med najboljšo četveri-
co pa se bodo med seboj po-
merile ekipe, ki bodo po re-
dnem delu osvojile mesta 
od tretjega do šestega. Četrt-
finalne tekme se bodo zače-
le 23. marca, polfinalne bodo 
3. aprila, prva finalna tekma 
pa 13. aprila.

En klub, kar trije prvoligaši
Začelo se je odbojkarsko državno prvenstvo. Za naslov državnih prvakov se tako v moški kot v ženski 
konkurenci bori deset ekip. Zanimivost prihaja iz Kamnika. So prvi klub v zgodovini s kar tremi 
prvoligaši: enem v moški in dvema v ženski konkurenci.

Sezona se je začela s tekmami prvega kroga preteklo soboto. V moški konkurenci je  
že uvod postregel z gorenjskim obračunom. V Kranju je Calcit Volley (v modro-belih dresih) 
z 0 : 3 premagal Hišo na kolesih Triglav. / Foto: Primož Pičulin

Moška in ženska ekipa Calcit Volley sta stalnici  
v druščini slovenskih prvoligaških ekip, letos pa  
se jima je prvič v ženski konkurenci pridružil njihov 
mladinski pogon, ekipa Calcit Volley II, v kateri 
najmlajša igralka šteje šele štirinajst let. Aktualnim 
državnim prvakinjam so v prvem krogu uspele  
odvzeti niz. 

Maja Bertoncelj

Kranj – Luka Kovačič, ime, 
ki v tekaškem svetu doma in 
tudi v tujini pomeni veliko. 
Odkar se je iz kolesarskih 
vrst preselil v tekaške, vsako 
leto naredi korak naprej. Le-
tos je naredil velikega. Na te-
kaških tekmah je bil konku-
renčen najboljšim tudi v tek-
movanju svetovne serije.

»Moja poletna tekaška se-
zona se je zaključila s tekmo 
svetovne serije vertikalnega 
kilometra nad Gardskim je-
zerom. Sezono sem zaklju-
čil z vrhunskim rezultatom, 
drugim mestom, in prema-
gal nekaj tekmecev, ki jih do 
sedaj še nisem, prav tako pa 
postavil čas, ki je tretji naj-
boljši vseh časov. Zaostal 
sem le za Švicarjem, ki je 
že večkrat dokazal, da je na 
takšni progi izjemen. V sku-
pnem seštevku serije sem 
sezono končal na sedmem 
mestu, čeprav le s tremi tek-
mami (šteje jih pet), saj sem 
bil na vseh v vrhu. Poleg te-
kem v vertikalnem kilometru 
sem dobil tudi eno izmed te-

kem RedBull400 in bil dvak-
rat drugi, kar pred začetkom 
sezone sploh ni bilo v planu. 
Načrtoval sem vrhunec sezo-
ne v juliju in nato poizkusiti 
še enkrat zbrati glavo za za-
ključek sezone v teku na letal-
nico v Planici, kjer sem zma-
gal z novim rekordom. Če 

bi se dalo, je bila v načrtu še 
Garda. Vsekakor nisem pri-
čakoval, da mi bo uspel tak-
šen preskok v dosežkih, saj 
sem kar naenkrat pristal med 
elito tekmovalcev, ki v večini 
ta šport opravljajo kot profe-
sionalni športniki,« je zado-
voljen mladi Kranjčan.

Njegovi rezultati niso prišli 
čez noč, so plod večletnega tre-
ninga. S športom je povezan 
že od mladih nog. »Imam tre-
nersko podporo Iztoka Cukja-
tija in osebnih sponzorjev, ki 
mi pomagajo graditi športno 
kariero. Prav tako je kar pre-
cejšen moj osebni vložek. 
Treniram vsak dan, čez leto se 
mi nabere nekaj več kot 750 
ur treninga, v kar ni všteto raz-
tezanje in razne vaje stabiliza-
cije. Ob tem redno opravljam 
študentsko delo. Sam pravim, 
da je rezultat vedno enak vlož-
ku in nič ne pride po nesreči,« 
je pojasnil.

Njegove misli so že us-
merjene v zimo, v turno-
smučarsko sezono. »Že-
lim pokazati, da nisem mo-
čan samo v tekaških disci-
plinah. Sledilo bo nekaj 

priprav v Sloveniji, na teka-
ških rolkah in po slovenskih 
gorah, nato pa tudi na viši-
ni v italijanski Arabbi v Do-
lomitih, kjer je novembra že 
mogoče izvajati snežni tre-
ning, ki je nujen,« je nekaj 
besed namenil še trenin-
gom za zimsko sezono.

Preskok, ki ga ni 
pričakoval
Kranjčan Luka Kovačič je zaključil izjemno 
uspešno tekaško sezono. Pozimi upa na čim 
boljše nastope tudi v turnem smučanju.

Luka Kovačič je tekaško sezono zaključil s tekmo nad 
Gardskim jezerom. / Foto: osebni arhiv

Jesenice – V začetku prihodnjega tedna k ekipi HDD SIJ Acroni 
Jesenice prihaja nova okrepitev – Kanadčan Philippe Paradis. 
Gre za 27-letnega, 188 centimetrov visokega in 93 kilogramov 
težkega napadalca, ki ima ogromno izkušenj z igranjem v ame-
riški ligi AHL (American hockey league). Jeseničane naslednja 
tekma v Alpski hokejski ligi čaka 25. oktobra.

Jeseničane bo okrepil Kanadčan

Podsmreka – V Podsmreki se 
je zaključila sezona cestnega 
kolesarstva na domačih tleh. 
Osemnajsto VN Avtomojster 
je še tretjič dobil Gašper Ka-
trašnik, kolesar iz Podblice, 
član kluba Adria Mobil. Tretji 
je bil kot najboljši iz vrst Ko-
lesarskega kluba Kranj Jaka 
Primožič. Med ženskami je 
zmagala Kranjčanka Urša 
Pintar (BTC City Ljubljana). 
Po dirki je sledila tradicional-
na podelitev lovorike zlato 
kolo. Med člani ga je dobil 
Primož Roglič, v kategoriji 
do 23 let Tadej Pogačar, med 
ženskami elite pa Eugenia 
Bujak.

Zaključek kolesarske 
sezone Katrašniku

Jože Marinček

Kranj – Po tednu dni odmo-
ra se bo s tekmami 13. kroga 
nadaljevalo prvenstvo v prvi 
slovenski nogometni ligi Te-
lekom. Nogometaši Domžal 
odhajajo na gostovanje. Jutri 
bodo igrali v Kidričevem pri 
Aluminiju. Triglavani bodo 
v nedeljo v Stožicah igrali z 
Olimpijo (začetek ob 17. uri). 

Tekme 12. kroga bodo odi-
grali nogometaši v drugi slo-
venski nogometni ligi. No-
gometaši Rolteka Dob bodo 
jutri na domačem igrišču 

gostili vodilno Nafto 1903 
(tekma se bo začela ob 15. 
uri) in ob morebitni zmagi 
bi se ekipi izenačili po števi-
lu osvojenih točk. Prav tako 
jutri na gostovanje odhaja-
jo nogometaši Kalcerja Ra-
domlje. Čaka jih obračun z 
nogometaši moštva Brežice 
Terme Čatež. Konec tedna 
bodo aktivni tudi nogometa-
ši v tretji slovenski nogome-
tni ligi – center, saj bodo od-
igrali tekme desetega kroga. 
Tekmi Sava Kranj – Žiri in in 
Arne Tabor 69 – Tinex Šen-
čur se bosta jutri začeli ob 

15.30, tekma Ivančna Gorica 
– Bled Hirter pa jutri ob 19. 
uri. V nedeljo bo še tekma 
Komenda – Zagorje, ki se 
bo na nogometnem igrišču 
v Komendi začela ob 15.30.

Tekme osmega kroga 
bodo jutri odigrali nogome-
taši v gorenjski nogometni 
ligi. Vse se bodo začele ob 
15.30, srečali pa se bodo Vi-
soko – Škofja Loka, Zarica 
Kranj – Niko Železniki, Bo-
hinj – Preddvor, SIJ Acroni 
Jesenice – Britof, Polet – Šo-
bec Lesce in Velesovo – Bi-
tnje dobrozasenci.si. 

Prvoligaši spet na zelenicah
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Aleš Senožetnik

Kranj – Na štirih že tradici-
onalnih prizoriščih so kos-
ci v letošnji sezoni izpeljali 
tekme za državno prvenstvo. 
Prva je maja potekala na 
Jami pri Kranju, sledile pa 
so ji še na Reki v Cerknem, 
Brezovici pri Ljubljani ter 
septembra na Vrhtrebnjem 
pri Trebnjem.

Še posebno napet je bil boj 
za najboljšega kosca v kralje-
vi kategoriji, v kateri morajo 
kosci pokositi parcelo v veli-
kosti deset krat deset me-
trov. Boj je potekal prav do 
zadnjega zamaha s koso, na 
koncu pa je naslov najbolj-
šega osvojil Miha Čarman z 
Jame pri Kranju, drugi je bil 
Matej Pibernik iz Moravč, 
tretji pa Jože Oblak iz Zalo-
ga pri Golniku. Prav prvi tri-
je so prikazali najhitrejše in 
najkvalitetnejše košnje, za-
radi česar se lahko nadeja-
jo dobrih uvrstitev tudi na 
evropskem prvenstvu v roč-
ni košnji, ki bo prihodnje 
leto v Avstriji.

Visoke uvrstitve so do-
segli tudi drugi tekmovalci 
z Gorenjskega. Peto mesto 
sta si razdelila Gašper Čar-
man iz Topola pri Medvo-
dah in Roman Krek z Jame 
pri Kranju, deveti pa je bil 
Jaka Krek, prav tako z Jame 
pri Kranju.

Med ženskami, ki so kosi-
le parcele v velikosti pet krat 
sedem metrov, je prvo mes-
to osvojila Mateja Čarman iz 

Topola pri Medvodah, pred 
Romano Krek z Jame in Ur-
ško Peternel s Svetega Toma-
ža nad Škofjo Loko. Pomerili 

pa so se tudi mladinci, moš-
ki v kategoriji A ter moški in 
ženske v veteranski kategori-
ji nad šestdeset let.

Člani društva pa so se ude-
ležili tudi dogodka Košna u 
snežet in tako pripomogli k 
svetovnemu rekordu v števi-
lu koscev na eni košnji ter se 
udeleževali dogodkov in tek-
movanj v tujini. »Košnja že 
od nekdaj veljal za naporno 
opravilo, no, lahko rečemo, 
da se je ta sloves drži še dan-
danes, saj mladi kar ne zbe-
rejo dovolj poguma, da bi 
se nam pridružili in se pre-
izkusili. Tekmovanje je res 
naporno, a kot pravijo kosci: 
ko skrbno pospravljajo svoje 
velike kose, je vredno!« spo-
ročajo z Društva koscev in 
kosic Slovenije.

Uspehi gorenjskih koscev
Društvo koscev in kosic Slovenije je tudi letos organiziralo štiri tekme za državno prvenstvo, na 
katerem so lepe uspehe dosegli tudi tekmovalci z Gorenjskega.

Vodja tekmovanja David Avguštinčič, prvi trije v kraljevi 
disciplini Matej Pibernik, Miha Čarman in Jože Oblak ter 
predsednik društva Darko Čas / Foto: Društvo koscev in kosic Slovenije

Med kosicami je bila najboljša Mateja Čarman z Jame pri Kranju. / Foto: Društvo koscev in kosic Slovenije

Cveto Zaplotnik

Kranj – Ko je vlada ob kon-
cu letošnjega maja spre-
minjala uredbo o dopolnil-
nih dejavnostih na kmeti-
ji, je nabor dejavnosti, s ka-
terimi se lahko ukvarjajo 
kmetije, razširila tudi s so-
cialnim varstvom. Kot poja-
snjuje Andreja Krt Stopar, 
vodja službe za dopolnilne 
dejavnosti in družbene sto-
ritve na Kmetijsko gozdar-
ski zbornici Slovenije, bodo 

kmetije v okviru nove dopol-
nilne dejavnosti lahko po-
nujale dnevno ali celodnev-
no bivanje odraslih in starej-
ših ljudi, ki niso odvisni od 
tuje pomoči. Kmetija bo lah-
ko dnevno bivanje ponudila 
največ dvanajstim osebam, 
celodnevno bivanje pa naj-
več šestim, za katere bo mo-
rala urediti eno- ali dvopos-
teljne sobe. V (celo)dnevno 
bivanje ne bo mogla vklju-
čiti ljudi, ki potrebujejo po-
moč pri dnevnih opravilih; 

vsi, ki bodo vključeni v so-
cialno varstvo na kmetiji, pa 
bodo do zdravnika in zdra-
vstvene nege še vedno lah-
ko dostopali preko zdra-
vstvenih domov ali osebnih 
zdravnikov s koncesijo. Pri 
(celo)dnevnem bivanju bo 
varovancem morala zagoto-
viti bivanje in primerno hra-
no ter jim omogočiti pranje 
osebnega in posteljnega pe-
rila, čiščenje in vzdrževanje 
bivalnega prostora in dru-
žabništvo.

Za uvedbo socialnega 
varstva na kmetiji se zani-
ma štirideset kmetij, prvih 
osem do deset kmetij pa bo 
tovrstno dopolnilno dejav-
nost uvedlo v okviru pilotne-
ga projekta, s katerim naj bi 
ugotovili, kaj bo normativno 
še treba urediti za večjo var-
nost tako uporabnikov kot 
izvajalcev dejavnosti. Mini-
strstvo za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano napo-
veduje začetek projekta ob 
koncu letošnjega leta.

V (celo)dnevnem varstvu na kmetiji
Kmetije bodo v okviru dopolnilne dejavnosti lahko ponujale tudi (celo)dnevno varstvo za odrasle 
oziroma starejše, ki niso odvisni od tuje pomoči.

Cveto Zaplotnik

Kranj – Člani slovenskega 
lesnega združenja Sloles 
so se prejšnji četrtek zbra-
li v Tržišču v občini Sevnica 
na svojem prvem kongresu. 
Teme kongresa so bile za se-
danje razmere zelo aktual-
ne. Razpravljali so o ukrepih 
za spodbujanje gospodarje-
nja z gozdovi in za predelavo 
lesa, o certifikaciji gozdov po 
sistemu PEFC, o poseku lesa 
v naslednjih letih, prome-
tu z lesom, dobavi gozdnih 
lesnih sortimentov iz držav-
nih gozdov, o rabi lesa pri 
gradnji objektov, o odporno-
sti lesa, povezovanju panož-
nih združenj v gozdno-le-
sni verigi, o ukrepih iz pro-
grama razvoja podeželja, ki 
so namenjeni gozdarstvu 
in prvi predelavi lesa, mo-
žnih oblikah financiranja, 
vzpostavitvi skupne platfor-
me slovenske gozdno-lesne 
verige, o dosedanjem delu 
združenja in njegovih nalo-
gah v bližnji prihodnosti ...

Kot je dejal Edo Oblak, 
direktor združenja Sloles, 

sicer pa tudi direktor podje-
tja Breza commerce iz Tod-
raža, združenje povezuje 
podjetja z dejavnostjo pro-
izvodnje žaganega lesa ter 
drugih lesnih polizdelkov in 
končnih izdelkov ter podje-
tja, ki trgujejo z žaganim le-
som in lesnimi izdelki. »Po-
vezali smo se predvsem zato, 
da bi čim več lesa predelali v 
Sloveniji. Naša lesno-prede-
lovalna industrija, ki je po 
dobrih dveh desetletjih po-
novno v vzponu, jo zmore 
in zna predelati sama,« je 
dejal Oblak in dodal: »Nih-
če od naših članov ni osta-
nek nekdanjega gigantske-
ga sistema. Vsi imamo zdra-
ve kmečke korenine – z de-
javnostjo smo začeli pod ko-
zolci in jo nadaljujemo v ob-
ratih, ki v nekaterih prime-
rih ustvarjajo mnogo višjo 
dodano vrednost, kot jo tako 
opevane megažage za našo 
severno mejo.«

Več lesa bi lahko 
predelali doma
V združenju Sloles so prepričani, da bi ob 
zadostni podpori države lahko več lesa iz 
slovenskih gozdov predelali doma.

Cveto Zaplotnik

Tržič – Ko je Malči Meglič iz 
Bistrice pri Tržiču pobira-
la jabolka pri svojih prijate-
ljih, pri Tončki in Franciju 
Tišlerju na Pinčevi kmetiji v 
Dolini, je pod jablano sorte 
voščenka naletela na jabol-
ki z nenavadnim motivom. 
Vsi, ki so si jabolki ogledali, 

zdaj ugibajo o tem, kako 
je ta motiv nastal. »Verje-
tno je veter vrečo za krom-
pir oziroma za sadje zane-
sel v krošnjo drevesa, kjer 
je očitno tako »ovila« jabol-
ki, da se je mrežica, ki sesta-
vlja vrečo, odtisnila v njuni 
kožici,« pravi Malči, ki za-
nimivi jabolki rada pokaže 
tudi drugim.

Jabolki z odtisnjenim 
motivom vreče

Kranj – Zveza kmetic Slovenije vsako leto ob svetovnem dne-
vu kmetic opozori na pomembno vlogo kmetic v družbi, ob 
tej priložnosti pa razglasi tudi kmetico leta. Letos je bilo 
sklepno dejanje izbora s predstavitvijo kandidatk in zma-
govalke včeraj zvečer v Zagorju ob Savi. Med kandidatkami 
so bile tudi Jelka Ažman iz Društva žensk z dežele občine 
Radovljica, Nataša Rimahazi iz Društva kmetic, žena in de-
klet na vasi občin Bled in Gorje ter Jožefa Špruk iz Društva 
kmečkih žena Kranj. 

Razglasili kmetico leta

Kranj – Semenarska hiša Pioneer bo v sredo, 24. oktobra, prip-
ravila na njivi podjetja Jeruzalem Ormož Sat letošnje osrednje 
dneve Pioneer koruze. Udeležencem bodo predstavili koru-
zne hibride, jih poželi, stehtali in ovrednotili, poleg tega pa 
jim bodo predstavili tudi novosti iz Pioneerjevega programa, 
podjetje Corteva, nekatere nove izdelke in pedološko jamo. 
Za gorenjske kmete bodo organizirali brezplačni avtobusni 
prevoz, prijave sprejema do ponedeljka, 22. oktobra, Peter 
Bohinc na telefonski številki 031 791 483.

Organizirano na Pioneerjeve dneve koruze

Edo Oblak, direktor 
združenja

Združenje Sloles je 
posebno priznanje 
in nagrado podelilo 
slovenski reprezentanci 
gozdnih delavcev, ki je 
na svetovnem prvenstvu 
na Norveškem dosegla 
izjemen uspeh.
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Cveto Zaplotnik

Kranj – Upniki Slovenske 
hranilnice in posojilnice 
(SHP) Kranj so pred krat-
kim prejeli od Združenja ste-
čajnih upnikov ponudbo, da 
se prek združenja vključijo 
v sodni postopek, v katerem 
bi od države poskušali izter-
jati »pravično zadoščenje« 
oziroma denarno odškodni-
no za nematerialno škodo, 
ki jim jo je povzročila drža-
va s stečajnim postopkom, 
ki traja nerazumno dolgo, 
že sedemnajsto leto. Kot na-
vajajo v združenju, po zako-
nu o varstvu pravice do soje-
nja brez nepotrebnega odla-
šanja vsaki stranki v sodnem 
postopku, ki traja nerazum-
no dolgo, pripada »pravično 

zadoščenje«, pri čemer de-
narna odškodnina lahko zna-
ša do pet tisoč evrov. V zdru-
ženju, ki deluje kot društvo 
v javnem interesu na podro-
čju pravosodja, že petnajst 
let pomagajo oškodovan-
cem v stečajnih postopkih, 
v nekaterih primerih pa so, 
kot navajajo, upnikom omo-
gočili priti do odškodnine. 
Prepričani so, da tudi stečaj-
ni postopek nad SHP Kranj 
traja izrazito predlogo in da 
bi bili upniki zato upraviče-
ni do odškodnine. Po dogo-
voru o sodelovanju, ki ga je 
združenje ponudilo v podpis 
upnikom, naj bi združenje 
po potrebi poslalo na sodišče 
vlogo za pospešitev postop-
ka in na državno pravobra-
nilstvo zahtevek za izplačilo 

denarne odškodnine, upniki 
pa naj bi združenju dali poo-
blastila za pravno zastopanje 
in podpisali pogodbo z izbra-
nim odvetnikom. Upnikom 
obljubljajo, da v postopku ne 
bi imeli praktično nobenih 
stroškov. V primeru uspe-
šnega postopka zoper drža-
vo bi stroške pokrili iz izter-
jane odškodnine, v naspro-
tnem primeru bi odvetnik 
ostal brez plačila, združenje 
pa bi samo pokrilo vse nasta-
le stroške. Ob ugodnem raz-
pletu postopka bi za pokritje 
stroškov zadržalo 25 odstot-
kov odškodnine. Kot je po-
jasnil predsednik izvršne-
ga odbora združenja Bojan 
Oblak, so v prvem dogovoru, 
ki so ga poslali vsem upni-
kom (fizičnim osebam), sto-
rili napako in navedli različ-
ne visoke deleže, ki naj bi jih 
združenje zadržalo za pokri-
vanje stroškov (tudi nerazu-
mljivo visoke deleže, prek 
sto odstotkov). Napako so 
potlej popravili in hkrati tudi 
podaljšali rok za vključitev 
v sodni postopek do nasled-
njega tedna. Nekaterim up-
nikom, ki bi želeli sodelova-
ti v tožbi zoper državo, po-
magajo razrešiti tudi neka-
tere težave, predvsem gle-
de dedovanja. Precej upni-
kov je namreč že pokojnih, 

dedičem pa v sklep o dedo-
vanju ni uspelo vnesti terjat-
ve do SHP-ja.  

Mnenja upnikov o ponud-
bi združenja so različna, up-
nik in predsednik upniške-
ga odbora SHP-ja Simon An-
tolič je povedal, da se v sod-
ni postopek zoper državo ne 
bo vključil, ker ne vidi realne 
osnove za izterjavo odškodni-
ne. Strinja se, da stečajni po-
stopek traja že dolgo, a tako je 

zato, ker so nekateri vpleteni 
v stečaj SHP-ja med postop-
kom umrli in ker hkrati pote-
kajo tudi nekateri sodni spo-
ri, pri tem pa ima po zakono-
daji vsakdo pravico do ugo-
vora, pritožbe, revizije ... Ste-
čajni upravitelj Andrej Toš je 
v izrednem poročilu o pote-
ku stečajnega postopka na-
vedel, da končanja postopka 
ne more napovedati, saj je to 
odvisno od tega, kdaj bo Viš-
je sodišče v Ljubljani odloči-
lo o njegovi pritožbi na sod-
bo Okrožnega sodišča v Kra-
nju, ki je ugodilo tožbenemu 
zahtevku Boštjana in Alenke 
Smuk v znesku 8314 evrov. 

Upnike nagovarjajo k tožbi
Združenje stečajnih upnikov ponuja upnikom Slovenske hranilnice in posojilnice Kranj pomoč pri 
izterjavi »pravičnega zadoščenja« (denarne odškodnine) od države za nerazumno dolgo trajanje 
stečajnega postopka, ki poteka že sedemnajst let. 

Simon Šubic

Kranj – V voznem parku regi-
onalnega prometa skupine 
Arriva Slovenija je 22 novih 
avtobusov blagovne znamke 
Mercedes-Benz Intouro, pet 
od njih bo vozilo tudi na Go-
renjskem. Dvanajst metrov 

dolge avtobuse z najsodob-
nejšimi dizelskimi motorji 
EURO 6, ki so do okolja še 
prijaznejši od predhodnikov 
ter tudi tišji in udobnejši, so 
ta teden prevzeli od podjetja 
Autocommerce in jih pre-
dali v promet, so sporočili 
iz Arrive. Novi visokopodni 

regionalni avtobusi ima-
jo 76 potniških mest, 55 se-
dežev in 21 stojišč. Vsi so 
opremljeni s sodobno opre-
mo, ki poleg udobnosti za-
gotavlja varnost potnikov z 
vgrajenimi varnostnimi pa-
sovi na vseh sediščih, so po-
udarili. 

Direktor in predsednik 
uprave skupine Arriva Slove-
nija Bo Karlsson je nove avto-
buse označil za pomembno 
pridobitev. »S temi moder-
nimi, uporabnikom prijazni-
mi in ekološkimi vozili bomo 
našim potnikom zagotavlja-
li še bolj trajnosten, čist in 
energijsko učinkovit potni-
ški promet,« je dejal. 

Skupina Arriva Slovenija 
je letos v mestnem prometu 
na Jesenicah uvedla tudi prvi 
hibridni avtobus v Sloveniji, 
v poletnih mesecih pa so v 
mestnem prometu Koper te-
stirali avtobus na 100-odsto-
tni električni pogon. Do kon-
ca leta bodo vozni park obo-
gatili še s sedmimi avtobusi 
in štirimi midibusi. 

Z novimi avtobusi se bo 
povprečna starost voznega 
parka skupine Arriva Slove-
nija pomladila na 7,4 leta. 
Skupna vrednost letos naba-
vljenih avtobusov je 6,27 mi-
lijona evrov brez DDV. 

Novi avtobusi tudi na Gorenjskem
V voznem parku regionalnega prometa skupine Arriva Slovenija je 22 novih avtobusov blagovne 
znamke Mercedes-Benz Intouro, pet od njih bo vozilo tudi na Gorenjskem.

Pet novih avtobusov bodo v Arrivi Slovenija uporabljali tudi v regionalnem prometu na 
Gorenjskem. / Foto: Arriva Slovenija

Ob polletju je bilo v 
stečajni masi Slovenske 
posojilnice in hranilnice 
Kranj 336.230 evrov.

Bojan Oblak, predsednik izvršnega odbora Združenja 
stečajnih upnikov, pravi, da naj bi zakon o varstvu 
pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja 
pospešil sodne postopke in omogočil pravično 
zadoščenje oziroma izplačilo denarne odškodnine 
strankam, ki na svojo pravico zaradi zavlačevanja 
sodišča že predolgo čakajo. V praksi se kaže, da 
stranke v tem zakonu nimajo učinkovitih vzvodov za 
pospešitev dela sodstva in da zakon le ščiti državni 
proračun pred izplačilom odškodnin, ki jih je državi 
še pred sprejetjem zakona odmerjalo Evropsko sodišče 
za človekove pravice.

Cveto Zaplotnik

Kranj – Slovenski državni 
holding je v imenu države 
objavil javno povabilo k izka-
zu interesa za nakup Aban-
ke. Za finančnega svetoval-
ca, ki bo izvedel večfazni pro-
dajni postopek, je imenoval 
francosko družbo BNP Pa-
ribas SA. Ta bo ponudbe za 
nakup sprejemala do 26. ok-
tobra, nato bo izbrane vlaga-
telje najprej povabila k od-
daji nezavezujočih in v zad-
njem krogu še k oddaji za-
vezujočih ponudb. Finanč-
ni analitiki ocenjujejo, da bi 

država za banko lahko iztr-
žila več kot 560 milijonov 
evrov. V javnosti kot mo-
žne kupce omenjajo ameri-
ški sklad Apollo, ki je že la-
stnik Nove KBM, italijan-
sko banko Intesa Sanpaolo, 
ki lastniško obvladuje nek-
danjo Banko Koper, in ma-
džarsko banko OTP.

Abanka je tretja največja 
bančna skupina v Sloveni-
ji, strankam ponuja številne 
finančne storitve in ima na 
območju države razvejano 
mrežo 55 poslovalnic. Lani 
je ustvarila 42,6 milijona 
evrov čistega dobička.

Država prodaja Abanko

Cveto Zaplotnik

Kranj – Slovenski držav-
ni holding (SDH) in Nova 
Ljubljanska banka (NLB) 
sta v ponedeljek objavili 
namero za prvo javno po-
nudbo navadnih delnic 
NLB in njihovo uvrstitev 
v kotacijo na ljubljanski in 
londonski borzi. V ponud-
bi bo najmanj petdeset od-
stotkov delnic plus ena del-
nica in največ 75 odstotkov 
delnic minus ena delnica. 
Najprej bodo deset odstot-
kov delnic ponudili ma-
lim vlagateljem v Sloveni-
ji, nato devetdeset odstot-
kov delnic institucional-
nim vlagateljem, prodaja-
lec pa bo na koncu delnice, 

namenjene institucional-
nim vlagateljem, lahko 
razporedil v tranšo za male 
vlagatelje in obratno, od-
visno od vpisa delnic v po-
samezni tranši. Prospekt 
z vsemi podrobnostmi po-
nudbe bo predvidoma ob-
javljen 26. oktobra. 

NLB je največja bančna 
in finančna skupina v Slo-
veniji, že osemnajst četrtle-
tij zapored posluje z dobič-
kom, v zadnjih treh letih je 
tudi občutno zmanjšala de-
lež slabih posojil. Ob koncu 
lanskega leta je imela 270,6 
milijona evrov bilančnega 
dobička, po sklepu nedavne 
skupščine ga bo skoraj v ce-
loti izplačala državi kot edi-
nemu delničarju banke.

