
GORENJSKA

Vodnik zaokrožil  
obnovo cerkve
Muzejsko društvo Škofja Loka je 
izdalo umetnostno-zgodovinski 
vodnik po cerkvici sv. Miklavža na 
Godešiču, s katerim so simbolno 
sklenili od leta 1991 trajajočo ob-
novo cerkve, ki je sicer kulturni 
spomenik lokalnega pomena.
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EKONOMIJA

Z inovacijami  
lažje do ciljev
V Domelu so nagradili inovativne 
sodelavce, ki so s predlogi izbolj-
šav lani podjetju prihranili 528 ti-
soč evrov. Zlati nagrajenec je po-
stal Jernej Trojar. Podelitev so iz-
peljali včeraj preko virtualnega 
dogodka. 

9

GG+

Kako so adergaške 
preste postale vodiške
V Vodicah že četrta generacija 
družine Jagodic peče preste po re-
ceptu nun iz Adergasa, ki so jih na 
ta način pekle že v začetku šest-
najstega stoletja. Čeprav so preste 
danes znane kot vodiške, pa izvi-
rajo iz Adergasa.
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ZADNJA

Prvi korak  
k oživitvi Koble
Občina Bohinj je z odlokom vzpo-
stavila pogoje za podelitev konce-
sije za gradnjo žičniške naprave 
na območju dosedanje vlečnice 
Kozji hrbet na Kobli. V Bohinju 
upajo, da bodo morda lahko smu-
čali na Kobli že to sezono.

24

VREME

Danes in jutri bo večino-
ma sončno z jutranjo me-
glo po kotlinah. V nedeljo 
bo oblačno in deževno. 
Občutno hladneje bo.

6/20 °C
jutri: večinoma sončno

73 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900
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Vabljeni v  
prenovljeni  
salon ETIS!

Ljubljanska c. 30  
Kranj

NOVO!  
Prvi in največji  

Miele 
razstavni 

prostor na 
Gorenjskem.

Celovita 
ponudba 
aparatov 

Miele. www.etis.si

Etis_Oglas_127x95_Pralni_Susilni_Miele_GorenjskiGlas.indd   1 01/10/2020   09:20

Suzana P. Kovačič, Urša 
Peternel

Ljubljana – Kot je v torek po-
vedal predsednik vlade Ja-
nez Janša, je vlada načrt 
ukrepov sprejela po posvetu 
s stroko v drugem valu epi-
demije covida-19. Ukrepi so 
razdeljeni v zeleno, oranžno 
in rdečo fazo. Zeleno fazo 
živimo že nekaj časa, zanjo 
so značilni predvsem noše-
nje zaščitnih mask, upošte-
vanje medosebne varne raz-
dalje, čistoča rok. V oranžni 
fazi, v kateri smo trenutno, 
je več omejitvenih ukrepov 

za zajezitev širjenja virusa. 
Od srede so obvezni razpr-
šilniki za razkuževanje rok 
na vhodih in ob dvigalih več-
stanovanjskih stavb, od da-
nes tudi strežba samo sede-
čim za mizami, zbiranje do 
deset ljudi javno in zasebno, 
v primeru organiziranih pri-
reditev (športnih, kulturnih, 
skupščin družb ...) pa je do-
voljeno do petsto ljudi, če 
organizator dobi dovoljenje 
NIJZ. Tega bo Cerkev potre-
bovala za izvedbo maš. Pri-
reditve (tudi poroke) ne sme-
jo imeti zakusk. Omejeno je 
tudi število oseb v zaprtih 

javnih prostorih, kot so trgo-
vine, banke, pošte, uradi ..., 
glede na velikost prostora – 
največ ena stranka na dvaj-
set kvadratnih metrov, v to 
število ne sodijo zaposleni.

Če se bo epidemiološka 
slika še slabšala, v minu-
lih dneh smo imeli že več 
kot tristo okužb na dan, 
so v oranžni fazi načrtova-
ni strožji ukrepi: karantena 
posameznih regij ali občin, 
splošna prepoved obiskov v 
bolnišnicah in zavodih, za-
prtje gostinskih lokalov ... 

Premier: Vrag je odnesel šalo
Predsednik vlade Janez Janša je predstavil načrt ukrepov ob drugem valu 
epidemije covida-19. V minulih dneh smo presegli tristo odkritih okužb 
na dan. Stroka opozarja: zmanjkuje postelj in kadra. Okužbe se širijo med 
zaposlenimi v zdravstvu in šolah, v domovih za starejše, na zabavah ...