Javna ponudba delnic NLB 
in uvrstitev na borzo
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Podjetje ISOLAR Isolierglaserzeugung Celovec / Klagenfurt 
spada med najbolj inovativne proizvajalece izolacijskih 

stekel v Evropi. Zaradi širjenja takoj zaposlimo 

kvalificirane sodelavce za 
proizvodnjo izolacijskih stekel m/ž

(qualifizierte Arbeiter für die Isolierglasproduktion)

Pogoj je zaključena srednja tehnična šola oz. višja 
izobrazba (delovne izkušnje niso pogoj), tehnično razume-
vanje in pripravljenost delati v izmenah. Plača po kolektivni 
pogodbi 1.827,00 EUR bruto/mesec, po dogovoru tudi več. 

Prosimo, javite se nam po e-pošti na:
manuela.glanznig@isolarglas.at

www.isolarglas.at

Na avstrijskem Štajerskem zaposlimo
za nedoločen čas

pomožnega 
gradbenega delavca m/ž

z delovnimi izkušnjami na gradbišču.

(Hilfsarbeiter mit Erfahrung am Bau) 

Delo 40 ur na teden. 
Kraj opravljanja dela: Ehrenhausen.
 Mesečna plača 1.500,00 EUR bruto. 

Prosimo, javite se nam na: 
+43 650 531 77 71

office@georgischloss.at

www.georgischloss.at
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Podjetje ISOLAR Isolierglaserzeugung Celovec / Klagenfurt 
spada med najbolj inovativne proizvajalece izolacijskih 

stekel v Evropi. Zaradi širjenja takoj zaposlimo 

kvalificirane sodelavce za 
proizvodnjo izolacijskih stekel m/ž

(qualifizierte Arbeiter für die Isolierglasproduktion)

Pogoj je zaključena srednja tehnična šola oz. višja 
izobrazba (delovne izkušnje niso pogoj), tehnično razume-
vanje in pripravljenost delati v izmenah. Plača po kolektivni 
pogodbi 1.827,00 EUR bruto/mesec, po dogovoru tudi več. 

Prosimo, javite se nam po e-pošti na:
manuela.glanznig@isolarglas.at

www.isolarglas.at

Na avstrijskem Štajerskem zaposlimo
za nedoločen čas

pomožnega 
gradbenega delavca m/ž

z delovnimi izkušnjami na gradbišču.

(Hilfsarbeiter mit Erfahrung am Bau) 

Delo 40 ur na teden. 
Kraj opravljanja dela: Ehrenhausen.
 Mesečna plača 1.500,00 EUR bruto. 

Prosimo, javite se nam na: 
+43 650 531 77 71

office@georgischloss.at

www.georgischloss.at
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Simon Šubic

Ljubelj – V predoru Ljubelj 
so pred dnevi po petih letih 
znova izvedli obsežno reše-
valno vajo regionalnega po-
mena, na kateri so preveri-
li pripravljenost sil za zaš-
čito, reševanje in pomoč za 
posredovanje v primeru več-
je prometne nesreče. Scena-
rij je predvidel, da približno 
na tristotem metru sloven-
skega dela predora pride do 
trčenja več vozil, eno od njih 
je tudi zagorelo. V nesreči so 
štiri osebe umrle, okoli dvaj-
set udeležencev se je poško-
dovalo, od tega osem huje. 
To je terjalo aktivacijo okre-
pljenih gasilskih enot iz Tr-
žiča, Kranja, reševalnih ekip 
Nujne medicinske pomoči 
iz osmih zdravstvenih do-
mov, ekip civilne zaščite, 
rdečega križa, centra za soci-
alno delo in drugih služb. V 
vajo so med drugim vključi-
li tudi urgenci jeseniške bol-
nišnice in ljubljanskega kli-
ničnega centra.

Na vaji je sodelovalo oko-
li 280 ljudi, je pojasnil vodja 
vaje Robert Skrinjar, ki vodi 
kranjsko izpostavo uprave 
za zaščito in reševanje. »Na-
men vaje je med drugim 
tudi preizkus realne časov-
nice prihoda reševalnih ekip 
in s tem preveriti, kako bi se 
gasilske in reševalne ekipe, 
ki bi prve prispele v predor, 
spoprijele s takšnim števi-
lom poškodovanih,« je raz-
ložil. V ljubeljskem predoru 
sicer še niso obravnavali tako 
množične nesreče, da bi pot-
rebovali večje število gasilcev 
in reševalcev, je dodal. 

Letos kupili 
prezračevalnik

Na vaji so prvič preizkusi-
li tudi posebno mobilno pre-
zračevalno napravo, ki se 
uporablja ob zadimljenosti 
predora. Prezračevalnik je 
letos za 120 tisoč evrov ku-
pila direkcija za infrastruk-
turo, ki je upravljavec pre-
dora. »Predor ima sicer že 
vgrajena dva ventilatorja, po 

enega na vsaki strani predo-
ra. Za pomoč tema prezra-
čevalnikoma smo letos ku-
pili še mobilni prezračeval-
nik, ki ga upravlja Gasilska 
reševalna služba Kranj. Na-
menjen je tudi predoru Sten 
v Škofji Loki, ki ga prav tako 
upravlja direkcija. Po potre-
bi se bo lahko uporabljal tudi 
v železniških predorih, če bi 
prišlo do železniške nesre-
če, in tudi drugje,« je poja-
snila Nevenka Zakrajšek iz 
direkcije za infrastrukturo. 

Ljubeljski predor, približ-
no polovica od 1655-metr-
skega predora je na sloven-
ski strani, je sicer opremljen 

tudi s hidrantno mrežo in 
posebnimi cevmi, namenje-
nimi prav ljubeljskemu pre-
doru, ki stoji na 1075 metrih 
nadmorske višine, je razlo-
žila Zakrajškova. »V vsaki 
niši sta tudi po dve jeklenki 
s posebnim prahom. Za lju-
di, ki se znajdejo v takšni ne-
sreči, je zelo pomembno, da 
so v predoru urejene SOS-
-niše za prvo pomoč in klic 
v sili. Tam lahko vsak direk-
tno pokliče naš center za 
upravljanje in vodenje pro-
meta v Dragomlju, od koder 
se predor preko videokamer 
tudi nadzira. Zaradi video-
nadzora v centru lahko takoj 
zaznajo nesrečo ali drugi do-
godek in v tem primeru ta-
koj aktivirajo regijski center 
za obveščanje, ki potem akti-
vira gasilce, reševalce, polici-
jo in druge službe. Z našim 
nadzornim centrom je sicer 
neposredno povezan tudi 
podoben center na avstrijski 
strani,« je pojasnila. 

Papir bo kmalu odveč

Vaja je bila tudi dobra pri-
ložnost za testiranje poseb-
ne aplikacije za primere 
množičnih nesreč, ki jo že 

nekaj let razvijajo v Osnov-
nem zdravstvu Gorenjske v 
sodelovanju s podjetjem Me-
diaInteractive. »V aplikacijo 
lahko vnašamo vse podatke 
o pacientu, ki jih zdaj zapisu-
jemo na papirnate obrazce. 
Gre na primer za podatke o 
tem, za kako težko in kakšno 
poškodbo gre, ali je že prejel 
kakšno zdravilo, narejene po-
sege in v katero bolnišnico je 
napoten. Vse vnesene podat-
ke takoj vidijo tudi v sprejem-
ni bolnišnici. Medtem ko da-
nes v primeru množične nes-
reče v bolnišnicah ne vedo, 
koliko pacientov jim bodo 
pripeljali, kako poškodovani 
so in kako so bili že oskrblje-
ni, dokler jim pacientov ne 
pripeljejo skupaj s pisno do-
kumentacijo, bodo s pomoč-
jo aplikacije vedeli vse vnap-
rej in se na prihajajoče paci-
ente lahko ustrezno pripra-
vili,« je pojasnil Mitja Mohor 
iz prehospitalne enote Nujne 
medicinske pomoči Kranj, ki 
sodeluje pri razvoju aplika-
cije. Aplikacijo za množične 
nesreče še razvijajo, medtem 
ko modul za vsakodnevne in-
tervencije, na primer ob srč-
nem zastoju, v Kranju že upo-
rabljajo, je dodal.

Preizkusili tudi prezračevalnik
Na zadnji reševalni vaji v primeru množične prometne nesreče v predoru Ljubelj so preizkusili novo 
mobilno prezračevalno napravo in aplikacijo, ki jo razvijajo za potrebe zdravstva. 

Na reševalni vaji v ljubeljskem predoru je sodelovalo okoli 280 reševalcev in pripadnikov sil 
za zaščito in reševanje. / Foto: Gorazd Kavčič

Ko gre zares, se mudi ... / Foto: Gorazd Kavčič

Razporejanje pacientov v triaži glede na resnost njihovih 
poškodb / Foto: Gorazd Kavčič

Simon Šubic

Kranj – Policisti so ta teden 
znova obravnavali nevarno 
vožnjo v napačno smer po 
gorenjski avtocesti mimo 
Kranja. Neznani voznik je 
okoli 13.40 na avtocesto na-
pačno zapeljal s priključka 
Kranj vzhod in se odpeljal v 
smeri Jesenic. Policisti so ta-
koj po prejeti prijavi enega 
od voznikov, ki se je tedaj pe-
ljal po avtocesti, zaprli uvoze 
na kritičnem odseku avtoce-
ste, skušali pa so tudi izsledi-
ti nevarnega voznika. To jim 
ni uspelo, saj je voznik kaj 
kmalu spoznal svojo napako 
in vozilo obrnil v pravo smer, 
so ga pa na podlagi zbranih 
informacij s strani priče – de-
lavca Darsa, na domu poiska-
li kasneje. Proti vozniku zdaj 
vodijo postopek. 

Gorenjski policisti so po 
podatkih Policijske uprave 

Kranj letos obravnavali 
že enajst voženj v napač-
no smer. Štiri kršitelje so 
kasneje tudi našli. Izsledi-
li so voznico, ki je januar-
ja peljala v napačno smer 
od Kranj zahod proti Lju-
bljani. Aprila so zaradi vo-
žnje v napačno smer po av-
tocesti obravnavali vozni-
ka, ki je peljal s Hrušice 
proti Lipcam, in voznika, 
ki je peljal od Hrušice pro-
ti Avstriji. Zadnji izsleden 
voznik je iz ponedeljkove-
ga primera.  

Policisti voznikom, ki 
opazijo vožnjo v napačno 
smer po avtocesti, svetuje-
jo, naj takoj zmanjšajo hit-
rost, vključijo vse štiri smer-
nike in se umaknejo takemu 
vozilu (najbolje na odstavni 
pas). Takoj ko je varno, naj 
o nevarni vožnji čim prej 
obvestijo policijo na števil-
ko 113. 

Pri Šenčurju zapeljal  
v napačno smer

Letos je na gorenjski avtocesti že enajst voznikov peljalo v 
napačni smeri. / Foto: Tina Dokl

Kranj – Policijska uprava Kranj je preklicala iskanje Milana 
Hodnika iz Bohinja, ki so ga pogrešali od 19. junija letos, ko 
so na avtocesti na Madžarskem našli njegovo tovorno vozilo, 
v katerem so ostali tudi vsi njegovi predmeti. Iz Madžarske so 
pred dnevi sporočili, da so našli truplo pogrešanega in tudi 
potrdili njegovo identiteto. Pogrešani glede na razpoložljive 
podatke ni bil žrtev kaznivega dejanja, so pojasnili na PU Kranj.

Na Madžarskem našli truplo pogrešanega voznika

Simon Šubic

Kranj – S Policijske upra-
ve Kranj ob začetku kuril-
ne sezone svetujejo previ-
dnost pri odlaganju pepe-
la, saj je bil neprevidno od-
vržen pepel že večkrat vzrok 
za požare. Nazadnje je pred 
dnevi na območju Radovlji-
ce zagorel zabojnik za sme-
ti, v katerega je nekdo odvr-
gel pepel. Ogenj je poškodo-
val dva zabojnika in manj-
ši del pročelja stanovanj-
ske hiše. Eden od novejših 

primerov je tudi požar na 
Bohinjski Beli marca letos, 
ko je zgorela stanovanjska 
hiša. Lastnica je bila v času 
požara v objektu, iz hiše pa 
se je takrat še pravočasno re-
šila, a se je pri tem hudo poš-
kodovala. V požaru je nasta-
lo za več deset tisoč evrov 
gmotne škode. Prav tako 
marca letos je v Železnikih 
neprevidno odložen pepel 
stopil plastično vedro in vž-
gal papir. V kurilnici je v po-
žaru nastalo za okoli sedem 
tisoč evrov škode.

Previdno s pepelom

Radovljica – Radovljiški policisti so ta teden obravnavali tatvi-
no denarnice iz vetrolova stanovanjske hiše na Jelovški ulici v 
Radovljici. Storilec je izkoristil nepazljivost oškodovanke, ki je 
denarnico pustila na vidnem mestu brez nadzora, v njej pa je 
imela poleg bančne kartice tudi zapisano PIN-številko. Tat je 
tako kartico brez težav uporabil za dvig denarja na avtomatu. 

Ob kartici tudi PIN-koda
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Pogovor
Boris Mesec, ustanovitelj in 
direktor podjetja Mebor, letošnje 
gorenjske gazele ... Stran 20

Pogovor
Tatjana Gulič, dobitnica nagrade 
za življenjsko delo na področju 
osnovnega šolstva ... Stran 21

Obletnice
Janez Zupan že 35 let izdeluje 
stolčke za otroke z motnjami v 
razvoju in gibanju. Stran 22

Maja Bertoncelj

Na slovesnosti na Dne-
vih slovenskega turizma je 
mi nuli torek Obrtno-pod-
jetniška zbornica Sloveni-
je podelila tudi priznanje 
za življenjsko delo v gostin-
stvu, ki ga je letos prejel Jer-
nej Petač iz Gostilne Mi-
hovec v Zgornjih Pirničah.  
»To je priznanje za moje delo 
na področju gostinstva tako 
v domači gostilni kot tudi v 
Obrtno-podjetniški zbornici 
Slovenije, kjer sem bil akti-
ven štirideset let. Med dru-
gim sem eden od ustanovi-
teljev Območne obrtno-pod-
jetniške zbornice Ljubljana 
Šiška in prvi predsednik Sek-
cije za gostinstvo in turizem 
pri Obrtni zbornici Sloveni-
je. Priznanja nisem pričako-
val, sem ga pa seveda vesel. 
Že sam dogodek je bil nepo-
zaben. Odgovorni so očitno 
ocenili, da sem s svojim dol-
goletnim delom pomembno 
doprinesel k naši stanovski 
organizaciji,« je ob pogovo-
ru v Gostilni Mihovec pove-
dal nagrajenec. Priznanje je 
držal še v rokah, v kratkem 
bo našlo svoje mesto na steni 
v gostilni, na vidnem mestu.

 

Pod isto streho štiri 
generacije

Jernej Petač je odraščal na 
družinski kmetiji in gostil-
ni Mihovec v Zgornjih Pirni-
čah, katere zgodovina sega v 
leto 1857, danes pa predsta-
vlja eno od najbolj kakovo-
stnih hiš, ki je članica skupi-
ne Gostilna Slovenija. »Go-
stinstvo in delo na kmetiji sta 

me zaznamovala že od mla-
dih nog. Po gostinski šoli 
sem se takoj zaposlil, nato šel 
vojakom, ko sem prišel do-
mov, sem nadaljeval kot na-
takar. Leta 1977 se je mama 
upokojila in z ženo sva od-
prla skupno obratovalnico. 
Ko so se časi spremenili, ko 
je bilo konec skupnih obra-
tovalnic, sem bil obrtnik vse 
do upokojitve, torej do leta 
2010,« je pojasnil Jernej Pe-
tač in dodal nekaj besed o 
svoji vlogi v domači gostilni: 
»V kuhinji sem bil bolj malo, 
moje delovno mesto je bilo v 
strežbi. Uspešno sem zdru-
ževal delo v gostilni, na kme-
tiji, poleg tega igram na kita-
ro v hišnem ansamblu Miho-
vec. Sedaj ne igramo več toli-
ko, kot smo včasih. Smo tudi 
že v letih. V času recesije smo 
zasedbo zmanjšali iz sedmih 
na štiri člane. Brez podpo-
re doma – še mojih staršev, 
žene in treh otrok – mi vse to 
ne bi uspelo.« Gostilna Mi-
hovec je znana daleč naok-
rog, tudi po njegovi zaslu-
gi. »Kot ključno pri ohranit-
vi in razvoju gostilne bi ome-
nil voljo do dela, vizijo in ne-

nehno izobraževanje na raz-
ličnih področjih,« je pouda-
ril. Gostilno so vmes poveča-
li. Danes je v njej prostora za 
sto osemdeset gostov.

Veliko dela je tudi na kme-
tiji. »Ko sem začel, smo ime-
li šest hektarjev obdelovalne 

zemlje, sedaj jih imamo pe-
tindvajset,« pove. Slogan Go-
stilne Mihovec Domače malo 
drugače je tako zares pristen. 
Izbrali so ga gostje, Mihov-
čevi so ga sprejeli za svojega. 
»Strežemo zelenjavo in žitne 
izdelke, ki jih pridelamo na 
svoji kmetiji. Živine pa trenu-
tno nimamo pri hiši, kupuje-
mo pa meso v lokalnem oko-
lju,« je še pojasnil. Pri Mihov-
čevih pod isto streho v slogi 
živijo štiri generacije. Mihov-
čeva mama Ivanka ima že 91 
let. »Kruha ne peče več, rada 
pa kaj dela. Nekaj časa je lu-
pila čebulo, česen ... Še vedno 
kaj zlika za v kuhinjo in želi 
po svojih močeh še pomagati, 
saj jo to ohranja vitalno,« pra-
vi Jernej Petač.

Gostinsko tradicijo 
nadaljuje hči 

Gostinska tradicija gre pri 
njih iz roda v rod. S sopro-
go Mihaelo imata tri otroke, 
od katerih hči Mojca Trno-
vec z družino uspešno na-
daljuje njuno gostinsko pot. 
Na to je zelo ponosen, tudi 
da je tako aktivna v obrtni 

zbornici. Ne pozabi omeni-
ti vnuka Martina, ki je prav 
tako izbral gostinstvo in se 
šola v sosednji Avstriji. Ni 
pa bilo vedno lahko, bili so 
tudi težki časi: »Najtežje je 
bilo po osamosvojitvi Slove-
nije in ob gospodarski krizi 

leta 2008–2010. Rekli so, da 
je promet padel za nekaj od-
stotkov, pri nas je bil ta padec 
precej večji, pa ne samo za-
radi krize, bila je še popolna 
zapora ceste iz Tacna.«

Kmetija in gostilna je bila 
vedno vpeta v kraj in tudi Jer-
nej Petač se je vključeval v lo-
kalno družbeno življenje, od 
kmetijske zadruge, krajevne 
skupnosti, občinskega sveta 
do pirniškega turističnega 
društva. Kot je tudi zapisa-
no v obrazložitvi priznanja, 
je klasičen primer sloven-
skega gostilničarja, ki je bil 
poleg župana in župnika ena 
od treh osrednjih osebnosti 
v lokalnem okolju. »Veli-
ko ljudi pozna našo kmetijo 
in gostilno. Nekoč je bila tu-
kaj tudi trgovina. Imeli smo 
tudi prvi telefon na vasi,« je 
povedal. V delo doma je še 

vedno vpet, čeprav je zadnjih 
osem let v pokoju. Kot pra-
vi upokojenec pravi, da ima 
zelo malo časa: »Igramo še z 
ansamblom, sem hišni teh-
nični in kurilni upravljavec, 
opravljam posle za potrebe 
gostilne, včasih je treba tudi 
še za točilni pult, ko je nuja. 
Redno sem aktiven tudi na 
kmetiji. Časa ni, nikoli ga ni 
bilo dovolj.« Kljub vsemu si 
z ženo vseeno vzameta čas 
za potovanje s prijatelji po 
vinsko-kulinaričnih deže-
lah, obvezna so potepanja z 
vnuki in tako zanju ostane še 
kakšen prost termin.

Najraje ima Jernejevo 
pečenko

In kaj ima Jernej Petač naj-
raje na krožniku? »Nisem 
izbirčen, najraje pa imam 

svinjino. Pečenko, na vrhu 
pečeno jajce, zraven pra-
žen krompir in kozarec dob-
rega. To imam najraje,« je 
odgovoril brez pomisleka.  
Medtem se je pogovoru pri-
družila Mojca Trnovec, ki je 
po očetovi upokojitvi prev-
zela vodenje Gostilne Miho-
vec. »Priznanje, ki ga je prejel 
oče, pomeni, da je že on dob-
ro nadaljeval tradicijo svojih 
staršev. Ponosni smo, da je 
uspel peljati kmetijo, gostil-
no in ansambel, poleg tega 
pa še družino. Takšnih ni ve-
liko. Od njega in tudi od stare 
mame Ivanke smo se naučili 
te trdoživosti. Verjamem, da 
smo na pravi poti. Imeli smo 
dober zgled. Gostinstvo nam 
je položeno že v zibelko. To 
se nadaljuje tudi pri otrocih. 
Upam, da jim uspe,« je doda-
la Mojca Trnovec.

Priznanje za delo v gostinstvu
Jernej Petač je prejel priznanje za življenjsko delo v gostinstvu. Uspešno je usklajeval delo v gostilni, na kmetiji, igranje v hišnem ansamblu in družino. 
Vključeval se je tudi v lokalno družbeno življenje. Zadnjih osem let je uradno upokojen, družinska tradicija Gostilne Mihovec iz Zgornjih Pirnič pa gre naprej.

Jernej Petač iz Zgornjih Pirnič je letošnji prejemnik priznanja za življenjsko delo v gostinstvu.

Pri Mihovčevih pod isto streho v slogi živijo štiri 
generacije. Mihovčeva mama Ivanka ima že 91 let in 
še vedno pomaga po svojih močeh.
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Napovedali splošno 
stavko

Koordinacija stavkovnih 
odborov sindikatov javne-
ga sektorja, ki jo vodi Jakob 
Počivavšek, je v torek napo-
vedala, da se bo 4. decem-
bra začela nova splošna stav-
ka javnega sektorja s prote-
stnim shodom, če do tedaj 
ne bodo podpisali sporazu-
ma o razreševanju stavkov-
nih zahtev. Počivavšek je v 
izjavi za medije poudaril, da 
novi vladi ne bodo dali sto 
dni miru, so ji pa postavili 
razumen rok za seznanitev s 
stanjem pogajanj ter obliko-
vanje izhodišč za pogajanja. 
Ob tem je izrazil pričako-
vanje, da se bodo pogajanja 
nadaljevala s točke, na kate-
ri so bila spomladi prekinje-
na zaradi odstopa takratne-
ga premierja Mira Cerarja. 
Dejstvo, da vlada še vedno ni 
sprejela niti izhodišč za po-
gajanja, v koordinaciji oce-
njujejo kot »nesprejemljivo 
zavlačevanje z začetkom po-
gajanj, ki kaže na to, da vlad-
ni predstavniki z zatrjeva-
njem, da je razrešitev stav-
kovnih zahtev prioriteta te 
vlade, niso mislili resno«. Z 
vsemi sindikati v zdravstvu 
pa se je ta teden sestal mi-
nister za zdravje Samo Fa-
kin. Kot je povedal po sre-
čanju, ki ni prinesel dogo-
vorov, so začeli pogovore 

in postavili pravila, odločit-
ve pa bodo sledile. Napove-
dal je, da bodo uporabili šte-
vilke in se odločali na podla-
gi podatkov, vendar pa mini-
strstvo za zdravje ne bo za-
čelo pogajanj z zdravstveni-
mi sindikati, saj je zanje od-
govorna vladna pogajalska 
skupina. »Nismo niti dob-
re volje niti optimistični,« je 
sestanek komentirala pred-
sednica Sindikata delavcev 
v zdravstveni negi Slovenije 
Slavica Mencingar.

Slovenija se utaplja v 
odpadkih

»Slovenija se trenutno 
utaplja v odpadkih,« je v za-
četku tedna izjavil minister 
za okolje in prostor Jure Le-
ben. Napovedal je, da bi lah-
ko nakopičeno odpadno em-
balažo in odpadne sveče z za-
časnih skladišč komunalnih 
podjetij in centrov za ravna-
nje z odpadki na podlagi in-
terventnega zakona, ki je že 
teden dni v javni obravnavi, 
začeli odvažati v začetku fe-
bruarja. Do takrat želi drža-
va urediti začasno skladišče-
nje teh odpadkov na ustrez-
nih površinah, je pojasnil. 
»Danes lahko rečem, da je 
država zatajila, zatajil je na-
cionalni sistem za zbiranje 
nacionalne embalaže. Tega 
se večina državljank in drža-
vljanov ne zaveda, a komu-
nalna podjetja imajo veli-
ke prostorske probleme,« je 

povedal Leben po obisku lju-
bljanskega regijskega centra 
za ravnanje z odpadki, kjer 
se kopiči odpadna embala-
ža Snage. Po njegovem to ne 
predstavlja samo sanitetne-
ga in okoljskega problema, 
ampak tudi varnostni pro-
blem, ker komunalna podje-
tja ne morejo več zagotavlja-
ti osnovne požarne varnosti. 
Interventni zakon bodo po-
slanci predvidoma spreje-
mali po nujnem postopku. 
Napovedane rešitve je poz-
dravil tudi direktor Zborni-
ce komunalnega gospodar-
stva pri Gospodarski zbor-
nici Slovenije (GZS) Sebas-
tijan Zupanc, ki pa ga skrbi, 
da bo zakon začel veljati šele 
čez nekaj mesecev, saj so 
skladišča že zdaj povsem 
polna odpadne embalaže. 

V Brežicah ne bo centrov 
za migrante

Minister za notranje za-
deve Boštjan Poklukar se je 
na delovnem srečanju v Bre-
žicah pogovarjal o migrant-
ski problematiki. Ob tem je 
zatrdil, da bi začasni spre-
jemno-registracijski center 
na območju policijske po-
staje Obrežje vzpostavili le 
v primeru okrepljenih nedo-
voljenih migracij. Šlo bi le 
za dodatne prostore policij-
skih postaj, v katerih bi poli-
cija izvajala postopke s tujci, 
ki so nedovoljeno prestopi-
li državno mejo, je razložil. 

»Nikakor ne gre za nastani-
tvene ali sprejemne centre, 
ki jih poznamo iz časa mi-
gracijske krize iz let 2015 
in 2016. Ker glavna migra-
cijska pot tokrat ne teče po 
ozemlju Občine Brežice, pa 
tam za zdaj ni nobene potre-
be po vzpostavitvi kakršnih-
koli dodatnih zmogljivosti,« 
je poudaril. 

Zbornica mora plačati še 
nekaj odpravnine

Zdravniška zbornica Slo-
venije bo po poročanju Dela 
morala nekdanji predsedni-
ci Gordani Živčec Kalan pla-
čati še dobrih deset tisoč 
evrov odpravnine. Zdajšnji 
predsednik Andrej Možina 
ji namreč ni želel izplača-
ti celotne odpravnine, zato 
je Živčec Kalanova zborni-
co tožila in s tožbo delno 
uspela. Po pogodbi o zapo-
slitvi ji je pripadala odprav-
nina v višini šestih meseč-
nih plač in 13. plače, a ji je 
njen naslednik tudi pod pri-
tiski članstva izplačal le tri 
plače, zmanjšane za dvajset 
odstotkov, skupno 12.380 
evrov neto. »Vesela sem, da 
so se osebno maščevanje 
in nečednosti nekdanjega 
predsednika zbornice An-
dreja Možine ter generalne-
ga sekretarja Braneta Dobni-
karja zame uspešno konča-
li,« je dejala Živčec Kalano-
va, ki je sicer zbornico tožila 
za 50.664,52 evra. 

Utapljamo se v odpadkih
Okoljski minister Jure Leben je napovedal, da bi lahko nakopičeno odpadno embalažo in odpadne 
sveče z začasnih skladišč komunalnih podjetij začeli odvažati v začetku februarja.

Koordinacija stavkovnih odborov sindikatov javnega 
sektorja, ki jo vodi Jakob Počivavšek, je za 4. december 
napovedala začetek nove splošne stavke javnega sektorja. 

Država bo z interventnim zakonom reševala problem 
nakopičene odpadne embalaže in odpadnih sveč v 
komunalnih podjetjih. / Foto: arhiv GG

Notranji minister Boštjan Poklukar je zatrdil, da v Brežicah 
ne bo nastanitvenega ali sprejemnega centra za migrante. 