Od danes je dovoljena strežba samo sedečim za mizami. Slika je simbolična. / Foto: Primož Pičulin42. stran

Stota obletnica plebiscita
Jutri, v soboto, bo minilo sto let od koroškega plebiscita. 

43. stran
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Knjigo prejme VERA VRTAČ iz Dupelj.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Nagrajenci

V nagradni igri, ki je bila objavljena 25. septembra, prejme 
karitejevo maslo Yanumi Mitja Slapar iz Križ.
V nagradnih igrah, ki sta bili objavljeni 29. septembra, prejme 
set za izdelavo vremenske postaje Silva Štern iz Kranja, šip-
kovo olje Yanumi pa Marija Oblak iz Srednje vasi v Bohinju.
Nagrajencem čestitamo!

Stoodstotno naravna rožna vodica sivke 

Naravna rožna vodica sivke Yanumi je s svojo 
kombinacijo čudežnih sestavin odličen tonik, ki 
prodre globoko v pore, jih ne maši in je primer-
na tudi za kožo z madeži, aknami ali razbarva-
nostjo. Primerna je za vse tipe kože, še zlasti za 
suho in zrelo kožo, in za vse starosti. Uporabite 
jo lahko pred spanjem, ko jo nanesete na obraz 
pred naravnim negovalnim oljem Yanumi za 
nego kože in pustite, da čudežno deluje, tudi 
medtem ko spite in se regenerirate. Več infor-
macij na www.yanumi.com.
Naročniku Gorenjskega glasa podarjamo na-
ravno rožno vodico sivke Yanumi. Nagradno 
vprašanje: Za katere tipe kože se lahko uporablja 
stoodstotno naravna rožna vodica sivke? 
Odgovore s svojimi podatki pošljite do srede, 21. 
oktobra 2020, na naslov: Gorenjski glas, Nazor-
jeva ulica 1, 4000 Kranj, ali na koticek@g-glas.si.

Danica Zavrl Žlebir

Kranj – Na kongresu stran-
ke DeSUS bo za predsednika 
kandidiral Karl Erjavec, dol-
goletni predsednik te stran-
ke, ki ga je pred meseci s pred-
sedniškega mesta izrinila 
Aleksandra Pivec. Potem ko 
je Pivčeva zapustila predse-
dniško mesto in tudi stranko, 
je Erjavec zaslutil priložnost. 
Ta teden je zasedal Pokrajin-
ski odbor DeSUS za Gorenj-
sko in sprejel sklep, da ga na 
12. kongresu DeSUS predla-
ga za predsednika. Erjavec je 
podal soglasje h kandidaturi.

Julijana Bizjak Mlakar, ki 
vodi gorenjski pokrajinski 
odbor, to odločitev uteme-
ljuje: »Eksperiment z novim 
obrazom se namreč ni dobro 

iztekel, saj se je stranka, na-
mesto da bi vse moči usme-
rila v uresničitev svojega pro-
grama, ukvarjala še z afera-
mi sedaj že bivše predsedni-
ce. Slovenija potrebuje stran-
ko DeSUS, ki se bo zavzema-
la za koristi starejše genera-
cije in v dobro ostalega pre-
bivalstva. Pokrajinski odbor 
meni, da je Karl Viktor Erja-
vec edina oseba, ki je sposob-
na stranko DeSUS ponovno 
strniti, jo konsolidirati in jo 
na parlamentarnih volitvah 
pripeljati v parlament, tako da 
bo stranka lahko uresničevala 
svoj program, pomemben za 
starejšo generacijo. Članom 
pokrajinskega odbora je Karl 
Viktor Erjavec predstavil svoj 
program, ki smo ga prisotni 
sprejeli z odobravanjem.« 

Vrača se Karl Erjavec
Kandidat za predsednika DeSUS je Karl Erjavec, 
predlagal ga je gorenjski pokrajinski odbor.

Kranj – Letošnje vseslovensko srečanje kmetov bo prilagojeno 
koronarazmeram. Organizatorji tokrat namesto na Ponikvo 
in na Slom, rojstni kraj zavetnika slovenskih kmetov Antona 
Martina Slomška, vabijo v nedeljo ob 10. uri pred radijske in 
televizijske sprejemnike ter pred računalnike, da si prek valov 
radia Ognjišče, kanala Eksodus TV in prek Facebook stra-
ni Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije ogledajo prenos 
srečanja, ki se bo osredotočilo na čas svetovne pandemije 
covida-19. Mašo bo daroval mariborski nadškof Alojzij Cvikl, 
gost akademije pa bo dr. Karel Gržan, priljubljeni duhovnik, 
ki navdušuje verno in neverno občinstvo.    

Svojevrstno srečanje kmetov na Ponikvi 

V načrtu strožjih ukrepov 
so tudi zaprtje fitnes cen-
trov in športnih objektov za 
amaterje za skupinske špor-
te, omejitev delovanja frizer-
skih in kozmetičnih salonov, 
prepoved vseh javnih in kul-
turnih prireditev, verskih 
obredov in porok v posame-
znih občinah ali regijah, za-
prtje nenujne zdravstvene in 
zobozdravstvene dejavnosti. 

Rdeča faza bi pomenila 
razglasitev epidemije. »Ko bi 
število okuženih na sto tisoč 
prebivalcev preseglo 140 v 14 
dneh, ko bi bilo polnih več 
kot 250 postelj s covid bol-
niki in ko bi bilo več kot pet-
deset bolnikov na intenzivni 
negi, bi morali razglasiti epi-
demijo,« je pojasnil Janša. Po 
včerajšnjih podatkih je bila 
14-dnevna pojavnost na sto 
tisoč prebivalcev že 128,80. 
Ali bomo upoštevali ukrepe 
iz oranžne faze, odloča vsak 
posameznik. »Zato moj po-
ziv k resnosti, streznitvi. Vrag 
je odnesel šalo. Da bi 'plača-
li' tudi ekonomsko, socialno 
ceno, kot smo jo spomladi, 
tega, verjamem, si nihče ne 
želi,« je poudaril in dodal, da 
učinkovitega cepiva do kon-
ca tega leta skoraj zagotovo 
še ne bo.

Tristo postelj nimamo

Bolniške postelje s covid 
bolniki so po navedbah doc. 
dr. Aleša Rozmana, dr. med., 
direktorja Klinike Golnik, v 
slovenskih bolnišnicah že 
zdaj sedemdesetodstotno za-
sedene. V sredo je bilo hospi-
taliziranih že 131 bolnikov s 
covidom-19, 21 jih je potre-
bovalo intenzivno nego. »Če 
se krivulja epidemije ne bo 
obrnila navzdol, bomo kma-
lu potrebovali dvesto postelj, 
do konca meseca že tristo, ki 
pa jih nimamo,« je opozo-
ril Rozman. Na Kliniki Gol-
nik so vodje oddelkov že prip-
ravili sezname kritičnih bo-
lezni, kot so diagnostika in 
zdravljenje pljučnega raka, 
in temu se ne moremo odre-
či, je še poudaril Rozman in 
opozoril, da bodo odločitve, 
če se krivulja epidemije ne bo 
obrnila navzdol, zelo težke. 
Domove za starejše in dru-
ge socialnovarstvene zavode 
je pozval, da začnejo priprav-
ljati rdeče cone, saj v bolnišni-
cah ne bo več prostih postelj 
za premeščanje okuženih, ki 
ne potrebujejo nujno bolni-
šničnega zdravljenja.

Okužbe se širijo tudi med 
zdravstvenim osebjem, a ve-
činoma ne na delovnem mes-
tu, ampak med prostim ča-
som, kar povzroči vnos na de-
lovno mesto. Pozivajo tudi 
njih k odgovornemu ravna-
nju. Kot je dodal Rozman, je 
težko predvideti tudi, kdaj in 
od kod se bo pojavil nov bol-
nik s covidom-19. Bolezen 

se lahko razvije šele po treh, 
štirih dneh od okužbe, ven-
dar virus že kroži. Na Kliniki 
Golnik so imeli prvi jesenski 
vdor, ko so pri bolniku, ki so 
ga hospitalizirali zaradi dru-
ge diagnoze, po nekaj dneh 
potrdili še covid-19.

»Izvori okužb so še vedno 
zasebna druženja, zabave. Po 
raznih lokalih zvečer, ko se 
ključavnica obrne, v notran-
josti ostajajo večje družbe kot 
zasebno druženje,« je še opo-
zoril Aleš Rozman.