Slovenci v zamejstvu (634)

Šentjanž slavi Ivana Cankarja
Kulturni center K&K v 

Šentjanžu / St. Johannu v 
Rožu bo do 18. novembra ži-
vel v znamenju Ivana Can-
karja. Enajstega decembra 
bo minilo sto let od njego-
ve smrti. Slovenska prosvet-
na zveza in domače Sloven-
sko prosvetno društvo sta v 
petek, 12. oktobra, pripravi-
la recital Cankarjevih bese-
dil z naslovom Cankar za vse 
čase. Odlično ga je izvedel ko-
roški dramski umetnik Ale-
ksander Tolmajer ob glasbe-
ni spremljavi harmonikar-
ja Romana Pechmanna in 
Kristjana Filipiča na prečni 
flavti. Igralec in glasbenika 
so podoben program izved-
li že v ORF studiu v Celovcu 
na letošnji proslavi v počasti-
tev slovenskega praznika. Po 
nagovoru poslovodje Sloven-
ske prosvetne zveze Mitje 

Rovška je dobilo besedo kar 
številno zastopstvo Vrhni-
ke, rojstnega kraja pisatelja 
Ivana Cankarja, kjer bodo po 
besedah Tanje Oblak Milčin-
ski, koordinatorke in organi-
zatorke kulturnih progra-
mov v Zavodu Ivana Cankar-
ja do 11. decembra do 11. ure, 
ko je pred sto leti umrl veli-
ki mojster slovenske besede, 
izvedli skoraj dvesto priredi-
tev njemu v spomin. Ona je 
prinesla v Šentjanž tudi ori-
ginalni izvod ponatisa Can-
karjeve Erotike iz leta 1902. 

Prva Erotika je izšla leta 
1899 v sedemsto izvodih, ki 
jih je velel tedanji ljubljan-
ski škof Anton Bonaventu-
ra Jeglič pokupiti in sežga-
ti. Katarina Oblak Brown iz 
Muzejskega društva, Gašper 
Tominc, predstavnik časo-
pisa, ki ga izdaja Zavod Iva-
na Cankarja, Sonja Žakelj, 
direktorica Cankarjeve knji-
žnice na Vrhniki, in njena 
sodelavka Zdenka Obal ter 

oblikovalka Lučka Šičarov so 
nato predstavili fotografsko 
razstavo 60 fotografij, opre-
mljenih s Cankarjevimi be-
sedili in izdelki, ki so jih na-
redile spretne roke iz vrhni-
ške Osnovne šole Ivana Can-
karja. Del vrhniške predsta-
vitve njihovega velikega ro-
jaka Cankarja pa je tudi raz-
stava keramike, zlasti sko-
delic z naslovom Skodelica 
brez kave.

Kristjan Filipič, Aleksander Tolmaier in Roman Pechman, 
ustvarjalci Cankarjevega recitala

Pestro kulturno dogajanje v Šentjanžu od včeraj dalje 
bogatijo predstave igre »5 & 20 udarcev/Schlagzeilen«, 
ki jo je napisala in režirala Kranjčanka Alenka Hain, ki 
živi na Koroškem. Ponovitve bodo vsak večer do srede, 
24. oktobra. Kdor si želi ogledati predstavo, bo našel 
informacije na e-naslovu teater.sentjanz@gmail.com. 

Tatjana Oblak Milčinski z 
izvirnim izvodom ponatisa 
Cankarjeve Erotike

Jože Košnjek
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Glasilo Grozda  
nevladnih  
organizacij  
Gorenjske

  grozd
  nvo

gorenjske skupnost privatnih zavodov
SKUP

Slovenska Šola za župane
Prvega oktobra je v organizaciji 12 stičišč nevladnih organizacij po celotni Sloveniji potekal  
prvi dan Šole za župane. Dogodka se je udeležilo 237 sošolk in sošolcev iz vrst politike (110)  
in nevladnih organizacij (127).

Foto: arhiv Grozd NVO Gorenjska

Urška Križnar Ribnikar,  
vodja regionalnega stičišča 
Grozd NVO Gorenjske

Pobuda o organizaciji akcije Šola 
za župane je nastala na rednih 
mesečnih srečanjih predstavnic in 
predstavnikov stičišč nevladnih or-
ganizacij, ko smo konec leta 2017 
začeli razmišljati o prihajajočih lo-
kalnih volitvah. Ideje so nas vodile k 
razmisleku o tem, kako povezati ob-
čane in občanke, volivce in volivke z 
bodočimi župani oz. županjami in 
mestnimi svetniki oz. svetnicami. 
Prepričani smo namreč, da želi 
vsaka kandidatka oz. kandidat za 
župansko mesto s svojo kandidatu-
ro spreminjati življenje v svoji ob-
čini na bolje s pomočjo občank in 
občanov. S sodelovanjem na takem 
dogodku bi bodoči župani in župa-
nje že pred volitvami pokazali inte-
res za sodelovanje s civilno družbo 
s tem pa tudi posluh za nove ideje, 
pobude in prihodnje dobre prakse, 
ki bodo vzor za kasnejše generaci-
je.
Ker pa stičišča združujemo pred-
vsem nevladne organizacije in ker 
so te most med širšo civilno druž-
bo in odločevalci, smo se odločili 
akcijo pripraviti skupaj z njimi. Že 

prvi odzivi organizacij so bili pozi-
tivni in spodbudni, vključili smo 
humanitarne organizacije, organi-
zacije za pomoč otrokom, športna, 
kulturna, turistična društva, mla-
dinske ter okoljske organizacije ter 
številne druge. Skupaj z njimi smo 
pripravili program prve Šole za žu-
pane in izbrali primere dobrih pra-
ks tako iz lokalnega okolja kot tudi 
iz drugih slovenskih regij.
Na Gorenjskem je na dogodku 1. 
oktobra sodelovalo 13 nevladnih or-
ganizacij iz celotne regije. Skupaj 
s kandidati in kandidatkami so se 
predstavniki organizacij pogovar-
jali o reševanju okoljskih proble-
mov, o vključevanju mladih in o 
socialnem vključevanju. Podobne 
teme so obravnavali tudi na ostalih 
dogodkih po celotni Sloveniji, pou-
darki so bili tudi na turizmu, razvo-
ju podeželja, staranju prebivalstva, 
skratka na nevladnih organizacijah 
kot ključnemu dejavniku pri za-
dovoljevanju potreb občanov. In 
ravno z dogodkom Šola za župane 
smo organizatorji želeli poudariti 
pomembnost nevladnih organiza-
cij v lokalnem okolju ter odpreti 
vsebine, ki velikokrat ostanejo ob 
strani pri predvolilnih obljubah bo-
dočih županov.

Za zbiranje idej ter vključevanje pre-
dlogov in pobud, ki smo jih slišali 
na Šoli za župane, smo poskrbeli z 
zanimivimi predstavitvami dobrih 
praks iz celotne Slovenije. Predsta-
vljene so bile dobre prakse s področ-
ja trajnostnega razvoja, vključevanja 
občanov v načrtovanje občinskih 
financ (participatorni proračun) ter 
številne druge, ki zadnja leta navdu-
šujejo ne samo v Sloveniji, ampak 
po celotni evropski soseski. In vsem 
tem praksam je skupno vzajemno 
sodelovanje predstavnikov in pred-
stavnic občine, nevladnih organiza-
cij in občanov ter občank. Udeležen-
ci in udeleženke s strani organizacij 
so po dogodku vzajemno pritrdili, da 
so taki dogodki potrebni, saj se tako 
približajo politiki ter spletejo sodelo-
vanja tudi z drugimi organizacijami 
in posamezniki oz. posameznicami.
Pozitivnih odzivov smo bili delež-
ni tudi od drugih udeležencev in 
udeleženk – politikov in političark. 
Z udeležbo na Šoli za župane so 
potrdili, da je reševanje izzivov v 
lokalni skupnosti lažje in produk-
tivnejše, če so v reševanje vključeni 
tudi drugi deležniki. Upamo, da 
smo s tem spodbudili bodoče žu-
pane in županje, da bodo tovrstno 
sodelovanje in povezovanje nada-

ljevali tudi v času svojih mandatov. 
Pozitivnih odzivov smo bili deležni 
po celotni Sloveniji in poudarjeno 
je bilo, da je tak način povezovanja 
politike in civilne sfere več kot do-
brodošlo. Bilo je celo nekaj obljub, 
da bodo bodoči župani in županje 
take dogodke organizirali tudi v 
času svojega županovanja. Prvo 
obljubo bodo tako lahko izpolnili 
že v prvih dneh, saj kandidate in 
kandidatke čaka tudi domača nalo-
ga, o izpolnjevanju obljub pa bodo 
seveda obveščeni tudi mediji in s 
tem tudi vi, volivci in volivke. Po-
budniki akcije si želimo namreč, 
da bi s tem tudi vam omogočili 
vpogled v dogajanje v lokalni skup-
nosti in ne nazadnje pomagali pri 
odločitvi na volitvah 18. novembra.
Je pa res, da smo bili pobudnice in 
pobudniki akcije na začetku sno-
vanja ideje malo skeptični, saj nis-
mo vedeli, kakšen bo odziv. Tako 
pri kandidatih kot medijih in tudi 
volivcih in volivkah. Vendar smo 
med organizacijo doživeli veliko 
prijetnih prigod. Od vprašanj, ali 
je Šola za župane plačljiva, do sku-
pinskih prijav za celo Slovenijo. In 
celo tega, da smo imeli kandidate, 
ki so želeli v Šolo v kakšno drugo 
občino. 

Očitno je, da si dialoga želimo v 
vseh občinah – in da ga s pomočjo 
nevladnih organizacij lahko tudi 
dosegamo. Uspešno smo bili so-
šolci in sošolke po vsej Sloveniji. 
O pomembnosti takih dogodkov in 
predvsem o nujnosti vključevanja 
javnosti v odločanje so na Šoli za 
župane v Pivki spregovorile tudi 
predstavnice Ministrstva za javno 
upravo, v Zasavju pa kar sam mi-
nister Rudi Medved.
Kot pravi kolega Borut Jerman iz 
stičišča NVO Istre in Krasa: »Šola 
za župane je bila za vse nas zelo po-
zitivna izkušnja. Zato verjamem, 
da bo primerna oblika za dialog v 
skupnostih tudi v prihodnje.«
Več informacij o dogajanju na  
Šoli za župane najdete na  
www.sola-za-zupane.si.
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Urška Križnar Ribnikar

O izzivih mladinskega sektor-
ja smo se pogovarjali z Miho 
Peternelom, ki je že več let 
dejaven v mladinskem sektor-
ju, zadnje leto je tudi direktor 
Zavoda O v Škofji Loki.

Poleg tega, da ste direktor 
Zavoda O, ste tudi član Sve-
ta Vlade RS za mladino. Za 
kakšno telo gre in kakšna je 
vaša vloga?
Gre za najvišje posvetoval
no telo na nacionalni ravni 

med mladinskim sektor
jem in odločevalci na drugi 
strani. Svet vodi minister 
za izobraževanje, znanost 
in šport,  sestavlja pa ga 19 
predstavnic in predstavni
kov mladinskih organizacij 
in vlade.
Vsi predstavniki mladinskih 
organizacij so voljeni, sam 
sem bil v letu 2017 izvoljen 
kot predstavnik mladinskih 
centrov. Mandat članov sve
ta je štiri leta. Svet je stro
kovno in posvetovalno telo 
Vlade Republike Slovenije, 
ki zanjo opravlja strokovne 
naloge in ji nudi pomoč pri 
odločanju o zadevah s pod
ročja mladih. 
Glavni namen sveta je so
ustvarjati programe in po
goje za mlade in mladinski 
sektor na najvišjem nivoju 
v državi, ter to potem tudi 
ustrezno prenašati na lokal
no raven.
Svet se v povprečju sesta
ne štirikrat do petkrat le
tno, v letošnjem letu zara
di menjave vlade in s tem 
sogovornika na strani od
ločevalcev žal manjkrat. Pri

čakujemo pa prvi sestanek 
z novo vlado v naslednjih 
mesecih.
Na kakšen način pa se lahko 
mladi vključujejo v procese 
odločanja na lokalnem ni-
voju?
Poudaril bi, da je pomemb
na ustrezna dvosmerna ko
munikacija. Sogovornikov 
je na občinski strani lahko 
več npr. predstavnik oddel
ka za družbene dejavnosti 
ali kakšen drug občinski 
organ, odvisno seveda od 
organizacije posamezne ob
čine. Za uveljavljanje svojih 
interesov je za predstavnike 
mladih najučinkovitejša pot 
verjetno direktna povezava 
z uradniki – še posebej pri 
manjših občinah, kjer je 
velika verjetnost, da poznaš 
nekoga, ki je na občini zapo
slen ali pa je član mestnega 
sveta. 
Seveda pa je potrebno, da je 
tvoj sogovornik vešč znanj o 
mladinski problematiki tako 
na lokalnem kot tudi nacio
nalnem nivoju in da pozna 
zakonodajo. Ena izmed re
šitev na lokalnem nivoju je 

tudi ustanovitev posvetoval
nega telesa, ki je strokovno 
podkovano. Tako vlogo po 
nekaterih slovenskih obči
nah prevzemajo mladinski 
sveti lokalnih skupnosti. Še 
korak dalje pa bi šli, če bi v 
takem posvetovalnem telesu 
sodelovali tudi drugi delež
niki – lokalni odločevalci.
Vedno se poudarja, da je 
pomembno vzpostaviti stru
kture od spodaj navzgor. 
Seveda se s tem strinjam, 
vendar se mi zdi, da so mla
di tista posebna skupina, ki 
pa vseeno malo pomoči ozi
roma spodbude potrebujejo 
tudi od »zgoraj«. Da se jim 
na neki način malo odprejo 
vrata, tako za spodbudo, in 
potem lahko dialog lažje, 
hitreje in seveda učinkovite
je steče.
Kakšni pa so aktualni izzivi 
mladinskega organiziranja 
na Gorenjskem?
Na Gorenjskem se problemi 
v sektorju ne razlikujejo kaj 
dosti od tistih na nacionalni 
ravni. Mogoče je v naši regi
ji edina specifika migracija 
mladih v Ljubljano, zaradi 

njene bližine. Mladi potem 
udejanjajo svoje interese 
tam – v okviru fakultet, dru
gih nevladnih organizacij 
ipd. Na lokalnem nivoju pa 
žal potem ne ostane veliko 
priložnosti, veliko angaži
ranih posameznikov, ki bi 
lahko prevzeli to vlogo. Se 
pa vedno bolj kaže na Go
renjskem, da so mladinski 
programi kvalitetni in so 
dobro obiskani, kar pome
ni, da so še kako potrebni.
Na splošno bi rekel, da je 
nacionalni problem v siste
matizaciji mladinskih cen
trov in mladinskih delavcev. 
Na Gorenjskem imamo štiri 
mladinske centre, ki so tako 
kot drugod po Sloveniji or
ganizirani javno ali zasebno. 
Vendar to, kako so ustano
vljeni, ne igra nobene vloge 
v tem, ali so centri dobri ozi
roma ali izvajajo kvalitetne 
programe. Nekateri javni 
zavodi imajo lahko super 
programe in projekte, pa jim 
zaradi zakonskih obveznosti 
zmanjka časa vse stvari izpe
ljati kakovostno in fokusira
no. Na drugi strani zasebni 
zavodi takšnih problemov 
nimajo (so v velikem delu 
neodvisni), ampak zaradi 
nerednega financiranja tež
ko vzdržujejo profesionali
zacijo, kar se seveda pozna 
na kakovosti in rednosti pro
gramov.
Po mojem mnenju je prvi 
korak k ureditvi nacionalna 

sistematizacija mladinskega 
sektorja. Postaviti je treba 
okvirje in primerno okolje 
za udejstvovanje v mladin
skem sektorju, s čimer se bo 
sektor okrepil in tudi lažje 
profesionaliziral.
Bi poleg profesionalizacije 
lahko omenili še kaj, kar bi 
lahko okrepilo mladinski 
sektor?
Kot zunanji dejavnik bi 
omenil širše ozaveščanje. 
Ljudi je treba informirati o 
tem, da mladinske organiza
cije ne delujejo vedno samo 
in le na polju mladine, am
pak tudi na področju social
nega vključevanja, kulture, 
športa itd.
Problematika ozaveščanja 
se kaže tudi znotraj sektorja. 
Manjka povezovanja in mre
ženja tako med odločevalci 
in mladinskim sektorjem 
kot tudi znotraj samega sek
torja. Žal ugotavljam, da se 
znotraj mladinskega sektor
ja in tudi nevladnega sektor
ja premalo poznamo, in vča
sih se zgodi, da niti ne vemo 
eden za drugega. Treba je 
vzpostaviti mehanizem, ki bi 
omogočal lažje povezovanje 
in ne nazadnje tudi sodelo
vanje. Eden drugemu mora
mo pomagati in sodelovati. 
Le s povezovanjem bomo 
močnejši in produktivnejši. 
Skupaj lahko naredimo več 
za svoje ciljne skupine in ne 
nazadnje za opolnomočenje 
celotnega sektorja. 

Mojca Žerovec, Služba za nevladne organizacije,  
Ministrstvo za javno upravo

Vsak minister ali župan vam bo potrdil, da je vključeno-
st državljanov v procese odločanja pomembna. Žal pa se v 
praksi predpisi in strateški dokumenti zavoljo »hitrega in 
učinkovitega sprejemanja odločitev« velikokrat sprejmejo 
brez ustreznega posvetovanja z javnostjo, po skrajšanem 
postopku ali pa je javnost vključena šele v zadnji fazi spre-
jemanja predpisa, ko je že vse, več ali manj, odločeno. 

Zakaj poslušati in upoštevati najmodrejše in ne najglasnejše?
Kot pripravljavci predpisov iščemo odgovor, kako sprejema
ti boljše odločitve in najti rešitve, ki v čim večji meri od
govarjajo na potrebe državljanov, smo soočeni z izzivom, 
kako vključiti vse zainteresirane strani, zasledovati transpa
rentnost in narediti kakovosten, a hkrati razumljiv predpis. 
Naše nedavne izkušnje kažejo, da je to mogoče. Na Službi za 
nevladne organizacije pri Ministrstvu za javno upravo smo v 
letu 2015 začeli pripravljati Zakon o nevladnih organizacijah. 
Pobuda je prišla iz nevladnega sektorja, saj obstoječa ureditev 
ni omogočala pridobitve statusa delovanja v javnem interesu 
za vse pravnoorganizacijske oblike NVO: na večini vsebinskih 
področij so ta naziv lahko pridobila le društva, ne pa zavodi 
ali ustanove. Delovna skupina, sestavljena iz predstavnikov 
nevladnih organizacij in resorjev, je pripravila predlog zako
na na osnutku, ki je nastal v nevladnem sektorju. Osnutek 
zakona smo uskladili z različnimi ministrstvi (medresorsko 
usklajevanje), nato je bil objavljen na portalu eDemokracija, 
javna razprava je trajala 45 dni. Srečevali smo se tudi s pred
stavniki javnosti, ki se niso strinjali z opredelitvijo nevladne 
organizacije in nekaterimi drugimi rešitvami, ki jih predvide
va zakon, vendar smo vselej podali tehtne argumente, zakaj 

njihovih pogledov ne moremo upoštevati. Odziv na predloge 
in pojasnilo, zakaj so oziroma niso bili upoštevani, je eden 
najpomembnejših elementov posvetovanja. Vsak, ki je podal 
predlog, ima pravico do povratne informacije, hkrati pa mora 
pripravljavec predpisa zagotoviti zakonodajno sled (seznam 
vseh oseb, ki so sodelovale pri pripravi oziroma oblikovanju 
zakona) in zasledovati načelo transparentnosti.
Kako pri razvoju občine slišati in uravnavati različne interese?
Zakon o lokalni samoupravi, ki ureja pravico občanov do 
sodelovanja pri sprejemanju odločitev v občini, v 11. členu 
poleg občinskih svetov predvideva, da »Občani v občinah od
ločajo o zadevah lokalne samouprave tudi neposredno – na 
svojih zborih, z referendumom in preko ljudske iniciative.« 
Vključenost občanov v procese odločanja je sestavni del lo
kalnega samoupravljanja. Z njim se zmanjšuje oddaljenost 
institucij in odločevalcev od občanov, ki jih odločitve zadeva
jo oziroma so uporabniki javnih storitev. Občani niso le vo
livci, ki vsake štiri leta izberejo svoje predstavnike, župana in 
občinske svetnike, temveč naj bodo aktivno vključeni v spre
jemanje vseh odločitev, ki posegajo v njihovo življenje. Parti
cipacija na lokalni ravni je s tega vidika še pomembnejša in 
po organizacijski plati zaradi tesne povezanosti in velikosti 
skupnosti lažja kot na državni ravni.
Kakšna orodja so v praksi na voljo občinskim pripravljavcem 
predpisa in v kakšnem sosledju naj bodo koraki? Povzema
mo jih po Smernicah za vključevanje občanov in drugih za
interesiranih skupin v procese odločanja v občini (2017): 
Občina naj ima odprt kanal za komunikacijo z občani (zbori 
občanov, dnevi odprtih vrat, spletni forum in spletni obrazec 
za oddajo predlogov).
Pri naslavljanju določenega izziva je potrebno poiskati ciljne 
skupine (na koga problem oziroma potreba vpliva) in tiste, 
ki imajo koristne informacije ali znanje. Pripraviti je treba 

posvetovalni načrt, ki opredeljuje, s kom se bomo posvetovali, 
kdaj bodo posvetovanja potekala, kako bodo izvedena in kaj 
je cilj vsakega koraka posvetovanja. Glede na cilj posvetovanja 
izberemo tudi metode in kako jih bomo kombinirali (anketa, 
pisno zbiranje predlogov, fokusna skupina, spletni forum, jav
ni posvet, sestanki z različnimi deležniki …)
Prek kanalov obveščanja občane nagovorimo in povabimo k 
sodelovanju. Pripravimo navodila, vprašanja (kaj želimo od 
občanov izvedeti) in gradiva (povzetke analiz, osnutke, pona
zoritve podatkov). Prejete informacije, mnenja in predloge 
obdelamo in sestavimo poročilo o posvetovanju, iz katerega 
je razvidno, katere predloge smo upoštevali, katerih ne in 
katere delno ter razloge, ki so k temu botrovali. Občane ob
vestimo o rezultatih posvetovanja in upoštevanju predlogov. 
Vključevanje občanov v procese odločanja občini ne prina
ša samo boljših ukrepov ali sprememb, ampak pripomore 
tudi k lažjemu uvajanju sprejetih ukrepov ali sprememb 
ter tako prispeva k zadovoljstvu občanov. Zavedamo se, da 
vključevanje javnosti zahteva več časa in tudi veščin na strani 
pripravljavcev predpisov in odločevalcev, vendar smo trdno 
prepričani, da se tudi obrestuje. 
Viri:
http://www.mju.gov.si/fileadmin/mju.gov.si/pageuploads/
JAVNA_UPRAVA/svlsrp.gov.si/pageuploads/loksam2015/
aktualnols/Smernicevkljucevanjaobcanov210917.pdf 
http://www.mju.gov.si/si/lokalna_samouprava/o_lokalni_
samoupravi/sodelovanje_prebivalcev_pri_odlocanju/ 
https://skupnostobcin.si/2017/10/pripravaobcinskihpred
pisovtransparentnostzakonodajnasledinvkljucevanjejav
nostivpripravopredpisov/ 
https://www.newtactics.org/conversation/strengtheningci
tizenparticipationlocalgovernance 
http://dk.fdv.unilj.si/dela/BaclijaIrena.PDF 

Mladinski programi na  
Gorenjskem so kakovostni

Vloga NVO v lokalni skupnosti ter vključevanje 
javnosti v procese odločanja

Miha Peternel  
/ Foto: osebni arhiv
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Raznolikost, vključenost in ena-
kost od nekdaj predstavljajo vir na-
predka in razvoja pravičnejše druž-
be. Odpirajo način razmišljanja, ki 
resnično prispeva k trajnim rešit-
vam organizacij. 

Pri tem je raznolikost pomemb-
na tudi za delovanje podjetij. 
Bolj raznolika delovna sila lah-
ko poveča učinkovitost podje-
tja in doseganje ciljev. Dviguje 
moralo, prinaša boljši dostop do 
določenih segmentov trga in po-
večuje produktivnost. Skladna 
politika raznolikosti v podjetjih 
tako ustvarja vključujoče okolje in 
vsem zaposlenim daje možnost, 
da se počutijo vključeni, spošto-

vani in cenjeni. To pomeni, da se 
politika upravljanja s človeškimi 
viri, osredotoča na prepoznavanje 
in spoštovanje posameznikovih 
spretnosti in ne na posamezniko-
ve značilnosti, ki so lahko razlog 
za diskriminacijo. Direktive EU o 
nediskriminaciji prepoznajo šest 
razlogov za zaščito, kar pomeni 
šest individualnih značilnosti, na 
katerih ne sme temeljiti različnost 
obravnav (spol, spolna usmerje-
nost, invalidnosti, starost, vero-
izpoved ali prepričanja, rasno ali 
etnično poreklo).
Ena izmed aktualnih evropskih 
iniciativ za promocijo raznolikosti 
so Evropske listine raznolikosti. 
Njihov cilj je spodbuditi organi-
zacije (gospodarske, javne, nevla-
dne) k promociji, implementaciji 

in razvoju politik raznolikosti 
znotraj organizacij. 
V Sloveniji so se v letu 2017 začele 
aktivnosti za vzpostavitev sloven-
ske listine raznolikosti, ki bo 18. 
po vrsti v Evropski uniji. Listina 
raznolikosti Slovenija nastaja v 
okviru projekta I.D.E.A.S. (Inno-
vation. Diversity. Equality. Awa-
reness. Success.) - Launching Di-
versity Charters. Vodilni partner 
je Dobrovita, d. o. o., partnerja pa 
Šentprima in SKUP, ob njih pa še 
številni pridruženi partnerji (Mi-
nistrstvo za delo, družino, socialo 
in enake možnosti itd.).
Projekt v Sloveniji vzpostavlja 
mrežo pristopnih organizacij in 
ozavešča o prednostih upravljanja 
raznolikosti, organizira raznovr-
stne dogodke in omogoča izme-

njavo slovenskih in evropskih 
dobrih praks. K podpisu listine 
je v Sloveniji pristopilo že več kot 
šestdeset podpisnikov, med njimi 
tudi nekaj z Gorenjske.
Listina raznolikosti je sicer kratek 
dokument, ki sestoji iz šestih na-
čel, ki jim organizacija v svojem 
delovanju sledi pri promociji ra-
znolikosti in enakih možnosti na 
delovnem mestu:
1. razvijanje organizacijske kul-
ture, ki temelji na enakih mož-
nostih, vzajemnem spoštovanju, 
sprejemanju in vključevanju raz-
nolikih zaposlenih 
2. ustvarjanje raznolikega in vklju-
čujočega delovnega okolja 
3. upoštevanje in širjenje načela 
raznolikosti na vseh ravneh orga-
nizacije 

4. prepoznavanje raznolikosti strank 
5. oblikovanje politike raznolikosti 
6. širjenje in komuniciranje zaveza-
nosti Listini ter rezultate politike ra-
znolikosti vsem našim deležnikom
V decembru 2018 je predvidena 
ustanovitev samostojnega zavoda, 
ki naj bi poleg omenjenih nalog nu-
dil tudi podporne storitve podpisni-
kom ter razvijal podporna orodja.
Zaradi številnih prednosti, ki jih 
prinašata podpis in sledenje nače-
lom Listine raznolikosti, vabimo 
gorenjska podjetja in organizacije 
k podpisu listine.
Dodatne informacije na https://
www.raznolikost.eu/. 

Slovenska listina raznolikosti

Anka Pintar

Okolje je prepogosto razumljeno 
zelo ozko. Kako presegati „komu-
nalno razumevanje“? O čem govo-
rimo, ko govorimo o okolju v šir-
šem smislu?
Ko govorimo o varovanju okolja, 
mislimo na vse aktivnosti našega 
življenja: kaj jemo, kako se premi-
kamo, kako ravnamo z odpadki, 
kako pridobivamo energijo, kak-
šen turizem razvijamo, kakšne iz-
delke kupujemo (oz. jih ne kupu-
jemo). 
Problematiko varstva okolja je 
treba razumeti v kontekstu traj-
nostnega razvoja. Ta za občine 
pomeni celovito usmerjanje vseh 
politik z namenom ohranjanja na-
ravnih virov, zmanjšanja izpustov 
toplogrednih plinov, prilagajanja 
na podnebne spremembe, zmanj-
šanja uvozne odvisnosti (energi-
ja, hrana, surovine), povečanja 
konkurenčnosti gospodarstva in 
zmanjšanja nezaposlenosti ter s 
tem prispevanja k splošni blaginji 
lokalne skupnosti. Take občine 
postanejo privlačne za bivanje, obi-
skovalce in podjetja.
Občina pa tega razvoja ne more 
doseči sama, ampak mora vse lo-
kalne deležnike povabiti v trajno-
stno zgodbo: v svojo subvencijsko 
politiko vgraditi spodbude za niz-
koogljično krožno gospodarstvo in 
sonaravno kmetijstvo, ozeleniti iz-
vajanje javnih gospodarskih služb, 
s štipendijami spodbuditi mlade k 
pridobivanju potrebnih znanj, svo-

je naložbe usmeriti v ohranjanje 
kakovosti okolja in dodajanje vred-
nosti lokalnim naravnim virom. 
Denar iz javne blagajne mora raz-
porejati tako, da bo v kar največji 
meri podpiral tiste storitve, ki so 
v dolgoročnem interesu lokalne 
skupnosti.
Kateri so izzivi trajnostnega razvo-
ja na področju okolja, ki na Go-
renjskem izstopajo? So bile v Šoli 
za župane omenjene tudi konkret-
nejše ideje za rešitve?
Konkretnejši izzivi, ki smo jih na 
srečanju omenili, se navezujejo 
predvsem na gozdno-lesno veri-
go, varovanje in racionalno rabo 
kmetijskih zemljišč, oživljanje ne-
rabljenih in degradiranih območij, 
vzdržno ravnanje z odpadki, sona-
ravno upravljanje z vodo ter trajno-
stno mobilnost in turizem. 
Med rešitvami so med občinskimi 
kandidati in predstavniki nevlad-
nikov izstopali gozd kot turistič-
no-rekreacijski prostor, lesena 
gradnja, ekološko kmetijstvo z 
združevanjem kmetijskih proizva-
jalcev, trajnostni turizem, ener-
getska sanacija stavb in trajnostna 
mobilnost. 
Pomembno je tudi spodbujanje 
samooskrbnosti z energijo, pred-
vsem z rabo lokalnih obnovljivih 
virov, na primer lesne biomase in 
sonca. Obnovljivi viri energije so 
ocenjeni kot največja naložbena 
priložnost v zgodovini; gozd prina-
ša zelena delovna mesta v celotni 
verigi, povpraševanje po ekološko 
pridelani hrani stalno raste in v 

Sloveniji je moramo osemdeset 
odstotkov uvoziti; trajnostna grad-
nja pomeni tudi transformiranje 
stavb iz porabnikov v proizvajalce 
energije; povpraševanje po razpr-
šenem, podeželskem, zelenem tu-
rizmu v svetu stalno raste. Občine 
in širša regija imajo na vseh teh 
področjih mnoge potenciale – na-
ravne in človeške.
Z vidika socialnega okolja je bilo 
omenjeno tudi vključevanje ob-
čanov v odločanje, vzpostavljanje 
lokalnega krožnega gospodar-
stva (ohranjanje tradicionalnih 
znanj ter industrijske, obrtne in 

rokodelske tradicije, spodbuja-
nje ekoinovacij) ter spodbujanje 
skupnostnih ekonomij (soupora-
ba, solastništvo) – vse s ciljem bolj 
povezane skupnosti.
Projekte na področju okolja je tež-
ko zamejiti v okvire občin. Kaj lah-
ko občine naredijo v tej smeri?
Za zagotavljanje lokalnega trajno-
stnega razvoja je potrebno medob-
činsko sodelovanje, saj se lahko le 
tako celovito zaključijo prehran-
ske, snovne, energetske in finanč-
ne zanke znotraj lokalne skupnosti 
in prinese največ koristi za lokal-
ne prebivalce. Udeleženci Šole za 

župane so prepoznali potrebo po 
povezovanju vseh okoljskih in 
ostalih ukrepov, povezovanju med 
občinami ter spodbujanju povezo-
vanja drugih akterjev, na primer 
ponudnikov kmetijskih pridelkov. 
Občinski kandidati so prepoznali 
tudi vrednost in nujnost sodelo-
vanja z nevladnimi organizacija-
mi ter njihove mnogotere vloge v 
družbi – poleg ozaveščanja imajo 
tudi kopico strokovnih znanj, obe-
nem pa povezujejo, usklajujejo 
stališča občanov, odpirajo nova 
področja delovanja, praks, idej in 
razmislekov.

Izzivi in priložnosti trajnostnega  
razvoja na Gorenjskem
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Moderatorka omizja na temo okolja na Šoli za župane je bila Gaja Brecelj, direktorica Umanotere. 
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Skozi vse leto zbiramo dobra dejanja v pripravi na praznova-
nje svetovnega dneva darovanja #GivingTuesday, ki ga letos 
praznujemo 27. novembra. 
Akcija v letu 2018 teče že v več kot sto državah (v letu 2017 
zbranih več kot tristo milijonov ter več kot dvajset milijard 
omemb v socialnih omrežjih), več informacij o njej pa je na 
voljo na www.givingtuesday.org. 
V Sloveniji jo od leta 2017 koordinira Sklad 05 – ustanova 
za družbene naložbe. Lansko leto so bile izvedene različne 
dobrodelne akcije (mediatorji so organizirali prvi pro bono 
mediacijski dan, Kulturno-umetniško društvo Razkrižje je 
izvedlo akcijo pomoči občanom itd.).
Nevladne organizacije, družine, podjetja, ustanove, posa-
mezniki in vsi, ki želimo pomagati, sodelujemo tudi letos 
z enim samim namenom: spodbujati dobrodelnost. Vodilo 

letošnje akcije je Dobrodelni torek. Dan za zaposlovanje, 
koordinator je organizacija SKUP, namen pa je zbirati 
sredstva za zaposlovanje ranljivih skupin. 
Tako smo v letu 2018 že izvedli akcijo Aktualova limonada, 
v kateri so Radio Aktual, Media bari in Sklad 05 od več kot 
pet tisoč prodanih limonad zbrali 1.512,60 evra in denar 
namenili za zaposlitev mame samohranilke, ki je z našo 
pomočjo odprla socialno podjetje, v okviru katerega deluje 
šivalnica. Akcijo so podprli Manca Špik in Dejan Vunjak s 
pesmijo Limonada, med drugimi znanimi obrazi pa tudi 
Klemen Bunderla, Ines Erbus in Domen Kumer.
Vsakdo se lahko pridruži in naredi nekaj dobrega. Spodbu-
jamo vas, da tudi na Gorenjskem naredimo kaj lepega in 
dobrega. Predloge in ideje nam sporočite na info@skup.si, 
objavili jih bomo tudi na www.dobrodelnitorek.org. 
Vsi, ki ste zaposleni, lahko pomagate tudi z namenitvijo vaše-
ga dela dohodnine (0,5 odstotka) za podporo akciji Dobrodelni 
torek. Dan za zaposlovanje. Izpolnite in podpišite zahtevo in 
nam jo pošljite po pošti na Sklad 05, Britof 469, 4000 Kranj 
do 20. decembra 2018. Sredstva bodo v celoti namenjena za 
zaposlovanje ranljivih skupin. Namenitev vas nič ne stane!

Dobrodelni torek

Nina Arnuš 
Foto: arhiv Zavoda Tri

Zavod Tri iz Škofje Loke ter Društvo Up z Je-
senic smo uspešno izvedli projekt Orientak-
cija, program socialne aktivacije za ženske iz 
drugih kulturnih okolij na Gorenjskem. Na 
regionalnem stičišču Grozd NVO Gorenjske 
smo na Ministrstvo za delo, družino, social-
ne zadeve in enake možnosti naslovili poziv 
za nadaljevanje teh programov, saj so v lokal-
nih okoljih, kjer se ljudje priseljujejo, nujno 
potrebni. Poleg tega smo v partnerstvu z go-
renjskimi nevladnimi organizacijami (z za-
vodom o, zavodom carnica in loškim odrom) 
pridobili sredstva za projekt Moja ustvarjal-
nost, tvoja ustvarjalnost, naša kultura, ki bo s 
kulturnimi znanji opolnomočil kar dve ran-
ljivi skupini: invalide/-ke in priseljence/-ke.

Za že izvedeni projekt OrientAkcija smo 
pridobili sredstva iz Evropskega socialnega 
sklada, saj smo tudi v okviru Regionalnega 
stičišča Grozd NVO Gorenjske na temeljih 
sodelovanja med različnimi sektorji skupaj z 
društvi, občinami, centri za socialno delo, šo-
lami, vrtci in knjižnicami prepoznali potrebo 
po izvajanju takšnih projektov še posebej v 
večjih mestih – na Jesenicah, v Tržiču, Kranju 
ter Škofji Loki.
V programe je bilo na Jesenicah, v Kra-
nju, Velenju, Celju, Mariboru ter Ljubljani 
formalno vključenih 120 žensk iz drugih 
kulturnih okolij. Programi so bili ves čas 
trajanja stoodstotno obiskani, ženske so se 
delavnic zelo rade udeleževale, poleg tega 
pa so k vključitvi povabile še druge vrstnice, 
kar pomeni, da smo v vseh krajih imeli poleg 
obvezne vključenosti, še vsaj deset odstotkov 
udeleženk, ki so si same želele sodelovati v 
program, brez formalnega vpisa.
Kar 14 odstotkov udeleženk se je zaposlilo, 45 
odstotkov jih nadaljuje šolanje ali je vključe-
nih v tečaje slovenskega jezika oz. so vključe-
ne v aktivno politiko zaposlovanja (kar pome-
ni, da smo presegli pričakovanja programa).

Udeleženke smo opolnomočili s šestimi 
ključnimi kompetencami: znanjem sloven-
ščine, digitalno pismenostjo, osebnostno, 
socialno in učno kompetenco, državljansko 
kompetenco, podjetnostno kompetenco in 
kompetenco kulturne zavesti in izražanja. 
S projekti po Sloveniji smo prvič povezali 
vse deležnike v lokalnih skupnostih Jesenic, 
Kranja, Velenja, Celja, Maribora in Ljublja-
ne ter ustvarili vsaj deset novih partnerstev 
v vsaki lokalni skupnosti. Sodelovali smo z 
občinami, upravnimi enotami, knjižnicami, 
šolami, vrtci, zdravstveni domovi, CSD-ji, 
ljudskimi univerzami, bolnišnicami ipd.), ki 
se soočajo z izzivom vključevanja priseljenk 
in priseljencev, poleg tega pa smo imple-

mentirali tudi medsektorska partnerstva, saj 
smo sodelovali s podjetji ter mediji.
Ker trenutno na Ministrstvu za delo, dru-
žino, socialne zadeve in enake možnosti ni 
razpisa za programe socialne aktivacije za 
ženske iz drugih kulturnih okolij, smo se na 
regionalnem stičišču Grozd NVO Gorenjske 
odločili, da pripravimo javni poziv in zbira-
nje podpisov podpore za čimprejšnji razpis. 
Poziv, ki ga je podpisalo 25 organizacij in 
institucij, smo poslali pristojnim na ministr-
stvo, kmalu se nadejamo sestanka ter seveda 
novega razpisa. Pokazala se je velika potreba 
po nadaljnjem izvajanju ter aktivnem vklju-
čevanju vseh deležnikov tako na lokalni kot 
tudi na nacionalni ravni.

Na področju vključevanja ranljivih skupin 
sodelujemo z gorenjskimi nevladnimi or-
ganizacijami – z Zavodom O, Zavodom 
Carnica in Loškim odrom na projektu Moja 
ustvarjalnost, tvoja ustvarjalnost, naša kul-
tura. Ta bo ranljivim skupinam – invalidom 
in invalidkam ter priseljencem in priseljen-
kam – omogočal izraz umetniškega potenci-
ala, opolnomočil za socialno vključenost ter 
hkrati izboljševal možnosti za zaposlovanje 
na področju kulture. Preko širokega nabora 
umetniških praks ter vrste orodij in spret-
nosti, s katerimi se bodo preko treh sklopov 
usposabljanj spoznali udeleženke in udele-
ženci, želimo vzpostaviti tesen stik med nji-
mi ter različnimi organizacijami s področja 
kulture. Na ta način se bodo stkale nove so-
cialne mreže, ki bodo preprečevale socialno 
izključenost ranljivih skupin, na drugi strani 
pa se bodo izboljšale možnosti za zaposlitev. 
Osrednje aktivnosti projekta predstavljajo 
ustvarjalne delavnice, kjer je poleg pridobi-
vanja novih veščin in znanj, poglavitni cilj 
tudi intervencija v javni prostor ter priprava 
zaključnega uličnega festivala. S tem želimo 
opozoriti, da omenjene ranljive skupine ni-
majo le svojih zahtev in potreb, ampak so 
enakovreden del družbe.
Ciljno skupino predstavljata dve ranljivi 
skupini, invalidi in invalidke ter priseljen-
ci in priseljenke. Obe skupini povezujejo 
precejšnja socialna izključenost, majhne 
zaposlitvene možnosti ter posledično velika 
možnost zdrsa na družbi rob. Med kratko-
ročnimi učinki prevladujejo povečana social-
na vključenost, dvig zaposlitvenih možnosti 
ter razvit ustvarjalni izraz pripadnikov ran-
ljivih skupin, med dolgoročnimi rezultati pa 
velja posebej omeniti dvig različnih kompe-
tenc, opolnomočenje udeležencev za delova-
nje na kulturnem področju ter bolj ozavešče-
no širšo javnost.
Vabimo vas k spremljanju pestrega kultur-
nega in medkulturnega dogajanja v regiji 
na naših spletnih straneh ter družbenih 
omrežjih.

Nadaljujemo uspešno soočanje  
z medkulturnimi izzivi v regiji

18 petek, 19. oktobra 2018

Projekt Grozd NVO Gorenjske v partnerstvu izvajamo SKUP – skupnost privatnih zavodov in Zavod Tri, zavod za trajnostne skupnostne prakse. 
Pisarna stičišča se nahaja na Kapucinskem trgu 8 v prvem nadstropju v Škofji Loki. Ekipa Grozda smo: Urška Križnar Ribnikar – urska@zavod-tri.org; 
Anka Pintar – anka@zavod-tri.org; Nina Arnuš – nina@zavod-tri.org; Primož Šporar – primoz.sporar@skup.si.  Več informacij najdete na: www.grozd.si
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Leta 2008 so v Kranju iz-
kopali drobce keramične 
svetilke z upodobitvijo kro-
kodilov, delfinov, bojne ladje 
in posode. Svetilka, kakršnih 
so na milijone prodali po 
vsem Rimskem imperiju, je 
svojevrsten dokument sveta 
pred dva tisoč leti. 

Krokodila sta upodoblje-
na v podrejenem položaju. 
Za gobec sta ujeta med po-
sodo z vodo in rimsko boj-
no ladjo pod njima. Njuna 
repa sta nemočno, zlomlje-
no zasukana navzgor. Delfi-
na se nad njima v zmagovi-
tem skoku vzpenjata kvišku. 
S kovancev cesarja Avgusta 
(umrl leta 14 po Kr.), vemo, 
da je bila zmaga Rima nad 
Egiptom obeležena s kroko-
dilom z verigo okoli vratu. 
Tak novec je bil odkrit tudi v 

Kranju. Krokodil torej kaže 
na poraženi Egipt. Kako je 
pa s posodo in delfinoma? 

V Rimu je po smrti Julija 
Cezarja vrelo. Mladi Okta-
vijan, Cezarjev nečak, se je 
skliceval na sorodstvene vezi 
in ogromno premoženje, ki 
ga je po vplivnem stricu po-
dedoval. Njegov nasprotnik 
Mark Antonij, vojaško in 
politično izkušenejši, pa je 
pravkar padel v naročje egip-
čanske kraljice Kleopatre. 
Začela se je burna ljubezen-
ska afera. V Aleksandriji sta 
prirejala gostije s potoki vina, 
trošila denar in ugled brez 
meja. Sodu je izbila dno An-
tonijeva oporoka. Kleopatri je 
zapustil vzhodni del Rimske-
ga cesarstva, njenemu sinu, 
ki ga je pred desetletjem rodi-
la Juliju Cezarju, pa je postal 

očetov zakoniti naslednik. 
Oktavijan je v rimskem se-
natu prebral njuno oporoko 
in ju obtožil despostva in že-
lje, da Rimljane spremenita v 
sužnje Egipta. Izbruhnila je 
državljanska vojna. Odločil-
na bitka se je razpletla v gr-
škem zalivu pri Akciju leta 
31 pred Kr. Lahke rimske ga-
leje pod vodstvom admira-
la  Agripe  so pognale Kleo-
patro v beg, sledila je smrt 
Marka Antonija in Kleopa-
trin samomor. Oktavijanov 
plen je bil neizmeren. Ne le 
Egipt s sijajnim bogastvom, 
njegovo je postalo celo Rim-
sko cesarstvo. In zavladal je 
v sijaju, ki ga je prej očital 
nasprotnikoma.

Kaj torej prikazuje oljen-
ka? Krokodila sta osovražena 
Kleopatra in Antonij, ladja je 

znak zmage rimske vojske v 
pomorski bitki, delfina pa 
znamenje Julijcev, cesarske 
družine božanskih korenin. 
Njihova prastara mati je bila, 
verjeli ali ne, boginja Vene-
ra, rojena v spremstvu del-
finov iz morske pene. Delfi-
na je moč razumeti kot oba 
Julijca, Julija Cezarja in Ok-
tavijana, kasnejšega Avgu-
sta. Posoda na sredini je vrč 

za vodo, ki svetu sporoča, da 
je nad zmago bdel božanski 
Pozejdon, vladar vseh voda. 
Kaj je bila pred dva tisoč 
leti oljenka drugega kot no-
vičnik, na učinkovit način 
»poslan« na vse strani cesar-
stva, da bi »obveščal« o moči 
cesarjeve vojske. In še učin-
koviteje pokorjene opozar-
jal, da se je Rimljanom za-
man upirati.

Miha Naglič

John Bolton zaostruje

Zapletlo se je, ko je Fatou 
Bensouda, glavna tožilka 
MKS, to sodišče pozvala, naj 
odobri preiskavo domnev-
nih vojnih zločinov in zloči-
nov proti človečnosti, ki naj 
bi jih storili vojaki ZDA v Af-
ganistanu. Na to namero se 
je v začetku septembra ostro 
odzval John Bolton, svetova-
lec ameriškega predsedni-
ka Donalda Trumpa za naci-
onalno varnost. Izjavil je, da 
ne bodo sodelovali z MKS. 
»Pustili bomo, da MKS sam 
odmre. Navsezadnje je MKS 
za nas pravzaprav že mrtev.« 
Kako to razumeti? Na ameri-
ške grožnje MKS-ju je treba 
pogledati v kontekstu širše-
ga odnosa Trumpove admi-
nistracije do mednarodne-
ga prava in večstranskih po-
godb. »ZDA so namreč pod 
sedanjim predsednikom v 
manj kot dveh letih odstopi-
le od vrste mednarodnih spo-
razumov in organizacij. Med 
njimi najbolj izstopata jedr-
ski sporazum šestih držav 
(ZDA, Rusija, Kitajska, Fran-
cija, Združeno kraljestvo in 
Nemčija) z Iranom in pariški 
podnebni sporazum, ZDA 
pa so se umaknile tudi iz kul-
turne agencije ZN, Organi-
zacije ZN za izobraževanje, 
znanost in kulturo (Unesco), 
ki so ji očitale 'protiizraelsko 
pristranskost'. ZDA so prav 

tako izstopile iz Sveta ZN za 
človekove pravice, pri čemer 
so kot razlog navedle njegove 
kritike izraelskih politik ozi-
roma, kot je dejala ameriška 
veleposlanica v ZN v odsto-
pu Nikki Haley, 'neskončno 
sovražnost do Izraela'. Po-
tem ko je Meddržavno sodiš-
če v Haagu kot najvišji sod-
ni organ ZN nedavno razso-
dilo, da morajo ZDA odpra-
viti omejitve na izvoz zdra-
vil, medicinskih naprav, hra-
ne in kmetijskih dobrin ter 
letalskih delov v Iran, ker s 
tem kršijo sporazum o pri-
jateljstvu med državama iz 
leta 1955, so ZDA sporoči-
le, da odstopajo tudi od tega 
sporazuma, poleg tega pa so 
Meddržavno sodišče, spet 
po besedah Boltona, označi-
le za 'spolitizirano in neučin-
kovito'. Bolton je ob tem še 
napovedal, da bo Washing-
ton pregledal vse mednaro-
dne sporazume, zaradi kate-
rih je izpostavljen pravno za-
vezujočim odločitvam tega 
sodišča. 'ZDA ne bodo sede-
le križem rok, medtem ko se 
zoper nas vlagajo neuteme-
ljene spolitizirane obtožbe,' 
je dejal. Trumpov svetovalec 
je napovedal tudi umik ZDA 
iz Izbirnega protokola o ob-
veznem reševanju sporov, s 
katerim države pogodbenice 
sprejemajo obvezno pristoj-
nost Meddržavnega sodišča 
glede katerega koli spora o 
razlagi ali uporabi Dunajske 
konvencije o diplomatskih 

odnosih, ki je začela velja-
ti leta 1964. Tudi ta poteza 
je povezana z Izraelom. Bol-
ton je namreč kot glavni raz-
log za umik iz omenjenega 
protokola navedel palestin-
sko sprožitev postopka zoper 
ZDA pred Meddržavnim so-
diščem zaradi ameriške pre-
selitve veleposlaništva v Izra-
elu iz Tel Aviva v Jeruzalem, 
katerega vzhodni del je pod 
izraelsko vojaško zasedbo.« 
/ Vasilka Sancin, predstojni-
ca Katedre za mednarodno 
pravo na ljubljanski Pravni 
fakulteti je Boltonovo izja-
vo komentirala takole: »Od-
nos do MKS je nekako odraz 
splošnih dogodkov po svetu, 
in če smo bili konec devetde-
setih let v nekem obdobju ve-
likega zaupanja v mednaro-
dno pravo in mednarodne 
institucije, smo zlasti v zad-
njih letih v popolnoma dru-
gačnem ozračju, kjer neka-
tere velesile očitno zavračajo 
sodelovanje v raznih multila-
teralnih okvirih. Trumpova 
administracija je zelo očiten 
primer tega.« (Vir: Boris Va-
sev, MMC RTV SLO) Po mo-
jem tudi v mednarodnih raz-
merjih velja, da morajo biti 
sodišča neodvisna od izvr-
šnih oblasti oz. od vlad držav, 
tudi če so te velesile.

Nobelovca za ekonomijo

Nobelovo nagrado za eko-
nomijo si letos delita Ame-
ričana William Nordhaus in 

Paul Romer za vključitev vi-
dika podnebnih sprememb 
in tehnološkega razvoja v 
dolgoročne makroekonom-
ske analize. »Nagrajenca ne 
dajeta končnih odgovorov, so 
nas pa njune ugotovitve pri-
peljale znatno bližje odgo-
voru na vprašanje, kako lah-
ko dosežemo trajnostno in 
vzdržno gospodarsko rast,« 
so v utemeljitvi nagrade za-
pisali v Kraljevi švedski aka-
demiji. »Ekonomija se v svo-
jem bistvu ukvarja z upravlja-
njem redkih naravnih virov. 
Narava določa glavne omeji-
tve gospodarske rasti in naše 
znanje določa, kako dobro 
se s temi omejitvami spop-
rijemamo.« Nagrajenca sta 
razširila obseg ekonomskih 
analiz z oblikovanjem mo-
delov, ki pojasnjujejo med-
sebojni vpliv tržnega gospo-
darstva ter narave in znanja. 
Obetavno.

Umrla Milena Dravić

Po hudi bolezni je umrla 
legendarna Milena Dravić 
(1940–2018), ena najbolj-
ših srbskih in jugoslovan-
skih igralk; 5. oktobra je do-
polnila 78 let. V več kot šes-
tih desetletjih je nastopila v 
kakih 160 filmih in televi-
zijskih nadaljevankah, svoj 
pečat je pustila tudi v gleda-
lišču. Zaigrala je tudi v slo-
venskih filmih Sedmina (M. 
Klopčič) in Peščeni grad (B. 
Hladnik).

ZDA proti MKS
MKS je kratica za Mednarodno kazensko sodišče v Haagu. Ustanovljeno je bilo pred dvajsetimi leti, 
delovati je začelo leta 2002. Sodilo naj bi storilcem najhujših grozodejstev, vojnih zločinov, zločinov 
proti človečnosti in genocidov …

Vodilni možje ZDA (z leve): svetovalec za državno varnost 
John Bolton, državni sekretar Mike Pompeo, predsednik 
Trump in podpredsednik Mike Pence, Washington, 2. 5. 
2018 / Foto: Wikipedija

Nobelova nagrajenca za ekonomijo 2018: William Nordhaus 
(levi) in Paul Romer, za vključitev vidika podnebnih 
sprememb in tehnološkega razvoja v dolgoročne 
makroekonomske analize / Foto: Wikipedija

Jugoslovanske filmske legende: Silva Košćina, Ljubiša 
Samardžić, Milena Dravić in Bata Živojinović na premieri 
filma Bitka na Neretvi, 1969 / Foto: Wikipedija

Odlomki rimskodobne keramične svetilke, odkrite l. 2008 v 
Kranju / Foto: R. Urankar

Petinšestdeset let Gorenjskega muzeja (38)

Kako je Kleopatra obiskala Kranj
Ddr. Verena Vidrih Perko
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Simon Šubic

Družinsko podjetje Me-
bor iz Železnikov so pred te-
dnom dni na Bledu razgla-
sili za gorenjsko gazelo leta 
2018 in se bo prihodnji te-
den potegovalo za naziv slo-
venska gazela oz. najboljše 
hitro rastoče podjetje v Slo-
veniji, ki ga že vrsto let iz-
bira časopisna hiša Dnev-
nik. Podjetje Mebor, ki ga 
je Boris Mesec ustanovil 
leta 1991, danes izdeluje 
vrhunske stroje za primar-
ni razrez lesa in tudi celovi-
te avtomatizirane linije za 
razrez lesa, kar 95 odstot-
kov izdelkov pa prodajo v 
tujini. »Svoje žage obliku-
jejo po potrebah kupca: cilj 
podjetja je strankam dosta-
viti hitrejšo žago, ki potre-
buje manj sredstev za delo-
vanje, in pri tem biti med 
konkurenti najbolj inova-
tivni. Osredotočenost na 
dve bistveni funkciji pod-
jetja, trženje in inoviranje, 
se odraža v dinamični ras-
ti,“ so v Dnevniku uteme-
ljili izbor Meborja za le-
tošnjo gorenjsko gazelo. 
Preden se posvetimo pogo-
voru z ustanoviteljem in di-
rektorjem podjetja Borisom 
Mescem, poglejmo še nekaj 
pomembnih številk. V Me-
borju so prodajo v zadnjih 
petih letih podvojili na lan-
skih 12 milijonov evrov, ob 
tem so ustvarili 1,85 milijo-
na evrov dobička. Dodana 
vrednost je znašala 98.500 
evrov na zaposlenega. 

Boris Mesec, leta 2011 ste 
postali obrtnik leta, zdaj so 
vaše podjetje razglasili za 
gorenjsko gazelo. Kako gle-
date na ti priznanji?

»Obakrat smo bili zelo po-
čaščeni, da smo bili v tako 
dobri konkurenci izbrani za 
najboljše. Priznanja gorenj-
ska gazela zagotovo nismo 
pričakovali in smo ga zelo 
veseli. Zagotovo nam bo na-
grada dala še dodaten zagon 
in motiv, da podjetje in svo-
je izdelke še naprej nadgra-
jujemo. Moram pa ob tej 
priložnosti poudariti, da je 
ta nagrada rezultat dobrega 
dela vseh zaposlenih, ki so 
zelo motivirani in delavni.«

Kako se je vaše podjetje spre-
menilo od leta 2011, ko ste 
bili obrtnik leta?

»V teh letih smo zelo zras-
li. Vmes, bilo je pred peti-
mi leti, smo se s Svetega Le-
narta tudi preselili v poslov-
no cono v Železnikih. Pro-
store smo povečali z dobrih 
3000 na 10.000 kvadratnih 

metrov. Število zaposle-
nih smo od tedaj potrojili; 
leta 2011 nas je bilo v podje-
tju dvajset, danes nas je že 
šestdeset. Tudi promet nam 
je izjemno narasel.« 

Ko ste leta 1982 izdelali prvo 
žago za domače potrebe, 
najbrž niste slutili, kam vas 
bo to pripeljalo. Ali ste mor-
da tedaj že razmišljali, da bi 
si lahko služili kruh z izdela-
vo žagarskih strojev?

»Tako je, prvo žago sem 
izdelal pred 36 leti. Oče je 
imel kmetijo, je pa tudi ža-
gal. Žaga je bila stara, poča-
sna, delo na njej je bilo iz-
jemno težko. Tako je priš-
lo do ideje, da naredimo 
novo tračno žago, ki bo oče-
tu olajšala delo. Iz te ideje je 
tako nastala moja prva žaga. 
Malo sem si takrat sicer že 
predstavljal, da bi lahko iz-
delal še kakšno žago, niti 
v sanjah pa si nisem zami-
šljal, da bo iz tega zraslo 
tako veliko podjetje.« 

Večkrat ste že poudarili, da 
večino dobička namenja-
te investicijam. Ko ste pred 
dobrim letom zadnjič spre-
govorili za Gorenjski glas, 
ste napovedali izvedbo mi-
lijonske investicije v vašo 
proizvodnjo. Ste jo že rea-
lizirali?

»Smo. Gre za nov laser za 
razrez pločevine z avtomat-
skim doziranjem, ki zdaj 
že obratuje. Moram reči, da 
nam je v veliko pomoč in 
smo z njim zadovoljni. Le-
tos z investiranjem nadalju-
jemo, saj povečujemo pro-
store v Železnikih.«

Lanski rezultati poslovanja 
so znani, kako pa vam kaže 
letos? Se trend rasti nada-
ljuje?