Nov rekord dnevnega 
prirastka števila okuženih

V Sloveniji so v ponedeljek 
opravili 2509 testov na novi 
koronavirus in potrdili 189 
okužb. Trije bolniki so v po-
nedeljek umrli. Na širšem 
Gorenjskem so deset okužb 
odkrili v Kranju, sedem v 
Škofji Loki, po pet v Tržiču in 
na Jesenicah, tri v Šenčurju, 
po dve v Kranjski Gori, Vodi-

cah in Domžalah, po eno pa 
v Bohinju, Železnikih, Žirov-
nici, Naklem, Preddvoru in 
Kamniku.

V torek so opravili sko-
raj štiri tisoč testov, 365 jih 
je bilo pozitivnih. Na širšem 
Gorenjskem je bilo 15 okužb 
potrjenih v Kranju, devet v 
Kamniku, po osem na Jese-
nicah in v Domžalah, sedem 
v Radovljici, štiri v Škofji Loki, 

tri v Medvodah, po dve v Men-
gšu, Cerkljah, Šenčurju, Nak-
lem, Železnikih in na Bledu, 
po ena pa v občinah Kranjska 
Gora, Bohinj, Žirovnica in 
Gorenja vas - Poljane.

V sredo so zabeležili nov re-
kord, ob 3655 testih so potrdi-
li kar 387 okužb. Umrla je ena 
oseba, skupaj do zdaj 160. Od 
potrjenih primerov okužb jih 
je bilo na širšem Gorenjskem 
15 v Domžalah, deset v Škofji 
Loki, po devet v Kranju in Ka-
mniku, sedem na Jesenicah, 
po šest v Cerkljah in Gorenji 
vasi-Poljane, po štiri v Rado-
vljici in Trzinu, po tri v Trži-
ču in na Bledu, po dve v Ko-
mendi in Mengšu, po ena pa 
v Medvodah, Vodicah, Nak-
lem, Bohinju, Železnikih, 
Kranjski Gori, Preddvoru in 
Žireh. 

Okužbe v domovih 
starejših

V torek je bila potrjena 
okužba pri zaposleni v Domu 
Taber v Cerkljah. Kot so spo-
ročili, zaposlena ni bila v de-
lovnem procesu od prejšnje-
ga petka, zato so možnosti 
za prenos minimalne. Zdra-
vstveno stanje stanovalcev in 
zaposlenih redno spremlja-
jo. Dom do nadaljnjega os-
taja zaprt za obiske in izho-
de. V zvezi z informacijami 
o stanju stanovalcev so po te-
lefonu na voljo vodje timov v 
času uradnih ur. Želje po kli-
cih stanovalcev, videoklicih 
lahko sporočite na recepcijo 
na številko 04 20 27 600 ali 
e-naslov info@domtaber.si. 

Okužbo so konec prejšnje-
ga tedna potrdili pri dveh sta-
novalcih in enem zaposle-
nem v Domu starejših obča-
nov Preddvor. V sredo so na 
domski spletni strani obves-
tili, da je bilo skupno odvze-
tih 164 brisov. S covidom-19 
so okuženi štirje stanovalci in 
eden od zaposlenih. Zapisali 
so, da dom redno razkužuje-
jo in izvajajo tudi vse druge 
preventivne ukrepe. Dom je 
do nadaljnjega za obiskoval-
ce zaprt. Z današnjim dnem 

začenjajo z možnostjo vide-
oklicev stanovalcev. Najavite 
ga en dan pred želenim ter-
minom recepciji na telefon-
sko številko 051 336 648 ali 
na e-naslov: recepcija@dso-
-preddvor.si. 

V jeseniškem Domu dr. 
Franceta Bergelja so imeli do 
zaključka časopisne redakci-
je eno potrjeno okužbo, v sre-
do zvečer je bil pozitiven en 
stanovalec in so ga premestili 
v jeseniško bolnišnico.

V Centru slepih, slabo-
vidnih in starejših Škofja 
Loka se je iz prvookužene 
stanovalke okužba prenesla 
še na devet stanovalcev in šti-
ri zaposlene, vsi so bili v ne-
posrednem kontaktu s prvo-
okuženo, ki pa se je že vrnila 
s Klinike Golnik. Vsi ti stano-
valci so nameščeni v t. i. rde-
čo cono doma, njihovo zdra-
vstveno stanje je stabilno, je 
včeraj sporočila direktorica 
centra Silva Košnjek. 