»Trenutno so v gospodar-
stvu zelo dobri časi, kar se 
seveda pozna tudi pri našem 
poslovanju. Lani smo imeli 
več kot 25-odstotno rast pro-
daje, letos pa tudi zelo dob-
ro kaže. Do konca leta sta 
še dva meseca in pol, a lah-
ko rečem, da bo rast podob-
na lanski. Tudi za naprej so 
obeti dobri, lahko smo opti-
mistični.«

Kaj najbolj poganja vašo 
rast? Naročila iz tujine ali 
tudi posli v Sloveniji?

»Daleč največ naročil se-
veda dobimo iz tujine, a tudi 
slovenski trg postaja vse po-
membnejši. Če se povrne-
va v leto 2011, ko smo bili 
obrtniki leta, je slovenski trg 
predstavljal do pet odstotkov 
naše prodaje, zdaj pa deset 

odstotkov. Zdaj smo se uve-
ljavili tudi doma in zaseda-
mo že deset odstotkov do-
mačega trga. Pozna se to-
rej, da je v Sloveniji neki op-
timizem v žagarstvu, ki se 
kar dobro razvija. Seveda 
pa moram poudariti, da ne 
bi uspešno poslovali, če ne 
bi ves čas veliko vlagali v ra-
zvoj in inovacije. Vsako leto 
kupimo nekaj novih stro-
jev, saj si brez dobrih strojev 
v naši panogi težko konku-
renčen in ne bi nikoli posta-
li takšno podjetje, kot smo. 
Iz firme torej jemljemo zelo 
malo in veliko večino dobič-
ka raje vlagamo nazaj v pro-
izvodnjo.«

Sodite med vodilne proizva-
jalce žag za primarni razrez 
lesa. Kateri so vaši najpo-
membnejši trgi?

»Evropa je naš največji trg, 
a oziramo se tudi po drugih 
trgih. Veliko prodamo v Ru-
sijo, za nas so zelo zanimi-
vi tudi afriški in azijski trg, 
Severna in Južna Amerika … 
V zadnjem obdobju naredi-
mo tudi žago na ključ. Od-
visno od potreb kupca, kaj 
in koliko bi rad žagal, zade-
vo sprojektiramo in postavi-
mo od začetka do konca. Za-
čeli smo z majhnimi žaga-
mi za kmete, zdaj pa izde-
lamo tudi tako velike žage, 
kot smo jo v Sibiriji, na ka-
teri razrežejo po tisoč 'kubi-
kov' lesa na dan.«

V Papui Novi Gvineji menda 
živi deklica, ki nosi ime po 
enem od vaših strojev?

»Tako je. Kmalu bo de-
set let od tega, ko se je rodi-
la in so jo poimenovali Me-
borlin. Žal smo v zadnjem 
času z njo izgubili stike, 
pred tem pa smo ji bili nekaj 

časa nekakšni botri. Jaz si-
cer nisem bil nikoli tam, bil 
pa je moj sin Simon, ki je 
vodja prodaje v našem pod-
jetju. Na njihovem obmo-
čju je investiral nizozemski 
kupec, za katerega smo pos-
tavili žagalno linijo. Gre za 
zelo odročne vasi, kjer živijo 
preprosti in prijazni ljudje, 
ki so bili zelo hvaležni, da so 
na ta način prišli do služb. 
Po naključju se je ravno te-
daj, ko smo postavljali žago, 
v vasi rodila deklica in so jo 
iz navdušenja poimenovali 
kar po našem stroju.« 

To je verjetno ena najbolj 
nenavadnih lokacij, kamor 
ste prodali žago. Menda ste 
žagalno linijo postavili tudi 
amišem v ZDA?

»Res je, to je še ena zani-
miva zgodba. Tudi oni so 
zelo zanimivi ljudje, z ve-
seljem smo delali z njimi, 
čeprav je šlo za zelo zahte-
ven projekt, ker ne upora-
bljajo elektrike. Zanje smo 
tako izdelali tračno žago na 
hidravlični pogon.«

Kot ste že omenili, svoje 
žage prodajate po vsem sve-
tu, kjer raste tudi zelo razli-
čen les. Kako zahteven izziv 
je to za vas?

»Na naših tračnih žagah 
žagajo v glavnem ves les, 
ki raste po svetu. V Evro-
pi je les sicer precej podo-
ben, ko pa greš v Afriko ali 
Južno Ameriko, je tam hlo-
dovina ogromnih debelin, 
les pa je zelo trd in so pov-
sem drugi pogoji za reza-
nje. Za naročnika na Taj-
skem na primer zdaj izde-
lujemo žago za kavčukovec, 
ki je spet zelo poseben les. 
To seveda tudi za nas kot 
proizvajalca žag predstavlja 

kar precejšen izziv, saj nam 
take vrste lesa niso bile po-
znane in smo imeli pred-
vsem na začetku kar nekaj 
težav. Ogromno prilagodi-
tev je torej treba narediti, da 
so naše žage primerne tudi 
za takšne vrste lese.«

Kaj je sicer težje: izdela-
ti vrhunsko žago ali jo zna-
ti prodati?

»To je zelo povezano. 
Zelo dober izdelek je precej 
lažje prodati kot slabega, a 
po drugi strani tudi velja, 
da če nimaš dobre prodaje, 
ti tudi še tako vrhunski izde-
lek ne pomaga. Zagotavlja-
ti pa je treba tudi kakovos-
ten servis. Večkrat pravim, 
da je stroj kot otrok. Ko ga 
enkrat narediš, moraš zanj 
skrbeti, dokler ni polnole-
ten. Enako velja za žage, saj 
je treba skrbeti za rezervne 
dele, servis …« 

Mebor je družinsko podje-
tje. Kateri družinski člani so 
že vpeti vanj?

»Res smo pravo družin-
sko podjetje. Sam sem še 
vedno direktor, ravno zdaj 
pa urejamo družinsko usta-
vo in se dogovarjamo o nas-
ledstvu. V podjetju delajo 
tudi ostali družinski člani. 
Žena poskrbi za meni naj-
težje delo – papirologijo. V 
podjetju je bil od vsega za-
četka zaposlen tudi moj 
brat, ki se je zdaj upokojil. 
Tudi sinove smo postopo-
ma vključili v delo, kakor so 
pač rasli. Najprej se je za-
poslil najstarejši sin Uroš, 
ki ob proizvodnji skrbi še za 
razvoj, srednji sin Simon 
je vodja prodaje, najmlajši 
Gregor pa je ravnokar magi-
striral in se je tudi že vklju-
čil v delo.«

Po Meborju poimenovali deklico
Na tračnih žagah podjetja Mebor iz Železnikov, letošnje gorenjske gazele, les žagajo po vsem svetu, tudi v odročnih območjih 
Papue Nove Gvineje, kjer so po njihovem stroju poimenovali celo novorojeno deklico. 

Ustanovitelj in direktor Meborja Boris Mesec z ženo in sinovi, ki tudi vsi delajo v 
družinskem podjetju. / Foto: Tina Dokl

Boris  
Mesec

»Na naših 
tračnih žagah 
žagajo v 
glavnem ves 
les, ki raste po 
svetu. V Evropi 
je les sicer precej 
podoben, ko pa 
greš v Afriko ali 
Južno Ameriko, 
je tam hlodovina 
ogromnih 
debelin, les 
pa je zelo trd 
in so povsem 
drugi pogoji 
za rezanje. Za 
naročnika na 
Tajskem na 
primer zdaj 
izdelujemo žago 
za kavčukovec, 
ki je spet zelo 
poseben les. 
To seveda tudi 
za nas kot 
proizvajalca žag 
predstavlja kar 
precejšen izziv.«
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Mateja Rant

Prejeli ste nagrado za živ
ljenjsko delo – ste torej do
segli že vse, kar ste načrtova
li, ali imate še veliko idej, ki 
jih želite uresničiti?

»Res je to moje zadnje leto 
pred upokojitvijo, ampak 
ravnatelj pravi, da me noče 
spustiti. Pripravljena sem 
ostati, a le za polovični delov-
ni čas. Tu je še delo, ki ga op-
ravljam prek Cmepiusa, po-
vezano s projekti, kar bom 
verjetno prav tako še obdr-
žala. Sicer pa imam še dru-
ge načrte v življenju, recimo 
potovanja, lončarska opravi-
la in podobno.« 

Minister za izobraževanje, 
znanost in šport Jernej Pi
kalo je v slavnostnem nago
voru ob podelitvi nagrad po
udaril, da se odličnost v šoli 
zgradi ali pade z učiteljem. 
Kako bi ocenili pogoje za 
delo učiteljev v naših osnov
nih šolah?

»Menim, da imamo slo-
venski učitelji dovolj dob-
re pogoje za delo. Učilnice 
so opremljene toliko, koli-
kor učitelj želi – če učitelj ne 
pokaže želje po izboljšanju, 
izboljšanja ne bo. Ravno v 
zvezi s tem obstaja anekdo-
ta z začetka moje kariere, 
ko sem pripravljala hospi-
tacijski nastop za učitelje fi-
zike iz okolice. Pripravila 
sem eksperimentalno uro, 
a brez vsakršnih pripomoč-
kov. Učenci so zato names-
to stojal uporabljali stole, ki 
smo jih postavili na mize, za 
uteži smo uporabili kamne 
in podobno. Mislim, da je 
bilo ravnatelja, ki je bil priso-
ten na hospitaciji, takrat zelo 
sram, in od takrat nikoli ni 
bil problem dobiti, kar sem 
potrebovala, in potem sem 
zbirko pripomočkov samo 
dopolnjevala. In ko potujem 
po Evropi in obiskujem šole, 
primerljive naši, vidim, da 
glede opreme prav nič ne za-
ostajamo oziroma celo pred-
njačimo.« 

Se torej strinjate z ministro
vo mislijo, da na področju 
izobraževanja ne potrebu
jemo revolucije, pač pa smi
selno dograjevanje v dialogu 
z vsemi deležniki na tem po
dročju?

»Vsekakor, tudi v skupi-
ni za fiziko, v okviru kate-
re pripravljamo nove učne 
načrte, smo se vedno drža-
li principa malih korakov, 
to je bilo vodilo tudi, ko smo 
s kolegi pisali učbenik. Ve-
likih sprememb predvsem 

učitelji niso pripravljeni 
sprejeti. Učencem je vsee-
no, kaj je bilo v učnem načr-
tu preteklo leto, nekateri uči-
telji pa težko izstopijo iz svo-
jih ustaljenih tirnic.«

 
Kako pa gledate na sedanji 
položaj učiteljev v družbi, ko 
celo učitelji sami poudarja
jo, da je ta poklic podcenjen?

»Vsak misli, da pozna naše 
delo, ker je tudi sam hodil v 
šolo. Mislim, da smo še v bi-
stveno težjem položaju kot 
zdravniki, ki jih vsak poslu-
ša, ko jim recimo predpišejo 
določeno zdravilo. Ko pa uči-
telj reče učencu, naj vsak dan 
naredi tri račune, da bo znal, 
pa se že sprašujejo, zakaj je 
to potrebno. Je pa tudi res, 
da se v medijih žal poudar-
jajo samo slabe stvari v zvezi 
s šolo, samo tisto, kar je raz-
burljivo oziroma kar je zanič. 
Dobrim učiteljem se s tem 
dela krivica, slabe pa se bolj 
izpostavlja, kot si zaslužijo.«

 
Tudi mnogi učitelji opozar
jajo, da je v slovenskih šo
lah še vedno preveč fakto
grafskega učenja, učenja 
na pamet. Bo to mlade v za
dostni meri opremilo z zna
njem, ki ga bodo potrebova
li pri svojih prihodnjih pok
licih – pravijo namreč, da od 
33 do 85 odstotkov poklicev, 
ki jih bodo opravljali današ
nji učenci in dijaki, sploh še 
ni izumljenih?

»Zapomnila sem si be-
sede generalnega sekretar-
ja za vzgojo in izobraževa-
nje na konferenci v Bruslju, 
da je učitelj v Evropi danes 
v povprečju star 45 let, izo-
braževal se je pred trideseti-
mi leti in uči učence, ki bodo 
delovno aktivni čez dvaj-
set let, in tu nastane petde-
setletni zamik. Zato je zelo 
pomembno sprotno izobra-
ževanje; vseživljenjsko uče-
nje ni oziroma ne sme biti 
le mrtva črka na papirju. Če 
učitelj zaostane pri izobra-
ževanju na kateremkoli po-
dročju, je posledica ravno to 
faktografsko znanje. Star-
ši pa se ob tem ne zavedajo, 
da je faktografsko znanje bi-
stveno lažje doseči kot pri-
dobiti znanje na druge na-
čine. In tudi zato je šola da-
nes bolj zahtevna – ker uči-
telji ne zahtevamo več zgolj 
faktografskega znanja.«

Kot vašo veliko vrlino so na
vedli, da znate in želite nove 
metode in tehnike smiselno 
vpeljati v pouk in tako svo
jim učencem ne predajate 
samo strokovnega znanja, 

ampak jih opolnomočite 
tudi s spretnostmi in kom
petencami za 21. stoletje. Ka
tere so te kompetence?

»Gre ravno za to, da ne pri-
dobivajo zgolj faktografske-
ga znanja, ampak da znajo 
uporabiti vire ter jih opre-
deliti kot dobre ali slabe, da 
znajo uporabljati računalni-
ke in tablice, saj njihova upo-
raba ni sama po sebi umev-
na, za to je potrebno trdo 
delo. Pomembno je torej 
znati uporabljati vire in di-
gitalna gradiva ter jih pravil-
no ovrednotiti, poleg tega pa 
morajo znati sodelovati. Pri 
tem se tudi pokaže, kdo ima 
voditeljske sposobnosti.«

Nekateri opozarjajo tudi na 
preveč natrpane učne na
črte. So naši otroci res tako 
preobremenjeni s šolskim 
delom?

»To je spet neka 'fama', v 
resnici so učni načrti že pre-
cej 'oskubljeni'. Sploh z zad-
njo spremembo pred dese-
timi leti je bilo sproščenega 
približno 25 odstotkov časa, 
namenjenega poučevanju, a 
so ob tem nekatere prej obve-
zne vsebine postale izbirne. 
A v učbeniku je zapisana tudi 
izbirna snov, in ker vsi učite-
lji niso dovolj samozavestni, 
v celoti sledijo učbeniku, saj 
ne znajo izpuščati izbirnih 
vsebin. Zato je potrebna kri-
tičnost učitelja oziroma sa-
mozaupanje, kaj učenci res 
potrebujejo. Tu vidim pri-
manjkljaj pri učiteljih.«

Kako realno je danes po va
šem ocenjevanje v osnovnih 
šolah, ko so učenci ob troj
ki v redovalnici skoraj enako 

razočarani kot včasih pri vsaj 
za eno, če ne celo dve sto
pnički slabši oceni?

»Kriv je sistem, po kate-
rem so ocene edino merilo 
pri vpisu v srednjo šolo, in 
starši, ki si otroke želijo vpi-
sati v določene srednje šole 
in potem na vse načine priti-
skajo, da bi otrokom to uspe-
lo. Problem naše družbe je 
tudi to, da delo, če ni umsko, 
ni več cenjeno. Potrebujemo 
tudi dobre električarje, pola-
galce ploščic, slikopleskarje, 
a starši ne želijo, da se njiho-
vi otroci ukvarjajo s poklici, 
ki zahtevajo nižjo stopnjo iz-
obrazbe.« 

Kako so se v zadnjih letih 
spremenila pričakovanja 
staršev – zdi se, da se star
ši vse bolj vtikajo v stroko 
in od učiteljev celo zahteva
jo pojasnila glede njihove
ga pedagoškega dela. Si uči
telji sploh še upajo dati sla
bo oceno? 

»Ocenjevanje je za učite-
lje postala najbolj zoprna 
stvar na svetu. Moraš biti iz-
redno pravičen, a vseeno si 
samo človek, z vsemi dob-
rimi in slabimi lastnost-
mi, zato ti je kdo bolj, dru-
gi manj simpatičen in tudi 
to vpliva na ocenjevanje. In 
če torej noče konflikta s star-
ši, učitelj raje da malo višjo 
oceno, pa je mir. Tu je hud 
pritisk na učitelje, nekaj po-
dobnega kot pri zdravnikih 
za napotnice.«

V zadnjem času se je pre
cej povečalo povpraševanje 
po inštrukcijah, pri čemer je 
zanimiv podatek, da kar pri 
polovici tistih, ki najamejo 

inštruktorja, glavni raz
log za to ni negativna oce
na, ampak izboljšanje oce
ne. Kaj bi glede tega svetova
li staršem?

»Inštrukcije so po mo-
jem podpiranje lenobe. Ot-
roci v šoli ne poslušajo in ne 
sledijo pouku in tako nasta-
ne primanjkljaj. In ko se ta 
primanjkljaj nakopiči, ga ni 
možno rešiti drugače kot z 
inštruktorjem. Starši se na-
mreč s tem nočejo ali ne zna-
jo ukvarjati, in potem je edi-
na izbira inštruktor. Včasih 
je bilo drugače, starši so otro-
kom, če česa niso znali, rek-
li, naj poslušajo v šoli. Potem 
je še problem, ko učenci za-
radi neznanja zapadejo v za-
prt krog, iz katerega se težko 
izmotajo – določenega pred-
meta recimo ne marajo, zato 
se ga ne učijo, potem dobi-
jo slabo oceno in ga še manj 
marajo, zato se še manj učijo 
in dobijo še slabšo oceno ...«

 
Za zaključek, kaj torej po va
šem odlikuje dobrega učite
lja?

»Na prvem mestu so to 
zagotovo vedoželjni učenci. 
Če te pri pouku ne posluša-
jo, zagotovo nekaj ne delaš 
prav. Dober učitelj tudi sledi 
spremembam v razvoju stro-
ke, pa tudi družbenim doga-
janjem, ki si jih upa tudi ko-
mentirati. Mora znati sode-
lovati s kolegi, brez dobrega 
kolektiva namreč ne moreš 
nič. Potrebuje pa tudi podpo-
ro vodstva, da mu dovoli po-
skusiti nove stvari in mu stoji 
ob strani tako ob pritisku in-
stitucij kot staršev. Potrebno 
pa je tudi sodelovanje s sveto-
valci zavoda za šolstvo.«

Ključni so vedoželjni učenci
Nagrado za življenjsko delo na področju osnovnega šolstva je letos prejela Tatjana Gulič, dolgoletna učiteljica fizike in matematike 
v Osnovni šoli Preska. S svojim delom učence spodbuja, da širijo znanje o astronomiji, matematiki in fiziki, z mednarodnimi 
projekti pa jim omogoča, da pri znanstvenem delu sodelujejo kot tim.

Tatjana Gulič / Foto: Tina Dokl

Tatjana 
Gulič

»Učitelj v 
Evropi je danes 
v povprečju 
star 45 let, 
izobraževal se je 
pred tridesetimi 
leti in uči 
učence, ki bodo 
delovno aktivni 
čez dvajset let, 
in tu nastane 
petdesetletni 
zamik. Zato je 
zelo pomembno 
sprotno 
izobraževanje; 
vseživljenjsko 
učenje ni 
oziroma ne 
sme biti le 
mrtva črka na 
papirju.«
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Igor Kavčič

Učitelj in cerkljanski žu-
pan Andrej Vavken velja 
za eno najpomembnejših 
osebnosti v v zgodovini Cer-
kelj. Rodil se je leta 1838 na 
Planini pri Rakeku, šolal se 
je v Ljubljani, kjer je končal 
štiri razrede realke. V šol-
skem letu 1856/57 je opravil 
učiteljski tečaj in javno glas-
beno šolo pri Kamilu Ma-
šku. Njegovi učitelji so ga 
nagovarjali, da naj se gre iz-
obraževat na višje šole v glas-
bi in v solopetju. Postava in 
njegov krasni bariton sta mu 
namreč obetala lepo priho-
dnost. Ker pa se je Vavken 
bal, da bo potrjen k vojakom 
in v tistem času 12 let nosil 
puško, je to misel opustil in 
se je raje posvetil učiteljeva-
nju. Kot mlad učitelj je tako 
leta 1857 prišel službovat v 
Cerklje in tu ostal do konca 
življenja. Cerkljanska šola 
mu je bila namreč prvo in 
zadnje službeno mesto, saj 
je tu učil skoraj 36 let. Kot 
ravnatelj je v tem času obli-
koval šolo, ki je veljala za eno 

najboljših na Gorenjskem.
Vavken pa ni bil le zaslu-

žen šolnik, kar trideset let je 
bil tudi cerkljanski župan. V 
tem času je ustanovil pošto 
in gasilsko društvo. Bil je na-
čelnik kranjskega šolskega 
odbora, ustanovitelj podru-
žnice Ciril-Metodove druž-
be in kulturnega društva, 
obenem pa je imel še pose-
stvo, trgovino in gostilno. Bil 
je tudi član ljubljanske Glas-
bene matice in njen pover-
jenik za kranjsko območje. 
Dolga leta je bil cerkljanski 
ključar ter v tem času poskr-
bel za obnovo cerkve in na-
bavo novih zvonov. 

Poleg tega je bil izjemno 
dejaven tudi na glasbenem 
področju, saj je bil kar 41 let 
izvrsten organist in zgleden 
zborovodja v farni cerkvi. 
Seveda je veljal tudi za izje-
mnega pevca, na čitalniških 
prireditvah pa je večkrat na-
stopal tudi kot solist. V nje-
govi ustvarjalni biografiji 
pa ga v prvi vrsti spoznamo 
tudi kot komponista. Izdal je 
dva zvezka posvetnih pesmi 
z naslovom Glasi gorenski 

(1861, 1863). Zadnja v dru-
gem zvezku je znamenita 
Vigred se povrne na besedi-
lo duhovnika in fotografa Ja-
neza Puharja. Pesmarica Pe-
smi z napevi za cerkev in šolo 
(1863), ki je bila namenje-
na mladini, je žal izgublje-
na. Za cerkveno rabo je izdal 
zbirko v sedmih zvezkih z 
naslovom Napevi cerkvenih 
pesem (1863–1874). Prav z 
njo si je postavil veličasten 
spomenik med slovenskimi 
cerkvenimi skladatelji. Zna-
ne so njegove pesmi, kot so 
Kraljevo znam'nje, Zapoj 
veselo, o kristjan, Spet kli-
če nas venčani maj, K tebi, 
Jezus ljubeznivi, O, slava, 
Pastirci, kam hitite. Napi-
sal je tudi glasbo k Borštni-
kovi igri Stari Ilja, ki je bila 
izvedena v ljubljanski Dra-
mi. Za pedagoške, glasbene 
in gospodarske uspehe ga je 
leta 1883 cesar Franc Jožef 
odlikoval z zlatim križcem. 
Andrej Vavken je umrl leta 
1998 in je v Cerkljah tudi po-
kopan. Je častni občan obči-
ne Cerklje, leta 2002 pa so 
v spominskem parku odkrili 

tudi Vavknov dopisni kip, po 
njem se v Cerkljah imenuje 
tudi cerkveni ženski pevski 
zbor, ki ga vodi skladatelj in 
zborovodja Damijan Moč-
nik.

V spomin velikemu 
Cerkljanu Andreju Vavknu 
učiteljica glasbe in zboro-
vodkinja na Osnovni šoli Da-
vorina Jenka Irma Močnik 
pripravlja zborovski kon-
cert v župni cerkvi. »Na kon-
certu boste Andreja Vavkna 
in njegovo delo ter glasbo 
podrobneje spoznali in po-
doživeli, s tem pa tudi podpr-
li cerkljanske zbore, ki pre-
dano skrbijo za ohranjanje 
in razvoj slovenskega in še 
posebej cerkljanskega boga-
tega glasbenega izročila,« je 
na sobotni koncert povabila 
Irma Močnik. »Na koncertu 
bodo spregovorili tudi neka-
teri posamezniki, ki v občini 
ali izven nje danes opravlja-
jo eno ali več služb, ki jih je 
nekoč opravljal Andrej Vav-
ken, učitelj, ravnatelj, orga-
nist, skladatelj, zborovodja, 
župan, poštar, gasilec ... in 
častni občan naše občine.«

V spomin Andreju Vavknu
Letos mineva sto osemdeset let od rojstva in sto dvajset let od smrti učitelja, glasbenika in cerkljanskega župana Andreja Vavkna (1838–1898). V soboto 
bodo v Cerkljah pripravili koncert v njegov spomin.

Andrej Vavken / Foto: Wikipedija

Cerkljanski pevski zbori odraslih in otroških glasov 
jutri, v soboto, 20. oktobra, ob 19.45 v župnijski cerkvi 
v Cerkljah pripravljajo koncert z naslovom Andrej 
Vavken v Cerkljah.

Suzana P. Kovačič

Janez Zupan je diplomant 
Fakultete za agronomijo, 
ustanovitelj in direktor Vita 
centra v Naklem ter tudi ino-
vator. Njegova žena Vida je 
bila na začetku osemdese-
tih let prejšnjega stoletja za-
poslena v razvojnem oddel-
ku vrtca v Kranju, ko še niso 
imeli dovolj pripomočkov 
za otroke s posebnimi potre-
bami – niti za sedenje. Zu-
pan je dobil zamisel o prila-
gojenem stolčku, ki bi otro-
kom omogočal pravilno se-
denje in se prilagajal indi-
vidualnim potrebam otrok s 
ciljem preprečevanja sekun-
darnih deformacij, ki nasta-
jajo zaradi nepravilnega se-
denja. Stolček je več kot eno 
leto razvijal v domači mizar-
ski delavnici in se sproti pos-
vetoval z razvojno skupino, 
ki jo je tedaj v Gorenjskem 

društvu za cerebralno para-
lizo vodil Dolfe Mrak. V ra-
zvojni skupini je sodelovala 
tudi dr. Tatjana Dolenc Ve-
ličkovič, prva vodja Razvoj-
ne ambulante (RA) v Kranju. 
V fazo preizkušanja stolčka 
so se vključili še dr. Fedor 
Pečak, dr. Hilda Veličkov, 
dr. Aleš Demšar in dr. Erika 
Dovnik Udovič, nevrofizio-
terapevti, delovni terapevti 
... Leta 1983 je bil stolček pre-
izkušen in Zveza društev za 
cerebralno paralizo Sloveni-
je ga je predstavila na sejmu 
Vse za otroka v Celju; stolček 
je prejel zlato zibko – nagra-
do za vrhunski izdelek. Zu-
pan je stolčke začel izdelova-
ti sam, saj proizvajalca zara-
di manjše proizvodnje niso 
našli. Leta 1992 je bil stolček 
vključen med medicinsko-
-tehnične pripomočke in kot 
pravica zapisan v Pravilniku 
o obveznem zdravstvenem 

zavarovanju. Ker pa je bilo 
v preteklosti pri predpisova-
nju stolčkov kar nekaj nejas-
nosti, so septembra 2017 na 
Direkciji ZZZS dosegli do-
govor, po katerem zdravni-
ki v RA lahko predpisujejo 
stolček za otroke z motorič-
no prizadetostjo do 18. leta 
oziroma se v primerih, ko 
so potrebe otroka specifič-
ne in obsežne, lahko pred-
piše funkcionalno ustre-
zen stolček izven okvirov ve-
ljavnega pravilnika in ga na 
podlagi odločbe v celoti kri-
je ZZZS.

V zadnjem času je bil po-
memben mejnik v razvo-
ju stolčkov leta 2015, ko se 
je Zupan iz potreb in v po-
svetovanju s strokovnim ti-
mom URI Soča, lotil pre-
nove stolčkov z dodatnimi 
funkcijami dviga in nagiba 
celotnega stolčka – na no-
vem podvozju in z novimi 

dodatki. Za večjo socializa-
cijo jim je dodal živalske mo-
tive (zajčka in kužka), posli-
kave pa so unikatno delo 
kranjskega Centra Korak. 
Prenovljene stolčke so iste-
ga leta predstavili na razsta-
vi Mesto oblikovanja v Lju-
bljani, lani tudi na medna-
rodnem kongresu otroške 
nevrologije v Ljubljani. Kot 
je pojasnil Zupan, je stolček 
primeren tudi za najtežje 
ovirane, naredijo ga v več iz-
vedbah za vsakega posame-
znika posebej, stolček pa se 
zaradi prilagodljivosti lah-
ko uporablja tudi v odrasla 
leta. Večje naročilo v tujini, 
petsto stolčkov, so imeli ob 
združitvi obeh Nemčij, kar 
je bilo darilo nemške vlade 
družinam, ki so tak stolček 
potrebovale. Za Slovenijo 
so do danes izdelali več kot 
tisoč stolčkov. Eden izmed 
mnogih, ki jim je Janezov 

stolček spremenil življe-
nje na bolje, je tudi plavalec 
Darko Đurić. 

Še vedno je večji del stolčka 
izdelan ročno, Zupan z ma-
terialom ostaja zvest topli-
ni lesa. Izdelavi stolčkov pa 
želi v prihodnje razvojno in 
gibalno oviranim osebam 
pridružiti še različne stori-
tve oziroma terapevtske me-
tode za njihov optimalni ra-
zvoj. Obletnico bodo v Vita 
centru v Naklem s podelitvi-
jo priznanj najzaslužnejšim 

praznovali jutri od 10. ure 
dalje, ki ga bodo združili z 
dnevom odprtih vrat. Na 
srečanje pride tudi Miha Re-
dnak, državni prvak v plesu 
na vozičku. Inovativno bodo 
ob tej priložnosti odprli tudi 
prvo informacijsko točko v 
Sloveniji za otroke s poseb-
nimi potrebami. In še en 
zanimiv podatek: Zupanov 
stolček je star 35 let, prav to-
liko kot Sonček, zveza dru-
štev za cerebralno paralizo 
Slovenije. 

Zupanov stolček ima 
petintrideset let
Janez Zupan je avtor stolčka za otroke z motnjami v razvoju in gibanju. Stolček je letos star 
petintrideset let. Samo za Slovenijo so jih izdelali več kot tisoč. Obletnico bodo počastili jutri v Naklem.

Stolček Janeza Zupana / Foto: Tina Dokl
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Luka Lavtar in koraki za lažjo matematiko
V Železnikih se je 20. ok-

tobra 1846 rodil šolnik Luka 
Lavtar. Pripravil je več učbe-
nikov matematike za osnov-
ne šole in učiteljišča. Mor-
da bi bilo njegovo delo lah-
ko tudi za vzor kakšnemu 
pretiranemu pedagogu, ki 
postavlja svoje učenje ma-
tematike kot »začetek in ko-
nec sveta« ter s svojo »po-
membnostjo« tako greni 
življenje otrokom in njiho-
vim staršem.

Ko je videl, kako težko je 
učencem računanje, je po-
časi prišel do prepričanja, da 
tiči vzrok v nepravilni meto-
di učenja. Po temeljitem štu-
diju računic evropskih naro-
dov, zgodovinskega razvo-
ja računstva sploh in sodob-
nega gibanja na Nemškem 
je spoznal, da vse računanje 
sloni na štetju in da je pojmo-
vanje števil mogoče edino le 
na podlagi številčne vrste. 

Za ponazoritev štetja je se-
stavil posebno računalo, ki 
ima vse računike (centime-
ter debela kolesca na mede-
ninastem drogu) v eni vrsti 
in ki jih je možno spojiti v ci-
lindre z različno dolžino ter 
v meter dolgo palico. S tem 
»računskim strojem« naj bi 
bila spojena metrska mera. 

Pomembna je Lavtarjeva 
brošura o tem, kako olajša-
ti računanje. V njej je razkril 
svoje osnovne temeljne po-
glede. Izdal je pet računic za 
ljudske šole v nemščini. V 
članku Zoriti je treba je po-
kazal, kako je treba priprav-
ljati učence za vsako stopnjo 
računanja že prej, da so zre-
li zanjo, še preden pridejo do 
nje. Tako si je stvari mogo-
če brez težav zapomniti. Za 
to je napisal za učitelje meto-
dična navodila in učni načrt. 
V podrobnem učnem načrtu 
za računanje je razdelil vso 

snov na tedne. Po 15-letnem 
zavlačevanju so njegove slo-
venske računice končno do-
bile odobritev. Tedaj je bil 
Lavtarjevemu življenjske-
mu delu zagotovljen obstoj.

Prednosti Lavtarjeve me-
tode pred drugimi so zlasti 
v tem, da je pojmovanje šte-
vil mogoče edino le v številč-
ni vrsti, da naj se torej vse ra-
čunanje opira na številčno 
vrsto oziroma na štetje, da 
poučuje računske operaci-
je drugo za drugo, da preha-
ja od enostavnega do sestav-
ljenega, od lahkega do težje-
ga, da na nižji stopnji izklju-
čuje množenje, merjenje in 
deljenje, ker je to za otroški 
duh obremenitev ter da po-
udarja praktično stran upo-
rabnih nalog. 

Metodik računstva Luka 
Lavtar je bil sin usnjarja iz 
Železnikov. Osnovno šolo 
je obiskoval v Škofji Loki, 

gimnazijo v Ljubljani. Na 
dunajski univerzi je študi-
ral matematiko in fiziko. Iz-
pit je naredil s slovenskim 
in nemškim učnim jezikom 
julija 1872 ter postal okto-
bra suplent na ljubljanski 
realki, kjer je poučeval tudi 

slovenščino. Čez eno leto 
je bil imenovan za glavne-
ga učitelja extra statum na 
ženskem učiteljišču v Gori-
ci, avgusta 1875 pa na mo-
škem učiteljišču v Maribo-
ru, kjer je plodno deloval do 
svoje smrti leta 1915.

Zanimivi Gorenjci tedna iz dežele Kranjske:
   V Novi vasi pri Lescah se je 15. 10. 1829 rodil  

pisatelj in duhovnik Janez Božič. Med drugim je 
bil tudi urednik celovškega Slovenca. 

   Na Stari Savi na Jesenicah se je 15. 10. 1862 rodil 
gradbenik Anton Klinar. Vodil je gradnjo vodovo-
dov na Bledu, v Kranju, Radovljici, HE Završnica 
in železobetonskih mostov in cest.

   V Tržiču se je 15. 10. 1903 rodil Franc Ahačič. Nje-
gova družina je bila tesno povezana z glasbo, pre-
življali pa so se s tradicionalno čevljarsko obrtjo. 

   V Dražgošah se je 16. 10. 1857 rodil učitelj in šol-
nik Luka Jelenc. Med letoma 1882 in 1899 je učil 
v Šenčurju. Ustanovil je bralno in gasilsko društvo 
ter učiteljsko društvo za kranjski okraj.

Peter Colnar

Milena Miklavčič

Pravijo, da se v življenju ču-
deži redkokdaj dogajajo. A če 
se, potem ni prav, da vanje 
ne verjamemo. Takšen, sicer 
neznaten čudež za človeštvo, 
a sila pomemben za neko od-
raščanje, je doživel tudi Emil. 
Po dolgih letih molka se da-
nes, ko sta starša že pokoj-
na, čuti dolžnega, da o njem 
spregovori.

Vse skupaj se je začelo, 
tako misli Emil, že zdavnaj 
pred njegovim rojstvom. 
Starša sta bila preprosta člo-
veka. Denarja je bilo komaj 
za preživetje. Kruh pa je pos-
tal še trši, ko je oče začel piti. 
Njegovi trije bratje so zgra-
dili vsak svojo hišo, le njemu 
ni uspelo prilesti višje kot do 
ubogega dvosobnega stano-
vanja brez kopalnice. Stano-
valci v vsakem nadstropju 
tega bloka, zgrajenega še 
pred vojno, so imeli skupno 
stranišče in pralnico. Emil 

in sestra sta spala na dotra-
jani žimnici, iz katere je na 
vseh koncih silila slama. Za 
eno samo odejo sta se vsako 
noč, zlasti, če je bila hladna, 
tepla. Ob večerih, ko je pri-
šel oče domov, je po navadi 
jedel krompir v oblicah, obi-
lo polit z ocvirki. Teh je bilo 
zmeraj dovolj, saj mu jih je 
prinašala mama. 

»S sestro sva bila njegove-
ga vinjenega stanja celo vese-
la. Kadar je vstopil v kuhinjo 
majavih nog, sva vedela, da 
bo hitro legel na divan, ki sta 
si ga delila z mamo, in zas-
pal. Ko se je to zgodilo, se ni 
prebudil do jutra, s sestro pa 
sva si lahko privoščila večerje 
do sitega!« se spominja Emil. 

»Mama ni hodila v službo. 
Morda zato ne, ker za otroke 
ni imela varstva. Le sem in 
tja je šla na kmete pomagat 
pri večjih kmečkih opravilih. 
Ali pa je doma kaj zašila, oko-
li Miklavža napletla na dese-
tine parov nogavic, šalov, ro-
kavic. Mama si zase ni nikoli 
nič privoščila. Imela je nekaj 
oblek, ki jih je dobila iz dru-
ge roke. Kadar je prišla v šolo, 
na govorilne ure, se je zmeraj 
lepo oblekla, tako da sva bila s 
sestro ponosna nanjo. 

V teh starih časih, v šestde-
setih letih prejšnjega stole-
tja, položnic še nismo pozna-
li. Za vse stvari, ki jih je bilo 
treba plačati, so v stanovanje 
vstopali inkasanti. Med nji-
mi je bil tudi Jozl, tako so ga 
klicali. Odčitaval je električ-
ne števce in ob vsakem obi-
sku mu je morala mama že 

vnaprej pripraviti denar. Ne 
sicer točnega zneska, ker ga 
ni poznala, temveč približno 
toliko, kot je plačala minu-
li mesec. Dokler ata ni toliko 
pil, z denarjem ni bilo težav. 
Žal pa je potem, ko je pos-
tal alkohol njegov zvesti pri-
jatelj, pognal vse do zadnje 
pare. Največkrat je izropal še 
mamine skrite zaloge, za ka-
tere je bila prepričana, da jih 
nikoli ne bo našel. 

Če denarja ni bilo na mizi, 
je bil cel hudič! Inkasant je 
preklinjal, robantil in grozil, 
da bodo elektriko odklopili. 
Mama je bila živčna in v sol-
zah. Do bližnje sosede se ni 
upala, saj ji je bila dolžna še 
od prejšnjega meseca. Padla 
je na kolena in ga milo prosi-
la, naj se je usmili. Naj poča-
ka do petnajstega. A je imel 
inkasant trdo srce. Danes ga 
razumem. Takšnih žensk, 
kot je bila mama, je bilo v tis-
tih blokih, kjer smo živeli, še 
veliko. Kdaj točno sta se zme-
nila za ''drugačen'' način pla-
čila, ne vem. Bil sem še otrok, 
dvanajstleten mulc, in vse-
ga, kar so šepetali odrasli, ni-
sem razumel. Spominjam se 
le, da nekaj časa tistih groz-
nih moledovanj, joka ter pro-
šenj za usmiljenje z materi-
ne strani ni bilo. Kljub vse-
mu pa sem nagonsko začu-
til – sestra ne, četudi je bila 
leto starejša od mene – da je 
nekaj narobe. Mama je obra-
čala glavo vstran, ni več pela 
slovenskih narodnih pesmi, 
ko sem prišel iz šole, je po-
gosto nepremično sedela na 

stolu in s praznimi očmi gle-
dala skozi okno. Kadar je bila 
takšna, sem se je kar malo 
bal, četudi mi ni hotela nič 
slabega. Ko sem si umil roke 
v škafu, je postavila predme 
krožnik, kot da bi bilo vse čis-
to v redu. Bilo me je strah, da 
je kaj bolna, da jo kaj boli. Žal 
ni bilo nikogar, ki bi ga lah-
ko vprašal za nasvet. Sestre 
ni brigalo, oče pa je bil tako 
in tako kar naprej pod ga-
som. Potem pa se je zgodi-
lo, da sem zbolel. Ošpice. 
Ves mesec nisem mogel iti v 
šolo, ker mi zdravnik ni do-
volil. Na dan, ko je potrkal na 
vrata inkasant, je bila mama 
zelo živčna. Vse, kar je vze-
la v roke, ji je padlo na tla. Ko 
je zaslišala, da je potrkal na 
vrata sosedovih, se je brez 
besed izmuznila na hodnik. 
Delal sem se, da spim, a ra-
dovednost je bila močnejša. 
Bosih nog sem stekel po ka-
mnitih tleh do vrat. Brigalo 
me je, če se prehladim. Slišal 
sem mamin pritajeni glas, 
da bo danes nemogoče, ker 
je otrok doma in bi vse videl. 
Inkasant ji je odgovarjal, da 
bo za to še plačala, da se tako 
nista zmenila. Preden je od-
šel, jo je moral grobo porini-
ti, saj se je prav začutilo, kako 
je priletela v vrata in ob njih 
zdrsnila na tla. 

Ko se je vrnila, je tiho jo-
kala in smrkala v robec. Oče-
ta ob dveh, kot po navadi, ni 
bilo domov. Mama se je od-
ločila, da gre ponj, da ga ulo-
vi, ko bo še vsaj kolikor toliko 
trezen. Vrnila se je z veliko 

modrico v bližini očesa. Oči-
tno očetu ni bilo prav, da ga 
je iskala po gostilnah.

Potem je prišel tisti usodni 
četrtek. Domov sem se prišel 
malo prej, ker sem imel ko-
šarkarski krožek, pa sem po-
zabil telovadne hlače. V kuhi-
nji sem naletel na grozljiv pri-
zor: inkasant je v krvi z razbi-
to glavo ležal na tleh, mama 
pa je nemo sedela na stolu. 
Niti premaknila se ni. Planil 
sem v jok, ker nisem vedel, 
kaj naj storim. Od mame ni 
bilo nobenega glasu. Zdelo 
se mi je, kot da tudi dihala ni 
več. Previdno sem zaprl vra-
ta za seboj in na vso moč tekel 
do fabrike, kjer je delal oče. 
Točno ob dveh se je pojavil na 
vhodnih vratih. Ko me je zag-
ledal, bilo je prvič, da sem to 
storil, je namrščil čelo. Brez 
odvečnih besed sva se zmeni-
la. Nič ni spraševal, samo sle-
dil mi je. Doma ga je pričakal 
grozljiv prizor. ''Kaj se je zgo-
dilo?'' je vprašal mamo. ''Saj 
veš, kaj!'' mu je ta nerazločno 
odgovorila. ''Ti si kriv, ker mi 
nisi dal denarja za elektriko. 
Pa je ta hudič hotel poraču-
nati drugače!'' V tistem tre-
nutku se je oče postaral za 
sto let. Prav videlo se je, kako 
je iz njega odtekalo življenje. 
Poslal me je do sosedov, ki 
so poklicali miličnike. ''Kdo 
je to storil?'' je vprašal njihov 
komandir. ''Jaz sem! Ker je 
nadlegoval ženo!'' je glasno 
odgovoril oče. Vklenili so ga 
in odpeljali. Takrat sem ga vi-
del zadnjič. V zaporu se je čez 
nekaj mesecev obesil. 

Zame, za preprostega fan-
tiča, še otroka, je bilo molča-
ti nekaj najhujšega. Milični-
ki so spraševali, ali kaj vem, 
pa sem moral lagati. Sosed-
je, prijatelji, celo sestra so 
bili prav tako radovedni. A 
sem molčal. Nisem hotel po-
vedati, da se je oče žrtvoval 
za mamo, za družino. Ver-
jetno se je v trenutkih, ko je 
videl, kaj se je zgodilo, zave-
del, da sta bili pijača in nje-
gova odvisnost krivi za vse 
gorje. Mama ga je v zapo-
ru obiskala enkrat samkrat. 
Ko se je vrnila domov, je bila 
bleda kot smrt. Prvič v življe-
nju me je objela in me pro-
sila odpuščanja. Stisnil sem 
se k njej in ji rekel, da vse ra-
zumem. Čeprav nisem čisto 
nič razumel. Takrat sem ve-
del le to, da je tisti Jozl mami 
delal nekaj zelo hudega. Ker 
če ne bi, ga ne bi udarila s 
krampom po glavi. 

Ker je postal oče zločinec, 
tudi nismo imeli več pravice 
stanovati v tistem delavskem 
bloku. Še sreča! Vrnili smo 
se k maminim staršem. Po-
tem se nam je precej bolje 
godilo. Le očetova smrt nas 
je ponovno spravila na kole-
na. S sestro nisva razumela, 
zakaj je to storil. Danes razu-
mem. Oče ni več mogel ži-
veti z mislijo, kaj je povzro-
čil s pijančevanjem. Mama 
se ni nikoli poročila, jaz tudi 
ne. Strah me je bilo odgovor-
nosti in zakonskih obvezno-
sti. Za mamo sem skrbel vse 
do njenega odhoda na drugi 
svet. Na smrtni postelji me je 
prijela za roko in mi rekla, naj 
ji oprostim. Zahvalila se mi 
je, ker sem molčal in nisem 
nikomur povedal, da je inka-
santa v resnici ubila ona.«

(Konec)

Moj oče – junak ali zločinec?

usode
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Razgledi

Vaš razgled

Čarobnost giba, glasbe in luči nam hitro seže v srce. Le kako ne, saj si ob tegobah 
vsakdanjega življenja takole pod večer ljudje z veseljem namenimo tudi nekaj radosti in 
hrane za svoje od dnevnega vrveža utrujene duše. Orientalski plesi, ki jih že deseto leto 
plešejo dekleta v KUD Leyli v Tržiču, so kot nalašč za to – in mogoče tudi dobra zamenjava 
gledanju neskončnih nadaljevank iz taistih krajev. Priljubljenost obojega pa da vedeti, da 
nam Bližnji vzhod le ni tako daleč, kot nekateri trdijo. I. K. / Foto: Tina Dokl

Miha Naglič

»'Moji Miti, oči,' piše na 
zelenem traku, na malem 
belem vencu. Všeč bi ti bil, 
ker so rože drobne, takšne, 
kakor jih imaš rada. Gledam 
okrog in ga iščem. 'Lojze
ta ni, samo venec je poslal,' 
reče oče. Dada se prestopa, 
težko stoji. Ko diha, hrope, 
in ko hrope, reče: 'Ja, ni ga', 
in stisne spodnjo ustnico z 
zobmi. Jaz pa verjamem, da 
je tu nekje, samo da je ljudi 
že preveč. In verjamem, da 
me vidi, verjamem, da gle
da samo mene in še Roka 
čisto malo. Ljudje prihaja
jo in vse več jih je. Oče vča
sih joka, Dada ne joka več in 
tudi midva potem ne jokava 
več. Jaz sem na Dadini desni, 
Rok je na Dadini levi. Ko pri
hajajo, ji dajo roko, roko dajo 

tudi očetu in meni in Roku. 
In midva jim roko dava na
zaj. Kolona je dolga in kolona 
nas poljublja. Ko se z Dado 
pogledava, imava na licu rde
čo šminko. Smejiva se zato, 
komaj se ustavim. Kolona je 
brez konca. Tista iz službe, ki 
ti je v soboto prinesla solzice, 
ti danes prinese lilije. Ogro
men prašnik se ji razsu
je po obleki iz semiša. Nek
do ga briše z robcem, namo
čenim v vazi, flek pa se veča 
in paca. 'A misliš, da ga bo 
lahko še kdaj spravila dol?' 
rečem Dadi. 'Ne vem, ona 
je manekenka,' reče Dada 
meni, Roku pa reče: 'Ne sti
kaj po nosu,' poišče robec in 
mu obriše umazanijo z lic. 
'Smrdi,' reče Rok. 'A gremo 
res jutri že na morje?' 'Gre
mo,' reče Dada in nastavi lice 
v nov poljub.« (Str. 117–118)

Pisati o knjigi, katere glav
ne junake osebo poznaš, je 
posebna skušnjava. Lahko 
bi razlagal, da je Lojze pri
znani slovenski umetnostni 
zgodovinar, doma iz Žirov, 
Dada pa njegova prva žena, 
doma iz Stražišča. A glav
na junakinja je deklica Bro
nja, ki ta prizor v mrliški 
vežici na Žalah mnogo po
zneje opiše. V krsti je njena 
mama Mita, hči Lojzeta in 
Dade, umrla še mlada za ra
kom. Hči se z mamo ves čas 
pogovarja, še dolgo po njeni 
smrti, ko vse to napiše. Leta 
pozneje tudi ona zboli za ra
kom, a ga premaga. In v tem 
je eno glavnih sporočil te 
knjige: kako morda preživiš, 

če se boriš. Ali pa tudi ne, če 
drzno izzivaš usodo, tako 
kot jo je Bronjin brat Rok, ki 
je postal vrhunski alpinist in 
se smrtno ponesrečil v ste
ni Šit nad Tamarjem. Sicer 
pa je bila pred temi tragič
nimi preizkušnjami to čis
to srečna družina. Živeli so 
v svojem stanovanju in uži
vali v ritualih vsakdana in v 
vseh mogočih banalijah. Ki 
so banalije le do takrat, ko se 
glavna junakinja spet nekaj 
predrzne, začne pisati in jih 
povzdigne v literaturo. In tu 
je še tretja poanta: ko prebe
remo to zelo berljivo knjigo, 
nam je jasno, da smo z njo 
dobili novo slovensko pisa
teljico.

Nove knjige (456)

Belo se pere na devetdeset

Bronja Žakelj, Belo se pere na devetdeset, Beletrina, 
Ljubljana, 2018, 268 strani

Lepotec, ki se dviguje nad tisočletnim mestom, v teh dneh dobiva še lepšo podobo. 
Poskrbeli so, da bo pred zimo dobil novo pokrivalo. Če mu bodo v prihodnje polepšali še 
severno lice, potem mu ne bo para daleč naokrog. D. Ž. / Foto: Tina Dokl

Alenka Bole Vrabec

Takšen vzdevek je do
bila Henriette d'Angevil
le, druga ženska, ki je sto
pila na vrh Mont Blanca  v 
septembru 1838 in so jo po 
spustu v Chamonixu, od ko
der je odprava tudi krenila, 
sprejeli z bučnim navduše
njem. Prva je bila kmečko 
dekle in natakarica Marie 
Paradis, domačinka iz Cha
monixa, ki pa so jo na vrh, 
ko ji je zmanjkovalo zraka, 
menda vodniki bolj prines
li kot pripeljali že leta 1808. 
Nesporno velja Henriette d' 
Angeville za prvo alpinistko, 
ki je osvojila  še dvajset vr
hov v Alpah, Mont Blanc pa 
je osvojila, ko ji je bilo že 44 

let. Zadnji vrh je osvojila, ko 
ji je bilo 69 let. Do smrti 13. 
1. 1781 je nato bivala v Loza
ni, kjer je ustanovila in od
prla Muzej mineralov. Po
ročila se ni nikoli. 

Bila je plemkinja, kate
re deda je usmrtila giljoti
na, oče pa je bil po franco
ski revoluciji zaprt. Zato se 
je družina preselila na po
deželje  in iz domačega gra
diča je Henriette gledala 
mogočne vrhove  in  skrbno 
načrtovala svoj vzpon.  Do
umela je, da se lahko  po
nesreči, in je zato napisala 
celo oporoko.   

Henriette d'Angeville, 
ki  se je rodila 1794,  je svoj 
načrt oblikovala tako natan
ko kot vojaški strateg. V nje
ni odpravi je bilo šest pre
kaljenih  vodnikov, šest no
sačev in mulovodec. Zase 
je skrbno pripravila oblači
la za vzpon na vršac. Na gla
vi je imela krzneno pokriva
lo, prišito na zelen slamnik; 
ogrinjalo, preščipnjeno v 
pasu, je bilo iz krzna.  Spo
dnja krila so bila vatirana in 
so ji segala do meč, pod nji
mi je nosila pumparice. Svo
ja oblačila je natanko opisa
la pozneje, ko je izdala knji
žico Moja odprava na Mont 
Blanc. V njej je tudi poda
tek, kaj je štirinajst gornikov  
– poleg takratne gorniške 
opreme – imelo za preživet
je, da jim ni krulilo v želod
cih: dva koštrunja stegna, 
dva volov ska jezika,  24 peče
nih piščancev, šest hlebcev 
kruha, steklenico konjaka,  
1steklenico kisa, steklenico 
sirupa,  kurjo juho, šest sod
čkov piva, poldrug kilogram 

sladkorja, poldrug kilogram 
čokolade,  belo in rdeče vino 
in še nekaj malenkosti. 

Ko  je odprava odšla iz 
Chamonixa,  se je oglasilo 
nekaj zlobnih, zelo omalova
žujočih jezikov, češ kakšne 
muhe pa ima ta gospodična 
ekstravaganca. Vsem pa je 
dalo misliti, da je najela naj
boljše vodnike z bogatimi 
izkušnjami. Vzpon ni minil 
brez nevarnih pripetljajev, 
vendar se je srečno iztekel. 
A tudi po srečni vrnitvi je v 
Henriettino čašo slave, ob
čudovanja in priznanja ka
nila grenka mačistična kap
lja. Neki švicarski časopis  je 
objavil žolčni komentar, da 
možatega, kraljevskega vrha 
Mont Blanca doslej ni po
nižal še nihče tako zelo kot 
noga nekega ženščeta!  … 

V Chamonixu in okolici 
pa še danes radi postrežejo 
z jedjo, ki ji pravijo  pôelée 
montagnarde.

Gorniška ponvica 

Za 4 (lačne po sestopu s 
hribov) potrebujemo: olje, 1 
veliko čebulo, 1 kg krompirja, 
250 g mesnate prekajene sla-
nine, 25 cl belega suhega vina, 
250 g mehkega sira.

Čebulo olupimo in dro
bno narežemo. Prepraži
mo jo na vročem olju, da po
stekleni. Dodamo na plošč
ke narezan krompir in pra
žimo 15 minut ter občasno 
premešamo.  Dodamo vino 
in tenko narezan sir in na 
majhnem ognju pražimo še 
15 minut, da je krompir me
hak in sir stopljen.

Pa dober tek!

Bela gospodična

mizica,
pogrni se



Alenka Brun

M
ilojka Magaj-
ne se dota-
kne še ene-
ga velikega 
potenciala 

idrijskega muzeja, ki je del 
Unescove dediščine, med-
tem ko je Partizanska bol-
nica Franja nosilka znaka 
evropske dediščine. »Grad 
Gewerkenegg v Idriji in teh-
niška dediščina, za katero 
skrbimo, prav tako priteg-
ne veliko obiskovalcev. Zelo 
odmevne so naše čipkarske 
razstave. Poleg stalne raz-
stave čipk na gradu pripra-
vljamo namreč tudi občas-
ne razstave tako v Idriji kot v 
Cerknem, na katerih se pred-
stavljajo domače klekljarice, 
redno pa gostimo tudi tuje. 
Letos je bila zelo odmevna 
razstava čipk iz Rusije z nas-
lovom Vologda: ruska pre-
stolnica čipk.« V Cerkljan-
skem muzeju pa obiskoval-
ce najbolj pritegnejo laufar-
ji, razstavljeni cerkljanski 
pustni liki. Danes jih poz-
namo 25, posebnost pa so 
njihove »larfe«, ki so izrez-
ljane iz lipovega lesa, razen 
Lamanta, ki je narejen iz 
živalske kože. Ljudem pa je 

vizualno zagotovo najbližje 
Ta terjast, ki je tudi najbolj 
poskočen in prepoznaven 
lik v laufarski družini.

In kaj v muzeju priprav-
ljajo v nadaljevanju? Miloj-
ka Magajne pravi, da bo raz-
stava na temo prve svetov-
ne vojne na ogled do konca 
maja prihodnje leto, potem 
se bodo pa verjetno posveti-
li pripravi razstave na temo 
rapalske meje. V prihod-
njem letu bi radi pripravi-
li tudi potujočo razstavo na 
temo Partizanske bolnice 

Franja, s katero bodo lahko 
gostovali pri drugih nosil-
cih znaka evropske dediš-
čine. »Gostovanje na Hrva-
škem je že dogovorjeno,« 
še pove in zaključi s pova-
bilom: »Mestni muzej Idri-
ja skrbi za sila raznovrst-
no dediščino. Lahko jo naj-
dete sredi mesta, za debeli-
mi grajskimi zidovi idrijske-
ga gradu in v nekdanji cer-
kljanski sodniji, z malce tru-
da pa tudi sredi gozda pod 
robom Vojskarske planote, 

v slikoviti soteski Pasice in 
pod kopasto Kojco. Pripove-
duje nam zgodbe o delavno-
sti, iznajdljivosti, vztrajnos-
ti, pokončnosti in pogumu 
naših prednikov. Obiščite 
nas in jim prisluhnite. Z nji-
mi boste potešili svojo rado-
vednost, se naužili lepega in 
skrivnostnega ter podožive-
li čas, ko se je rojevala svo-
boda.«

Težko pa si Idrijo pred-
stavljamo, ne da bi pokusili 
njihove znamenite žlikrofe. 

Skozi Poljansko dolino do Cerknega in v Idrijo (2)

IDRIJSKI ŽLIKROFI

S prvotnih 14 se je družina laufarjev povečala na 25 članov, 
ki pa ostajajo znotraj prvotnega vsebinskega okvira.

Jože Pavšič je Gorenjcem pokazal središče Idrije.

Idrijski žlikrofi

Matjaž Jelovčan iz Gostišča Barbara

Hiša v Idriji, kjer v spodnjih prostorih najdemo Rudarski 
muzej Antonijev rov, v zgornjih Gostišče Barbara, v njej pa 
se je rodil tudi Stanko Bloudek.

Cerkljanski muzej

Mestni trg v Idriji

Gorenjci smo jih tokrat oku-
šali v Gostišču Barbara, kjer 
nas je sprejel Matjaž Jelov-
čan, ter nas – preden smo se 
sprehodili skozi Idrijo z vod-
nikom Jožetom Pavšičem – 
pogostil še z idrijsko ocvir-
kovko in pijačo dobrodošli-
ce: grenkim pelinovim napi-
tkom ali »gerušem«, nam 
predstavil idrijski žlikrof in 
posebno sladico, ki je nasta-
la po njegovi ideji: čokoladni 

žlikrof, ter povedal še nekaj o 
hiši, v kateri je gostišče. Pod 
gostiščem je namreč vhod v 
Antonijev rov, je pa to tudi 
rojstna hiša Stanka Bloudka, 
očeta znamenite Bloudkove 
skakalnice v Planici.

Jože Pavšič pa nas je torej 
popeljal skozi mesto, in 
ker je nekdanji rudar, seve-
da izletnikom vprašanj na 
temo knapovskega življenja 
ni zmanjkalo. (Konec)
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Lahko se udeležite tečaja vedeževanja. 
Naročniki Gorenjskega glasa, izkoristite popust v 
višini 10 %.  Za več informacij čim prej pokličite Tanjo  
na tel. št.:  040 514 975
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TA JE DOBRA
sudoku_LAZJI_18_84
NALOGA

6 4 2 7 1
3 8 2 4 5

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

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

6 1 7 3

sudoku_LAZJI_18_84

REŠITEV

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

sudoku_TEZJI_18_84
NALOGA

4 7 3 8
6 8 9
3 7 1

6 9 3 5 8

3 5 7 1 4
5 1 6

1 9 7
2 3 1

sudoku_TEZJI_18_84

REŠITEV

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

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. Sestavil: B. F.

TEŽJI  
SUDOKU

Rešitev:

Rešitev:

LAŽJI  
SUDOKU 

sudoku_TEZJI_18_84
NALOGA

4738
689
371

69358

35714
516

197
231

sudoku_TEZJI_18_84

REŠITEV

472963581
561284739
839715642
216479358
984536127
357128496
793851264
145692873
628347915

sudoku_LAZJI_18_84
NALOGA

64271
38245

643
7396
13859

9572
527
16984

6173

sudoku_LAZJI_18_84

REŠITEV

642735918
398124675
751968243
275319486
413286597
986547321
524873169
137692854
869451732

Indijanec z izjemnim spominom
V rezervatu na severu Arizone je stoti rojstni dan prazno-
val poglavar, ki je imel tak spomin, da je bil še računalnik 
v primerjavi z njim počasen.
Novinarjev kot listja, pa ga eden vpraša: »No, kaj ste jedli 
za trideseti rojstni dan?«
»Jajca!« se odreže indijanski očak. 
Preverijo v dokumentaciji in res – brez napake. 
Dvajset let pozneje je na torti sto dvajset svečk in spet 
brnijo kamere. Novinar, ki je bil zraven že prejšnjič, ima 
prvi besedo: »No, očka, kako, kako?«
»Na oko!« odgovori indijanska korenina.

Ko krava ni prava
Janez je jezen kot vrag. Sitnari po hiši in v hlev še pogledati 
noče.
Jožica: »Janez, daj že enkrat mir, prava sitnoba si. Pojdi se 
skregat k tisti barabi Marjanu, ki ti je prodal kravo in te z 
njo prinesel okoli, ali pa bodi tiho.«
Janez vzame pot pod noge in naravnost k Marjanu: 
»Dovolj imam tvoje krave. Zdaj pa poslušaj, kaj ti bom 
povedal. Krava, ki si mi jo prejšnji teden prodal, nima mle-
ka pa tudi za mesarja ni dobra!«
Marjan: »No, če nič drugega, si pa zagotovo opazil, da je 
po srcu dobra!«

Oba sta iskala
Tine razlaga prijatelju: »Ponoči je lopov vstopil v mojo 
hišo in iskal denar. Jaz sem se prebudil in začel iskati sku-
paj z njim.«

Osvajalec 
Svetovni prvak v osvajanju: »Punca, a imaš ti službo?« 
»Imam.« 
»A hočeš, da ti ''zrihtam'' porodniško?«

Oven (21. 3.–21. 4.) 
Morda vas čakajo malce težji dnevi, znašli se boste in ener-
gijo poiskali v stvareh, ki vas veselijo in notranje napolnijo. 
Mlajša oseba bo od vas pričakovala pomoč in vse boste 
naredili, da pomagate, kot vedno znate. Prijazna beseda.

Bik (22. 4.–20. 5.)
V prihodnjih dneh boste imeli nepričakovane izdatke. Še 
dobro, da ste na take in podobne zagate vedno pripravlje-
ni. Na službenem področju bodite previdni pri potezah, 
saj ste opazovani. Nekomu ni preveč všeč vaš hiter in 
pomemben dosežek.

Dvojčka (21. 5.–21. 6.)
Pred vami je veliko zanimivih, posebnih dogodkov. Občas-
na težava se lahko pojavi le takrat, ko boste v pričakovanju 
nemogočega. Spoznali boste, da ni preteklost tista, ki vas 
bremeni, ampak vas je le strah prihodnosti. Nikar.

Rak (22. 6.–22. 7.)
Tokrat ne bo dovolj samo čaj in nekaj ur počitka, da bi bili 
zopet kot novi. Prehlad bo treba preležati in se kvalitetno 
odpočiti, da boste potem lahko odhiteli novim zmagam 
naproti. Posebno presenečenje vas čaka v obliki darila.

Lev (23. 7.–23. 8.)
Odnosi v domačem okolju bodo v teh dneh kar napeti 
in poskrbeti morate, da se preveč ne vpletate z nasveti. 
Malce se umaknite in se posvetite drugim stvarem. Tem-
ni oblak bo šel hitro mimo, takoj zatem sledita sonce in 
dobra volja.

Devica (24. 8.–23. 9.)
V svoj čustveni svet boste odprli okno in presenečeni 
boste. Prepričanje, da morate vse misli zadržati zase, je 
zmotno. Lepo je, ko se deli veselje med druge, ki vas imajo 
radi. In nasprotno – lažje je, kadar v težavah nismo sami.

Tehtnica (24. 9.–23. 10.) 
Čeprav se vam v ljubezenskem življenju vse odvija po 
načrtu, morate biti previdni, da vam vajeti ne uidejo iz rok. 
Ne smete pozabiti, da nobena stvar v življenju ni lahkotno 
samoumevna in je treba vsak odnos redno negovati. 

Škorpijon (24. 10.–22. 11.)
Uteho boste iskali v samoti, kljub temu da se dobro zave-
date, da to na dolgi rok ne more iti. Domači čakajo, da se 
predramite, in imajo za vas lepo presenečenje. Pomem-
bne zadeve niso šle mimo vas, še vedno vas čakajo.

Strelec (23. 11.–21. 12.)
Razpeti boste med družino in službo. Za vse boste tokrat 
imeli premalo časa. Kar vam ne bo preveč odgovarjalo, a 
drugače pač ne bo šlo. Tokrat bodo v ospredju službene 
zadeve, ki se jim morate čim bolj posvetiti in biti pozorni.

Kozorog (22. 12.–20. 1.)
Veliko presenečenje vas čaka od osebe nasprotnega spola. 
Prvi hip ne boste mogli verjeti svoji sreči, počasi pa boste 
le dojeli. Vsak pride enkrat na vrsto in sedaj boste to vi. 
Kmalu prejmete sporočilo, povezano s potovanjem. Ne 
odlašajte.

Vodnar (21. 1.–19. 2.) 
Vedno več časa se ukvarjate z mislijo, kaj vse bi morali 
spremeniti v svojem življenju. Samo premišljevanje vam 
ne bo rešilo težav, ampak morate za to tudi kaj narediti. 
Dobre novice boste dobili po pošti, presenečenje bo nepo-
pisno. 

Ribi (20. 2.–20. 3.)
Občutek, da ne glede na to, kaj naredite in koliko se tru-
dite, se stanje ne spremeni v pozitivno, bo v tem tednu 
minil. Začel se bo postavljati nov mozaik in glede financ 
se vam končno začne bližati zelena veja. Uradni pogovor 
bo prinesel dobre rezultate.
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31.10.2018 
od 18:00 
do 24:00.
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SLEPA ULCA:

Noč čarovnic za odrasle v rovih 
pod starim Kranjem 
Strašljivo doživetje v kranjskem 
podzemlju

Več informacij na:
slepa-ulca.si
facebook.com/slepaulca/
https://www.visitkranj.com/sl/noc-carovnic-kranj

Rovi pod starim Kranjem
za otroke

ob 16., 17. 
in 18. uri

26. - 30. 10.

www.visitkranj.si
Vstopnice na vseh prodajnih mestih Eventim, Petrol servisih in v Kranjski hiši, ter uro pred pričetkom na dan dogodka do razprodaje.

09. in 10. PE
TE

K

SO
BO

TA
16. in 17. PE

TE
K

SO
BO

TA

www.visitkranj.si

NOVEMBER
Okusite vinorodno in kulinarično Slovenijo
Več kot 40 degustacijskih točk

Vstopnice na vseh prodajnih mestih Eventim, Petrol servisih in v Kranjski hiši, 
ter uro pred pričetkom na dan dogodka do razprodaje.

1.  nagrada: dve vstopnici za VINSKO POT v rovih pod starim Kranjem  
dne 10. 11. ob 13. uri

2. nagrada: dve vstopnici za SLEPO ULICO,dne 31. 10. ob 18. uri
3. nagrada: dve vstopnici za SLEPO ULICO dne 31. 10. ob 18. uri

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih polj in vpi sa no v ku pon  
iz kri žan ke) po šlji te do petka, 26. oktobra 2018, na Go renj ski glas, Ble i  we i so va  
ce sta 4, 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 Ble i we i so vi ce sti 4.
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www.visitkranj.si
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Iz Kensingtonske palače so sporočil, da 
princ Harry (34) in Meghan Markle (37) 
spomladi pričakujeta prvega otroka. To 
bo prvi otrok za upokojeno igralko in 
princa. Marklova je noseča približno tri 
mesece, veselo novico pa sta kraljici in 

princu Filipu ter princu Charlesu sporočila na poroki prin-
cese Eugenie v Veliki Britaniji. Njun otrok bo sedmi v vrsti 
za prestol.

Meghan Markle in princ Harry pričakujeta otroka

Nicole Kidman (51), ki se je pri rosnih dva-
indvajsetih poročila s Tomom Cruisom, 
pravi, da jo je ta zakon obvaroval pred 
spolnim nadlegovanjem v Hollywoodu. 
»Poročila sem se iz ljubezni, toda zakon 
z izredno močno in pomembno osebo 

me je obvaroval nadlegovanj,« je priznala igralka, ki se 
je po desetih letih in dveh posvojenih otrocih od Cruisa 
ločila in se leta 2006 poročila s Keithom Urbanom.

Poroka jo je obvarovala spolnih nadlegovanj

Pevka Ariana Grande (25) 
in komik Pete Davidson 
(24) sta prekinila zaroko in 
se razšla. Kot poročajo tuji 
mediji, ni bil pravi čas za 
njuno zvezo. Grandejeva 

in Davidson se imata sicer še vedno rada, vendar pa je 
njuna zveza izgubila čar romantičnosti. Par sta postala 
maja, že čez nekaj tednov pa oznanila zaroko. Pevka in 
igralec novice uradno nista komentirala.

Ariana Grande in Pete Davidson sta se razšla

Po množičnem poročanju medijev, da se 
po sinovi bitki z rakom Michael Bublé (43) 
poslavlja od glasbenih odrov, se je oglasil 
pevčev predstavnik in govorice zanikal. 
Sicer pa je pevec sam sprožil govorice 
o upokojitvi. »Nimam želodca več za ta 

zvezdniški narcizem. To je moj zadnji intervju, upokojil se 
bom. Posnel sem popolno ploščo in zato lahko zaključim 
na vrhuncu,« je pred dnevi izjavil pevec, ki bo 16. novem-
bra izdal nov album.

Michael Bublé se še ne namerava upokojiti

VRTIMO GLOBUS

Maša Likosar

T
ržiške oriental-
ske plesalke so 
ob desetletnici 
delovanja minulo 
soboto polno Dvo-

rano tržiških olimpijcev oča-
rale z uprizoritvijo zgodbe o 
Šeherezadi. V predstavi so 
uporabile za Orient značilen 
ciklični način pripovedovan-
ja, kar pomeni, da so v osre-
dnjo okvirno zgodbo vložile 
raznolike zgodbe, ki se med 
seboj prepletajo in prehajajo 
druga v drugo. »Dvor, sulta-
nova vrnitev iz vojne, magi-
čno jezero in skrivnost pose-
bne noči, združitev štirih 
naravnih elementov, demon-
ska bitja, verižica s čarobno 

močjo, svečanost in slavje – 
to je zgodba o Šeherezadi,« 
pove umetniška vodja kul-
turno-umetniškega druš-
tva Leyli in priznana učitel-
jica orientalskega plesa Iris 
Šober. Na odru se je zvrstilo 
kar petdeset plesalk. Kot gos-
tje so se jim pridružile člani-
ce skupine Ambrosia Ves-
na Zorman, Tina Leskovšek 
in Simona Kočar, zvoka vio-
line in klarineta pa sta ples-
ni predstavi dodala Tina Bla-
znik in Robert Bone. Po spe-
ktakularni uprizoritvi je Zve-
za kulturnih organizacij 
Tržič podelila jubilejna priz-
nanja članicam, ki so v druš-
tvu vseh deset let. Poleg Iris 
Šober so ga prejele Sandra 
Kavčič, Sonja Begulić, Stana 
Petković in Sara Bojić, mlajši 

članici Sara Blagotinšek in 
Stela Poljanšek pa sta dobili 
priznanje za pet let članstva.

KUD Leyli, ki deluje od 
junija 2008, želi prispeva-
ti k višjemu nivoju oriental-
skega plesa, k razumevanju 
in spoštovanju orientalske 
kulture brez predsodkov, 
značilnih za zahodno doje-
manje orientalizma. Eden 
od načinov, s katerim skuša-
jo to doseči, je udejstvovanje 
in doseganje visokih rezulta-
tov na državnih prvenstvih, 
mednarodnih in svetovnih 
festivalskih tekmah, vsako 
leto pa pripravijo tudi večji 
plesni projekt in predstavo.

Društvo šteje že osemde-
set članic, starih od šest do 
šestdeset let. Interes za ples 
z vzhoda vedno večji, pojasni 

Iris Šober. »Smo daleč od tra-
dicionalnih slovenskih ple-
sov, naši plesi izhajajo iz 
Egipta in upodabljajo tradi-
cionalno egipčansko žensko 
iz dežele, ki izžareva moč,« 
pove in nadaljuje: »Oriental-
ski ples ponudi ženski mož-
nost lastnega izražanja, vsa-
ka orientalska plesalka preko 
značilnih ženstvenih gibov 
lahko začuti svojstveno ele-
ganco in gracioznost.« Kot 
meni Iris, se orientalskega 
plesa žal še vedno držijo nel-
jubi stereotipi. »Glavni krivec 
so filmi, ki orientalsko umet-
nost prikazujejo na cenen in 
neokusen način, je pa orien-
talski ples vse prej kot vulga-
ren. Vesela sem, da so Tržiča-
ni to prepoznali in nas z obču-
dovanjem sprejeli.«

PLES IZ ORIENTA
Kulturno-umetniško društvo Leyli iz Tržiča letos obeležuje desetletnico delovanja. V počastitev jubileja 
so ustvarili posebno plesno zgodbo, ki jih je popeljala v pravljični svet Tisoč in ene noči.

Posebne gostje Tina Leskovšek, Vesna Zorman in Simona 
Kočar, članice skupine Ambrosia / Foto: Tina Dokl

Nina Blagotinšek, Claudia Vnuk, Tina Uršič in Sanja Steka 
Kaštrun so plesale ruski romski ples. / Foto: Tina Dokl

Tina Blaznik in Robert Bone sta plesno predstavo glasbeno 
popestrila z violino in klarinetom. / Foto: Tina Dokl

Plesalke v rdečih oblekah so s plesom s svečkami uprizorile 
svečanost na dvoru. / Foto: Tina Dokl

Mladinke KUD Leyli so s srebrnimi krili odplesale magično 
noč. / Foto: Tina Dokl

S posebnimi orientalskimi rekviziti, t. i. poiji, so plesalke 
prikazale del zgodbe, ko jezero oživi. / Foto: Tina Dokl

Sonja Košica je simpatična dvajsetletnica, ki veliko časa 
posveča glasbi. Ljubitelji narodno-zabavne glasbe jo 
poznajo kot pevko Ansambla Šus iz Tuhinjske doline, ki 
je na sceni že približno štiri leta. Pred kratkim so izdali 
svojo četrto avtorsko skladbo Sreče kovač.  
/ Foto: Aleš Senožetnik
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HALO-HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 201 42 00

Na ro či la za ob ja vo spre je ma mo po te le fo nu 04/201-42-00, fak su 04/201-42-13  
ali oseb no na Bleiweisovi cesti 4 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 ŠMARJEŠKE TOPLICE: 12. 11.; TRST: 13. 11.; PRAZNIK 
KAKIJEV: 17. 11.; MARTINOVANJE: 10. 11.; GRADEC PRIMARK: 
8. 12.; MEDŽUGORJE Z MANDARINAMI: 27.–29.10; BERNAR-
DIN: 18.–21. 11.; BANOVCI: 4.–7. 11.; STRUNJAN: 2.–5. 12.; BANJA 
VRUĆICA S PIRAMIDAMI: 23.–25. 11.; S TERAPIJAMI: 10.–17. 
12.; MADŽARSKE TOPLICE: 4.–8. 11.; SILVESTROVANJE TERME  
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

Martinovanje
Jesenice – Medobčinsko društvo invalidov Jesenice obvešča 
člane, da že sprejema prijave za Martinovanje, ki bo v četr-
tek, 8. novembra. Prijave sprejemajo na sedežu društva v 
času uradnih ur, v torek od 10. do 12. in 16. do 18. ure, do 6. 
novembra. 

Medgeneracijske prireditve
Kranj, Cerklje, Šenčur – V Medgeneracijskem centru Kranj 
bodo v ponedeljek, 22. oktobra, ob 18. uri Miselne igre, v 
torek, 23. oktobra, bo ob 17. uri Tehnična prva pomoč – ra-
čunalništvo in telefonija, ob 18. uri bodo Vesele urice: Espe-
ranto. V TIC-u v Cerkljah bodo v ponedeljek, 22. oktobra, 
ob 15. uri brezplačne inštrukcije matematike, ob 18.30 bo v 
Osnovni šoli Cerklje telovadba za prožno telo, v Šenčurju pa 
bo v torek, 23. oktobra, v domu krajanov ob 9.30 delavnica 
Klepetajmo po nemško. Obvezne so prijave na telefon 041 
724 134 ali na e-naslov mck-prijava@luniverza.si.

Komemoracije ob dnevu mrtvih
Komemoracije Združenja borcev za vrednote NOB Kranj bodo 
ob dnevu mrtvih potekale: v sredo, 24. oktobra: Preddvor – 

Letovanje v Izoli
Kranj – Društvo upokojencev Kranj vabi na letovanje v Ho-
telu Delfin v Izoli, in sicer od 14. do 21. decembra. Nudijo 
brezplačni prevoz do Izole. Prijave sprejemajo v društveni 
pisarni, kjer boste izpolnili prijavnico in dobili podrobnejše 
informacije, do ponedeljka, 26. novembra, oz. do zapolnitve 
prostih mest

PREDAVANJA

Pomanjkanje drobiža med prvo svetovno vojno
Vodice – V Knjižnici Vodice bo v torek, 30. oktobra, ob sto-
ti obletnici konca prve svetovne vojne ob 19.30 predavanje 
Vitomirja Čopa z naslovom Pomanjkanje drobiža med 1. sv. 
vojno.

Tropski paradiž – Panama
Trzin – Potopisno predavanje Igorja Fabjana Tropski paradiž 
– Panama bo v torek, 23. oktobra, ob 20. uri v Kulturnem 
domu Trzin. 

Pravilna prehrana kot orožje proti stresu
Kranj – Humana, združenje svojcev pri skrbi za mentalno 
zdravje, v torek, 23. oktobra, ob 16. uri vabi na brezplačno 
predavanje Pravilna prehrana kot orožje proti stresu. Pre-
davala bo Alenka Dijak, prehranska svetovalka, v prostorih 
Humane, pri vodovodnem stolpu. 

Sejšeli
Žiri – V knjižnici bo danes, v petek, 19. oktobra, ob 18. uri 
predavanje popotnice Maje Novak o Sejšelih.

OBVESTILA
Tičarjev dom zaprt
Jesenice – Planinsko društvo Jesenice obvešča planince in 
obiskovalce Tičarjevega doma na Vršiču, da je dom z dnem 
15. oktobra zaprt. 

Peka potice v krušni peči
Kranjska Gora – V sredo, 24. oktobra, se bo ob 17. uri v Li-
znjekovi hiši začela delavnica Peka potice v krušni peči. Ob-
vezne so prijave po tel. 04 588 19 99 (Liznjekova hiša, Silvo 
Mirtič) ali 08 380 67 32 (Neli Štular).

ob 17. uri na pokopališču; v četrtek, 25. oktobra: Stražišče – ob 
16.15 v spominskem parku, Besnica – ob 17. uri pri grobišču na 
pokopališču v Zg. Besnici, Duplje – ob 17. uri pri spomeniku 
NOB pri osnovni šoli, Naklo – ob 17.30 pri spomeniku sredi 
vasi; v petek, 26. oktobra: Britof - Predoslje – ob 16. uri pri 
spomeniku na pokopališču, Kokrica – ob 16. uri na pokopali-
šču; v nedeljo, 28. oktobra: Goriče – ob 11. uri pri centralnem 
spomeniku; komemoracija na mestnem pokopališču v Kranju 
bo v torek, 30. oktobra, ob 16. uri; v sredo, 31. oktobra: Cerklje 
– ob 11. uri pri centralnem spomeniku NOB; v četrtek, 1. no-
vembra: Žabnica – ob 10. uri pri centralnem spomeniku NOB, 
Šenčur – ob 11. uri pri centralnem spomeniku.

IZLETI

Pohod na Trupejevo poldne
Preddvor – Pohodniki Društva upokojencev Preddvor se 
bodo v torek, 23. oktobra, podali na pohod na Trupejevo 
poldne (Karavanke). Zbor bo ob 8. uri na grajskem dvorišču 
v Preddvoru.

Na Plešivec pod Košuto
Gozd - Martuljek – Planinsko društvo Gozd Martuljk vabi v 
nedeljo, 21. oktobra, na izlet na Plešivec pod Košuto (1801 n. 
m.), v Karavankah. Pohodniki se bodo z osebnimi avtomobili 
ob 7.30 odpeljali izpred Penziona Špik v Gozdu - Martuljku. 
Čas celotne hoje bo od tri do štiri ure. Prijave do petka, 19. ok-
tobra, zbirata: Sara, tel. 041 554 014, in Mojca, tel. 041 821 366.

Pohod okrog Žirov
Žiri – Planinsko društvo Žiri organizira v nedeljo, 21. okto-
bra, Pohod okrog Žirov. Letošnji pohodniki se bodo iz cen-
tra Žirov povzpeli na Vrsnik, nato nadaljevali proti Govejku, 
v Krnice, čez Loncmanovo Sivko do Planinske koče Mrzl'k, 
kjer bo zaključek pohoda. Hoje bo tri do štiri ure. Pohod bo 
ob vsakem vremenu. Pohodniki se bodo zbrali pred Zadruž-
nim domom ob 8. uri. Kolesarji bodo startali ob 10. uri.

Planinski izlet na Veliki Gaber
Kranj – Društvo upokojencev Kranj vabi na planinski izlet 
na Veliki Gaber (Valvazorjeva pot)–Bogenšperk. Izlet bo v 
četrtek, 8. novembra, z odhodom s posebnim avtobusom 
ob 8. uri izpred Globusa. Pot je dolga devet kilometrov, hoje 
bo za od dve uri in pol do tri ure. Prijave z vplačili sprejemajo 
v društveni pisarni do ponedeljka, 5. novembra.

V zadnjem mesecu se je v slo-
venskih medijih pričel pojav-
ljati izraz – pojem energetska 
revščina. Sočasno se je pričelo 
odpirati vprašanje ali je to 
vprašanje katerega mora reše-
vati socialna služba ali naša 
ekonomija – energetika??
Po mnenju ministrice za in-
frastrukturo, kamor sodi tudi 
energetika je izraz energetska 
revščina oznaka za gospodinj-
stvo, katero porabi več, kakor 
10% svojih rednih prihodkov 
za potrebe ogrevanja in nakup 
električne energije (ta defini-
cija se je izoblikovala v času 
njenega zaslišanja na Odboru 
za infrastrukturo pri DZ pred 
pričetkom opravljanja njene se-
danje funkcije). 
V to skupino zagotovo sodi-
jo enočlanska gospodinjstva v 
večstanovanjskih objektih, kakor 
tudi v individualnih objektih. 
Skoraj pri vseh navedenih je 
možno zmanjšati porabo elek-
trične energije za obratovanje 
grelnikov (bojlerjev) s centralno 
pripravo tople sanitarne vode v 
večstanovanjskem objektu. V in-
dividualnih objektih pa z mon-
tažo sanitarne toplotne črpalke. 
V nekaj letni rabi novo vgrajene 
opreme, se tovrstne investicije 
same pokrijejo iz ustvarjenih pri-
hrankov ( 5 – 7 let ). Večje vpra-
šanje katero pa ostaja zaenkrat 

Kaj je energetska 
revščina

odprto, pa je reševanje znižanje 
cen ogrevanja, kjer nekateri pro-
izvajalci toplote skoraj že dihajo 
na škrge. Tudi oni bodo morali 
pričeti razmišljati o menjavi fo-
silnih energentov za trajne ener-
getske vire in tako ustrezno zni-
žati ceno za prodano kilowatno 
uro toplotne energije.
Ob tem pa je potrebno vedeti, 
da smo kot država sicer rati-
ficirali Podnebni sporazum, 
pa ne samo zato, da smo ne-
kaj odkljukali, pač pa zato, da 
bomo tudi nekaj naredili!!  In 
sedaj smo pred tem, da nekaj 
naredimo ravno na področju 
energetske revščine. In največ 
lahko naredimo s pomočjo 
EKO sklada RS, kateri ima 
namenska sredstva za nakup 
tovrstne opreme ( subvenci-
je) ostalo pa lahko občan(ka) 
pokrije z ustvarjenimi prihran-
ki ob tekočem obratovanju.
Ob zaključku zapišemo, da 
energetsko revščino lahko pre-
magamo z nekaj znanja in 
dobre volje do dela in sodelova-
njem s sosedi.
V razmislek 80l električni grel-
nik porabi mesečno za 20/30 
eur električnega toka, v pri-
meru centralne priprave tople 
sanitarne vode pa bi smel biti 
mesečni strošek cca 7/8 eur. 
Ker prihaja čas elektromobi-
lov, se ne bati, da elektrodis-
tributerji ne bodo imeli komu 
prodati električne energije.

Božo Dukić

Maša Likosar

Tržič – Na pobudo Joža Sal-
bergerja je bilo 1. avgusta 
1948 v Tržiču ustanovljeno 
Društvo upokojencev Tržič, 
ki je do leta 1975 delovalo 
kot podružnica republiške-
ga društva, kasneje samos-
tojno. Ob ustanovitvi je šte-
lo 52 članov ter 25 članov po-
smrtninske ustanove, danes 
se lahko pohvali s 1200 čla-
ni, med katerimi je levji de-
lež domačih upokojencev, 
saj v Tržiču beležijo dobrih 
dva tisoč ljudi, starejši od 69 
let. 

Društvene osnovne nalo-
ge od samega začetka zaje-
majo izboljšanje socialnega 
in materialnega položaja ter 
zvišanje življenjske ravni, 
sodelovanje s političnimi or-
ganizacijami, gospodarski-
mi in kulturnimi ustanova-
mi. Društvo poleg primarne 
socialne pomoči skrbi tudi 
za aktivno preživljanje pro-
stega časa, za umsko in fi-
zično krepost članov, saj or-
ganizirajo številne športne, 

kulturne, humanitarne, iz-
obraževalne, glasbene, li-
terarne dejavnosti. Od leta 
2011 so vključeni tudi v pro-
jekt Starejši za starejše, v 
okviru katerega ugotavljajo, 
v kakšnih razmerah živijo 
starejši, kakšno pomoč pot-
rebujejo in kdo jim jo nudi. 

Ob sedmem desetletju 
delovanja je predsednica 
društva Zvonka Pretnar de-
jala, da je društvo v vseh teh 
letih ohranilo svojo mladost, 
energijo, učinkovitost, so-
lidarnost in odgovarjalo na 
vse izzive. »Potovali smo iz 
analogne v digitalno dobo, 
iz obdobja svinčnika in pa-
pirja smo prispeli do raču-
nalnika, tablic in pametne-
ga telefona. Predvsem pa je 
bilo teh sedemdeset let poto-
vanje k sočloveku, naši čla-
ni čutijo močno pripadnost 
društvu, za kar so zaslužni 
tudi prostovoljci, ki poma-
gajo pri vseh društvenih de-
javnostih.«

Osrednja govornica 
proslave je bila direktori-
ca doma starejših občanov 

Doma Petra Uzarja dr. Ana-
marija Kejžar, ki je pouda-
rila, da društvo s svojim de-
lovanjem veliko prispeva k 
prijetnejšemu in zdravemu 
staranju. »Starost ni ovira, je 
čudovita priložnost človeko-
vega uresničevanja, globo-
ke sreče in izpolnitve v zad-
njem obdobju življenja.« 
Vse zbrane sta pozdravila 
tudi župan Občine Tržič Bo-
rut Sajovic, ki je predsedni-
ci društva Zvonki Pretnar 

podelil županovo priznanje, 
ter predsednik Zveze dru-
štev upokojencev Slovenije 
Janez Sušnik, ki je DU Tržič 
in Občini Tržič izročil veliki 
plaketi. DU Tržič pa je ob tej 
priložnosti Osnovni šoli Bi-
strica, Glasbeni šoli Tržič, 
Knjižnici dr. Toneta Pret-
narja in Domu Petra Uzarja 
naklonilo posebne zahvale 
za sodelovanje pri društve-
nih dejavnostih.

Sedemdeset let potovanja
Društvo upokojencev Tržič letos beleži sedemdeset let delovanja. Visoki jubilej so obeležili s slavnostno 
proslavo, na kateri so se spomnili svojega dolgoletnega potovanja, razvoja in obstoja. 

Predsednica Društva upokojencev Tržič Zvonka Pretnar je 
prejela županovo priznanje. / Foto: Tina Dokl



NEPREMIČNINE
STANOVANJA
KUPIM

GARSONJERO – Koper, Izola, Por-
torož, Strunjan, s parkiriščem, tel.: 
070/222-402 18003169

ODDAM

SOBO v stanovanjski hiši, zaposleni 
osebi, tel.: 070/207-697 18003174

VIKENDI, APARTMAJI
ODDAM

VIKEND hišico, samostojno v Ter-
mah Olimije, cena po dogovoru, tel.: 
030/619-628 18003148

POSESTI
PRODAM

ZAZIDLJIVO parcelo, 700 m2, sončna 
lega, Poljanska dolina, tel.: 040/235-
738 18003191
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Radio Triglav Jesenice, d.o.o., Trg Toneta Čufarja 4, 4270 Jesenice

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

Kapucinski trg 13, Škofja Loka
Tel. :  04/50 60 300, GSM:  041/ 675 123

E-mail: info@loka-nepremicnine.si

d.o
.o.

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

42 
EUR

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

trda vezava

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova cesta 4, 

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

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova 
cesta 4 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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Cena knjige je

9 99
 + poštnina

Največja dejanja 
humanosti  

v najgrozlivejših 
okoliščinah. 

264 strani, 
19 x 12,5 cm,

mehka vezava.

Tetovator iz Auschwitza temelji na resnični zgodbi Laleta in Gite 
Sokolov, slovaških Judov, ki sta preživela Auschwitz-Birkenau in si 
nazadnje ustvarila dom v Avstraliji. V taboriščih je bila Laletu dode-
ljena služba, v kateri je za preživetje tetoviral zapornike – dobesedno 
je praskal številke na roke svojih sotrpinov z neizbrisljivim črnilom in 
tako ustvaril enega najmočnejših simbolov holokavsta.

MALI OGLASI
T: 201 42 47, F: 201 42 13 
E: malioglasi@g-glas.si

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

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

POSLOVNI PROSTORI
ODDAM

V CERKLJAH oddam v najem gostinski 
lokal, dnevni bar, lokal obratuje, tel.: 
040/650-652 18003162

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

VW Polo 1.4, bencin, karavan, let. 
2000, reg. do 10/19, 185.000 km, 
veliki servis, 350 EUR, tel.: 040/285-
748  
 18003167

AVTODELI IN OPREMA
PRODAM

ALU platišča 185/60 R14, cena 70 
EUR, in podarim 4 letne gume Fulda, 
tel.: 04/59-57-448 18003165

KARAMBOLIRANA  
VOZILA
KUPIM

KARAMBOLIRANO vozilo ali vozilo 
v okvari, od let. 2000 dalje. Ugrica 
Blaž, s.p., Drulovka 38, Kranj, tel.: 
041/349-857 18003185

GRADBENI  
MATERIAL
PRODAM

MACESNOVE deske, zračno suhe, 28 
mm = 1.3 m3, 32 mm = 4.30 m3, 50 
mm = 0,84 m3, tel.: 04/25-22-575, 
041/638-445 18003175

STREŠNO opeko Kikinda, model 333, 
dobro ohranjeno, tel.: 040/235-738  
 18003192

SUHE jesenove in jelšove deske, 30 
mm, tel.: 031/271-151 
 18003180

SUHE trske za podkurit, primerne za 
kamin ali centralno peč, tel.: 041/986-
986 18003188

ZRAČNO sušene smrekove, bukove in 
hrastove deske debeline 3 cm, 5 cm in 
6 cm, tel.: 041/821-541 18003173

KUPIM

HLODOVINO hrasta in macesna, v 
gozdu ali kamionski cesti, plačilo takoj, 
tel.: 051/766-621 18003172

KURIVO
PRODAM

DRVA metrska ali razžagana, možnost 
dostave, tel.: 041/718-019  
 18002986

BREZOVA drva, tel.: 031/641-024  
 18003158

GSM 051/320 700
Oldhamska cesta 12, 4000 Kranj

T: 04/202 13 53,  E: info@k3-kern.si
www.k3-kern.si
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Sponzor nagradne križanke, ki je bila objavljena v Gorenjskem 
glasu 12. oktobra 2018, je bilo podjetje Hvala Lepa, Domen 
Valič, s. p. Geslo križanke je bilo: DOMEN VALIČ. Nagrajenki, 
ki prejmeta vsaka po dve vstopnici za predstavo Zapornik št. 
3.2.3., ki bo v Kulturnem domu na Visokem pri Kranju, sta: Teja 
Oman iz Tržiča in Jana Zupanc iz Srednje vasi v Bohinju. Nagra-
jenkama čestitamo!

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

Petek, 19. oktobra 
19.30 Nebojša Pop-Tasić: ONJEGIN (v dvorani PGK)

Sobota, 20. oktobra
10.00 Sobotna matineja: OVBE, KEKEC, UJMA GRE! (v dvorani PGK)
19.00 Dnevi srbske kulture v Kranju: RAZIGRANA MLADOST (v dvorani PGK)

Ponedeljek, 22. oktobra 
18.00 Nebojša Pop-Tasić: ONJEGIN (v dvorani PGK)

GLEDALIŠKI SPORED

KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sobota, 20. 10.
12.20, 14.00, 15.40, 17.20, 19.00, 
20.40, 22.20 JOHNNY ENGLISH SPET 
V AKCIJI
12.25, 17.30 POSLEDICE
21.40 SODNICA
14.10 GAJIN SVET
19.15 ZVEZDA JE ROJENA
15.50 RAČKA, RAČKA, GOS, sinhro.

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sobota, 20. 10.
14.30, 16.20, 18.10, 20.00, 21.50 
JOHNNY ENGLISH SPET V AKCIJI
14.45, 19.20 POSLEDICE
18.20 PRVI ČLOVEK

21.00 TEŽAVE V MOTELU EL ROYALE
15.20, 17.20 MALA NOGA
18.30, 20.45 VENOM
17.40, 20.20 ZVEZDA JE ROJENA
16.10 HIŠA ČAROBNE URE
13.30, 16.40 GAJIN SVET
21.15 VEČERNA ŠOLA
14.00 SKRIVNO ŽIVLJENJE MAČK,  
sinhro.
13.40, 15.40 HOTEL TRANSILVANIJA 3: 
VSI NA MORJE!, sinhro.

KINO SORA, ŠKOFJA LOKA

Petek, 19. 10. 
20.00 PRVI ČLOVEK
Sobota, 20. 10., in nedelja, 21. 10.
18.00 MALA NOGA
20.00 PRVI ČLOVEK

KINO SPORED

Organizatorji filmskih predstav si pridržujejo pravico do spremembe programa.

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                  PETKOVA PRIREDITEV 

                       Izvajata: J. Završnik, B. Pretnar 
                   5. KAMIŠIFEST 

                        Petek, 19. oktober  2018, ob 17.30 uri 
                      OKC Krice krace, Tomšičeva 14                                                                                    

                                      
                  SOBOTNA MATINEJA 

                      Izvaja: Rozinteater 
                         OVBE, KEKEC, UJMA GRE! 

                       Sobota, 20. oktober  2018,  ob 10. uri  
                     Prešernovo gledališče Kranj 

  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

                 

KONCERTI
Vem, da bo zopet pomlad

Kranj – Mešani pevski zbor Musica viva Kranj Primskovo se 
zadnjič predstavlja z zborovodjem Alešem Gorjancem. Va-
bijo na koncert z naslovom Vem, da bo zopet pomlad, ki bo 
danes, v petek, 19. oktobra, ob 20. uri v Domu krajanov na 
Primskovem. Gost koncerta bo MePZ Postojna, ki ga vodi 
zborovodja Matjaž Šček.

RAZSTAVE

Razstava starodobnikov
Naklo – Moto društvo Oldteimer Naklo ob dvajsetletnici de-
lovanja prireja v soboto, 20. oktobra, od 9. do 17. ure razsta-
vo starodobnikov pod šotorom nasproti občinske stavbe na 
Stari cesti v Naklem. Kratek kulturni program s podelitvijo 
priznanj se bo začel ob 11. uri.

PREDSTAVE
Zapornik št. 3.2.3.
Kranj – V Domu krajanov Visoko bo jutri v soboto, 20. okto-
bra, ob 19.30 na sporedu monokomedija v izvedbi Domna 
Valiča Zapornik št. 3.2.3.

Prikaz peke v krušni peči in spravila prosa
Cerklje – Kulturno društvo Ignacija Borštnika Cerklje vabi v 
soboto, 20. oktobra, ob 10. uri na prikaz peke kruha v krušni 
peči Borštnikove hiše. Sočasno bo na dvorišču prikazano 
spravilo danes redke poljščine, prosa. Greta Zlate bo za-
mesila kruh in zanetila peč, proso bo mlel Danijel Novak 
s pomočnikom, sodelujejo še otroci vrtca iz Cerkelj, Pavel 
Zablatnik iz avstrijske Koroške, Sten Vilar pa bo dogodek po-
vezoval z besedo in pesmijo.



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  
 18002987

ADAPTACIJE od temelja do strehe, 
omete, fasade, kamnite škarpe, tlako-
vanje dvorišč, tudi manjša gradbena 
dela -  z vašim ali našim materialom, 
Gradton, d.o.o., Valjavčeva ulica 8, 
Kranj, 041/222-741, www.gradton.si 
 18002975

FLORJANI, d.o.o., C. na Brdo 33, 
Kranj izvaja vsa gradbena dela od te-
meljev do strehe, adaptacije, omete, 
omete fasad, kamnite škarpe, tlakova-
nje dvorišč, tel.: 041/557-871 18002974

DRVA, bukova in mešana, razžagana 
na 33 cm, možna dostava po 1 m3, tel.: 
040/381-170  
 18003155

DRVA, butare in trske ter jabolka za 
mošt, tel.: 070/315-183 18003153

SUHA bukova in borovčeva drva ter 
butare, tel.: 031/826-621 
 18002929

SUHA mešana drva ali smrekova in bo-
rova, tel.: 040/800-278 18003166

STANOVANJSKA 
 OPREMA
POHIŠTVO
PRODAM

SEDEŽNO kotno garnituro s foteljem, 
nepoškodovana, mere 2,40 x 2,40 m, 
tel.: 031/307-045  
 18003160

USNJEN stol v bež barvi, s 4 nastavit-
vami položajev, primeren za osebe z 
bolečinami v križu, tel.: 031/736-059 
 18003171

STARINE
KUPIM

ODLIKOVANJA, kovance, ure, slike, 
značke, srebrnino, luči, kipe in drugo, 
tel.: 030/670-770  
 18003113

STARINE: mizarski ponk, skrinje, 
razglednice, kovance in drobnarije, 
tel.: 051/258-936 
 18002988

ZNAČKE vseh vrst, Titove slike, knjige 
... – sem zbiralec, tel.: 041/890-840  
 18003187

IŠČEM

STARE, nedelujoče pralne stroje, raču-
nalnike, klime, pipe, železo, odpeljem 
brezplačno, tel.: 070/385-956 
 18003020

OTROŠKA OPREMA
PRODAM

OTROŠKI stol za hranjenje in športni 
voziček za dvojčke, cena ugodna, tel.: 
04/53-15-186, 031/671-991  
 18003179

OTROŠKO posteljico z jogijem, 120 x 
60, 3 nastavitve, tel.: 040/882-236  
 18003189

ŽIVALI IN  
RASTLINE
PRODAM

MALINE, jagode, ki dvakrat rodijo, hi-
biskuse, asparaguse, rože, ugodno, 
tel.: 031/228-235 18003156

PODARIM

4 MESECE stare mucke, tel.: 04/53-
30-011, 041/621-153  
 18003177

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

CIRKULAR za žaganje drv, z mizo in 
koritom, tel.: 031/812-210 
 18003122

MULČAR Tehnos 250, dvojni priklop 
traktorja, traktorski posipalec TP 7 
Riko, nov, tel.: 041/547-994 
 18003184

V AGROIZBIRI Prosen v Čirčah ve-
lika jesenska akcija LED delovnih ža-
rometov in LED luči. Agroizbira Kranj, 
d.o.o., Smledniška cesta 17, 4000 
Kranj, tel.: 04/23-24-802 
 18003079

V AGROIZBIRI Prosen v Čirčah vam 
nudimo akcijske cene akomulatorjev To-
pla s 3-letno garancijo. Agroizbira Kranj, 
d.o.o., Smledniška cesta 17, 4000 
Kranj, tel.: 04/23-24-802 
 18003080

KUPIM

TRAKTOR, mini bager in kiper prikoli-
co, tel.: 031/500-933  
 18002996

TRAKTOR Zetor, IMT, Ursus, Univer-
zale, Deutz, Štore ali TV, letnik in mo-
del ni pomemben, tel.: 031/562-809  
 18003164

PRIDELKI
PRODAM

DOLENJSKA voščenka, carjevič, 
jonagold, Zabukovje 2, Kranj, tel.: 
041/223-797 
 18003193

DOMAČA neškropljena jabolka – vo-
ščenka, carjevič, ontarija, bobovec, 
tel.: 040/266-311 
 18003176

EKOLOŠKA jabolka za ozimnico – 
zlati delišes, jonagold, idared, tel.: 
041/282-808 
 18003154

FIŽOL češnjevec, tel.: 041/901-
888  
 18003159

KORUZO za siliranje na njivi površine 
0,70 ha, 7 mernikov, okolica Kranja, 
cena 250 EUR, tel.: 040/383-733 
 18003149

KROMPIR, beli in rdeči, krmni krom-
pir in fižol češnjevec, tel.: 031/585-
345   
 18003145

REPO za kisanje ali krmo ter kupim 
bika 300–500 kg, tel.: 041/728-092 
 18003178

UGODNO, jabolka za ozimnico, več 
sort, vrtičkar, tel.: 041/858-149 
 18003190

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

2 PAŠNA bika simentalca teže 550 
kg in BBP/ČB, teža 500 kg, tel.: 
041/358-082 
 18003182

ČB bikca ter LS bikca in teličko, stare 
14 dni, Prebačevo 45, tel.: 031/247-
805  
 18003194

KOKOŠI – nesnice, jarkice, rjave, pred 
nesnostjo, pripeljemo na dom, Matej 
Bulovec, s.p., Mlakarjeva ul. 45, Šen-
čur, tel.: 041/710-113 18002972

KRAVO za zakol, krmljeno s senom, in 
sveže pobrane orehe, tel.: 04/51-46-
939, 031/894-376 18003150

KUTINE, tel.: 064/154-024 18003183

NESNICE rjave, grahaste, črne pred 
nesnostjo, brezplačna dostava na dom 
po celotni Sloveniji, Vzreja nesnic Ti-
baot Svatina Vanja, Babinci 49, 9240 
Ljutomer, tel.: 02/58-21-401 
 18002312

PRAŠIČE, težke okoli 60 kg, domača 
reja, tel.: 041/378-937  
 18003151

PUJSKE magnalice, teža 80 kg, tel.: 
041/358-082 
 18003181

KUPIM

BIKCA ali teličko LS, stara 14 dni, in 
bikca ali teličko od 150 kg do 300 kg 
LS ali mesne pasme in pašno kravo s 
teletom, tel.: 051/372-468  
 18003119

DO 10 dni starega bikca mesne pa-
sme, tel.: 031/572-647 
 18003152

NAJVEČJI ODKUPOVALEC živine za 
Avstrijo - Kogler. Plačilo v 3 dneh – 
nove višje cene, eko plus. Oddamo v 
rejo pitance, bikce in teličke. Kogler 
Franz A. d.o.o., Parmova 53, Ljublja-
na, tel.: 064/130-081 
 18002989

VEČ simentalcev, od 200 do 300 kg, 
tel.: 040/213-806  
 18003157

OSTALO
PRODAM

OREHOV les – hlodi, tel.: 031/678-
828 18003143

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

DELO nudimo kuhinjski pomočnici, 
nedelje proste, Viktor Marinšek, s.p., 
Podbrezje 36, Naklo, tel.: 041/740-
691 18003104

NUDIMO delo telefonistom in teren-
skim komercialistom. Ponudbe na: 
peter@magnetera.si. DB 7 design, 
društvo umetnosti, kulture in zdravja, 
Goričane 32, Medvode 
 18003163
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ZAHVALA

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

Ferdinand Novak
p. d. Pirčev iz Hrastja

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste nam izrekli 
sožalje, poklonili cvetje in sveče ter ga pospremili na njegovi zad-
nji poti. Hvala tudi DSO Taber za vso pomoč in nego, Komunali 
Kranj ter g. kaplanu Marku Mrlaku za pogrebni obred in mašo.

Žalujoči vsi, ki smo ga imeli radi 
Hrastje, oktober 2018

VAN-DEN, d. o. o., Šenčur, 
trgovina z materialom za 
centralno ogrevanje in vo
dovod, zaposli DELAVCA 
(SKLADIŠČNIK-VOZNIK). 
Pisne ponudbe pošljite  
na naslov: VANDEN, d. o.o., 
Mlakarjeva ulica 74, 4208 
Šenčur.

V SPOMIN

Marko Kosec
25. 12. 1976–23. 10. 1998

Dvajseto leto že mineva, odkar si nas zapustil. Hvala vsem, ki se 
ga spominjate, postojite ob njegovem grobu in mu prižigate sveče.

Vsi njegovi

Usoda tvoja tragična
nas je pretresla v dno srca.
Le malo sreče si užil,
za svojo smrt premlad si bil.

Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,
a nate spomin
bo večno ostal.

Z bolečino v srcu sporočamo, da nas je mnogo prezgodaj zapustila naša draga žena, 
mama, babica, sestra in teta

Nevenka Mokorel
rojena Kravcar

1952–2018

Žalujoči vsi njeni: mož Rajko, hči Vesna z možem Dirkom, vnukinja Asja  
ter družini Kravcar in Hafnar

Tržič, Berlin, Dunaj, Domžale, Toronto

ZAHVALA

V 79. letu se je od nas poslovil dragi partner, oče, stari ata in stric 

Jožef Pirc 
iz Cerkelj na Gorenjskem

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom, sodelavcem in 
prijateljem za izrečena sožalja in vsem, ki ste ga pospremili na 
zadnji poti. Hvala gospodu kaplanu za lep obred, gasilcem za 
spremstvo in poslovilni govor ter pogrebni službi Pogrebnik za 
vso organizacijo. Posebno se zahvaljujemo osebnemu zdravniku, 
osebju Onkološkega inštituta in osebju Paliativne oskrbe Jeseni-
ce, patronažni službi in negovalkam Doma Taber, ki so nam po-
magali v času njegove bolezni. 
Hvala vsem, ki ste mu v bolezni naklonili svoj čas in mu s tem 
polepšali zadnje mesece življenja.

Vsi njegovi

Utripa ni, spomin živi.

ZAHVALA

ob boleči izgubi dragega moža, očeta, starega očeta, tasta, brata 
in strica

Janeza Šturma 
21. 6. 1933–6. 10. 2018
po domače Žnidarjovega Janeza iz Potoka

Iskreno se zahvaljujemo patronažnim sestram in negovalkam na 
domu, ki so lajšale dni njegove bolezni. Hvala vam, sosedje, soro-
dniki, sodelavci, prijatelji in znanci, za vso pomoč, podarjeno cvetje 
in sveče ter izrečene in napisane besede tolažbe. Hvala vsem du-
hovnikom za obiske na domu in g. župniku Tinetu Skoku za tola-
žilni nagovor med sveto mašo in lep pogrebni obred. Hvala pogreb-
ni službi AKRIS za organizacijo pogreba in pevcem kvarteta Zupan 
za lepo petje. Hvaležni smo vsem, ki ste ga imeli radi, in vsem, ki 
ste ga tako množično pospremili na njegovi zadnji poti. 

Vsi njegovi

Odšel je oče moj po tisti poti,
ki nevidna pelje v nebo,
jaz pa včasih čakam ga na pragu,
kot da se nekoč spet vrnil bo.

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  
 18002997

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 
 18002985

IŠČEM

LJUBEZNIVA, 40 do 50 let stara, 
samostojno 24-urno pomoč (obrtno 
dovoljenje) za mojo 99-letno mamo v 
Celovcu brez Agencije iščem. Pomoč 
pri hoji, hranjenju in pranju potrebna. 
14-dnevni turnus. Začetek 9. 11. 2018, 
tel.: 0043/699-180-465-01  
 18003170

ZASEBNI STIKI
49-LETNI moški z lepim nasmehom, 
iz okolice Medvod, 175 cm, rekrea-
tivni športnik, nekadilec, ljubitelj na-
rave, morja išče žensko družbo, tel.: 
031/207-203 18003161

ŽENITNE ponudbe za iskrene ljudi zre-
lih ter starejših let. http://www.zau.si, 
tel.: 031/836-378 18002976

RAZNO
PRODAM

2 STEKLENICI 15-litrski, opleteni s 
plastično mrežo, 1-krat rabljeni, cena 
27 EUR, tel.: 041/369-085 18003168

ZAVESE – sončnice z zlato dekoraci-
jo, dolžina cca 160 cm, cena 20 EUR, 
Kranj, tel.: 031/624-509  
 18003186
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Anketa

Mitja Krampl, Naklo: 

»Kampanjo bom spremljal, 
tudi volitev se bom udeležil. 
Mislim, da v Naklem imamo 
nekaj izbire. Kandidati sicer 
obljubljajo veliko, ali bodo 
obljube tudi izpolnili, bomo 
pa še videli.«

Naranča Rudović, Kranj:

»Za zdaj sem še slabo sezna-
njena z županskimi kandidati 
in njihovimi programi. A do 
volitev je še dovolj časa, da 
se odločimo. Zanesljivo se jih 
bom udeležila.«

Mohamed Libić, Kranj:

»Kandidatov je v Kranju si-
cer kar nekaj, a mislim, da 
posebnih sprememb tudi 
po volitvah ne bo. Volitev se 
bom udeležil, tudi svojega 
favorita imam že izbranega.«

Maks Škulj, Zg. Pirniče:

»Razen zdajšnjega župana 
ne vem za nikogar drugega, 
ki bo kandidiral v Medvodah. 
A časa do volitev je še dovolj. 
Zanesljivo se jih bom udele-
žil, to je največ, kar lahko vo-
livec naredi.«

Aleš Senožetnik

Kandidati za župane in člane 
občinskih svetov tudi uradno 
začenjajo volilno kampanjo 
pred prihajajočimi lokalnimi 
volitvami, ki bodo v nedeljo, 
18. novembra. Mimoidoče 
smo povprašali, ali jo bodo 
spremljali in ali se namera-
vajo udeležiti volitev.
Foto: Tina Dokl

Pred začetkom 
kampanje 

Asim Grcić, Kranj:

»Kampanje prav zavzeto ne 
bom spremljal. Izbire sicer 
nekaj je, ampak med kandi-
dati ni prav veliko razlik. Vo-
litev pa se bom najverjetneje 
vseeno udeležil.«

info@g-glas.si

vre men ska na po ved

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

Danes in jutri bo sončno, zjutraj in deloma dopoldne bo po 
nekaterih nižinah megla. V nedeljo se bo čez dan pooblačilo, 
predvsem popoldne bodo možne manjše padavine.

www.gorenjskiglas.si

SELIMO SE NA  
NOVO LOKACIJO
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Gorenjske lekarne

Ljudska 
univerza 
Kranj

Optika Clarus
NKBM

NKD

Pošta 4101 Kranj

Art optika

Območno združenje
Rdečega križa

Zavarovalnica 
Triglav

Porodnišnica Kranj

NIJZ Kranj

Avtobusna 
postaja 
Kranj

Mercator

Policija Kranj

Gorenjska banka

Spar

Okrajno sodišče 
v Kranju

Osnovna šola 
Simona Jenka Center

Abanka

NOVA 
LOKACIJA

Nazorjeva ulica 1

Stara lokacija 
Gorenjskega glasa

Gorenjski glas se seli v poslovno hišo na Nazorje-
vi ulici 1 v Kranju. Ne gremo  daleč, le križišče proti 
severni strani. Pomembno je, da gremo v lastne pro-
store. Danes poteka selitev računalniške in strežniške 
opreme, naprave so izključene, zato vas prosimo za ra-
zumevanje. Na novi lokaciji bomo začeli delati v po-
nedeljek, 22. oktobra. Poslovna hiša je odprta vsak 
delavnik od 8. do 16. ure, ob sredah do 17. ure in ob 
petkih do 15. ure. V poslovno hišo na Nazorjevi ulici 1 
vstopite skozi glavni vhod (ob Abanki), mimo recepci-
je v dvigalo, ki vas popelje v drugo nadstropje, kjer ob 
napisu Gorenjski glas pozvonite na vratih. Za Gorenjski 
glas bo delala tudi recepcija v pritličju. Pred poslovno 
hišo na novi lokaciji je poštni nabiralnik, do konca okto-
bra bomo še praznili nabiralnik na stari lokaciji. 

Mateja Rant

Kranj – Dijaki Gimnazije 
Kranj se konferenc MUN, 
ki je okrajšava za Model 
United Nations oziroma si-
mulacijo Združenih naro-
dov, udeležujejo že deset 
let, v Kranju pa so jo gosti-
li prvič. »Štirje dijaki četr-
tega letnika, ki smo se veli-
ko ukvarjali s tem, smo se 

odločili konferenco pripravi-
ti tudi v Kranju, da tako v slo-
gu končamo naše 'munanje' 
in naše poslanstvo predamo 
naslednjim generacijam,« je 
pojasnil Tadej Rajgelj, gene-
ralni sekretar tokratne kon-
ference MUN v Kranju.

MUN predstavlja zabavno 
in obenem poučno simula-
cijo Združenih narodov, na 
kateri se dijaki spoznavajo z 

diplomacijo, mednarodni-
mi odnosi in delovanjem 
Združenih narodov. Obe-
nem se na ta način urijo v 
javnem nastopanju, deba-
tiranju, kritičnem razmi-
šljanju in timskem delu. Z 
organizacijo mednarodne 
konference v Kranju, ki so 
se je udeležili tudi delega-
ti iz Celja ter Madžarske in 
Bosne in Hercegovine, so 

želeli prispevati ne le k več-
ji prepoznavnosti in razvoju 
Kranja in gimnazije, ampak 
predvsem mladim ponudi-
ti možnost izobraževanja in 
udejstvovanja na pomemb-
nih področjih, ki jih seda-
nji izobraževalni sistem ne 
vključuje, so razložili orga-
nizatorji GimKrMUN. Ob 
tem so želeli opozoriti tudi 
na pomembnost vključeva-
nja v mednarodne povezave. 

Konference se je po bese-
dah Tadeja Rajglja udeležilo 
22 delegatov, ki so razprav-
ljali v okviru dveh teles Zdru-
ženih narodov – general-
ne skupščine in varnostne-
ga sveta. »V okviru general-
ne skupščine smo obravna-
vali problematiko obrezova-
nja in etnične dileme v Afri-
ki, v okviru varnostnega sve-
ta pa smo se posvetili proble-
mu uporabe sile v Palestini 
in sirski državljanski vojni,« 
je razložil Rajgelj in dodal, da 
so se trudili, da so bile izbrane 
teme čim bolj aktualne in jih 
ta čas obravnavajo tudi v de-
janskih Združenih narodih. 
Vsak dijak nastopa kot dele-
gat ene od držav in predsta-
vi svoja stališča o posamezni 
temi, čemur sledi debata. Za 
vsako temo so na koncu spre-
jeli tudi posebno resolucijo.

Odpirali pereče svetovne teme
Na Gimnaziji Kranj so pretekli konec tedna pripravili tridnevno akademsko simulacijo konference 
Združenih narodov pod naslovom GimKrMUN, na kateri so se »kalili« mladi prihodnji voditelji.

Na Gimnaziji Kranj so pretekli konec tedna pripravili GimKrMUN – tridnevno akademsko 
simulacijo konference Združenih narodov. / Foto: Primož Pičulin