Na Jesenicah bolnišnica za 
bolnike s covidom-19

Po včerajšnjih podatkih je 
v Splošni bolnišnici Jesenice 
okuženih že 27 zaposlenih, 
včeraj pa so imeli tudi šest 
pacientov s potrjeno okužbo 
s covidom-19. Bolnikov ne 
premeščajo več v druge bol-
nišnice, zato so vzpostavili 
tako imenovano rdečo cono 
oziroma covid oddelek, ta je 
v prvem nadstropju v prosto-
rih kardiologije, tako kot že v 
prvem valu epidemije. Bolni-
šnica zato pričakuje sklep mi-
nistrstva za zdravje, da so co-
vid bolnišnica, je dejala Maja 
Valjavec in povedala, da jih 
pesti hudo pomanjkanje ka-
dra, morali so zapreti več od-
delkov, prekinili so izvajanje 
vseh nenujnih posegov, teža-
ve imajo z izvajanjem dejav-
nosti dialize. »Trenutno smo 
resnično v hudi kadrovski sti-
ski, zato vas prosimo, da jav-
nost čim večkrat pozovete 
k doslednim upoštevanjem 
vseh navodil za preprečeva-
nje možnosti širjenja okuž-
be,« je poudarila.

Premier: Vrag odnesel šalo
31. stran

»Skladno z vladnim odlokom smo morali upravniki večstanovanjskih stavb ob vhodu v 
stavbe in pred vhodom v dvigalo zagotoviti namestitev razpršilnikov za razkuževanje rok,« 
so sporočili iz kranjskega Domplana. / Foto: Gorazd Kavčič

V kranjski območni enoti 
Zavoda za zdravstveno 
zavarovanje prosijo 
stranke, da omejijo 
osebne obiske le na 
nujne in zadeve v zvezi 
z urejanjem zavarovanja 
in uveljavljanjem 
drugih pravic iz 
obveznega zdravstvenega 
zavarovanja uredijo na 
spletni strani www.zzzs.
si, po e-pošti na oekr@
zzzs.si, navadni pošti ali 
telefonu.
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KOMENTAR
Mateja Rant

Maske gor, maske dol - 
zmeda z maskami v šolah

Maske so priporočene, 
maske so obvezne. 
Maske samo za 

učence višjih razredov, maske 
za vse učence. Maske samo na 
hodnikih in v drugih skupnih 
prostorih, maske tudi v učil-
nicah. Maske ves čas, maske 
samo takrat, ko med učenci in 
učitelji ni mogoče zagotoviti 
priporočljive razdalje. 

Skoraj ne mine teden, ko v 
šolah ne bi dobili drugačnih 
navodil glede obveznega ali 
priporočljivega nošenja mask. 
Navodila so se spremenila že 
nekajkrat, pa je od začetka 
novega šolskega leta šele dober 
mesec. Nič čudnega torej, da so 
glede tega zbegani tako učitelji 
in vodstva šol kot učenci ter da 
je nezaupanje v odločitve stro-
ke vse večje. Pri čemer je najbrž 
še najmanj kriva stroka, ki ves 
čas priporoča in svetuje nošenje 
mask v zaprtih prostorih, zato 
se je očitno v tem primeru uklo-
nila pritiskom tistih, ki naspro-
tujejo maskam v šolah. Sama 
sodim med starše, ki še vedno 
bolj zaupajo stroki kot pa ra-
znim vplivnežem in drugim 
»strokovnjakom« z družab-
nih omrežij, ki nas vsak dan 
prepričujejo, kako škodljive so 
maske. Zato priznam, da ne 
razumem pritoževanja učite-
ljev nad maskami, saj z njimi 
zaščitijo tudi sebe. Obenem pa 
na ta način vsi pripomorejo, 
da se bo pouk še naprej odvijal 
v učilnicah; če so res iskreni v 
svojih besedah, da si ne želijo 

ponovnega šolanja na daljavo. 
V številnih podjetjih so maske 
postale sestavni del delovne-
ga procesa in delavcem na 
kraj pameti ne pade, da bi se 
temu upirali, saj so od nemo-
tenega proizvodnega procesa 
odvisne njihove zaposlitve in 
plače. Prav tako se ne morem 
strinjati, da so maske za starše 
ogromen strošek. Tudi sama 
sem mama dveh šoloobveznih 
otrok in vsakemu sem kupila 
po dve oziroma tri pralne ma-
ske, tako da jih lahko vsak dan 
menjata in si lahko nadeneta 
nove tudi po šoli, ko obiskujeta 
še popoldanske dejavnosti. In 
jima je to, da po uporabi ma-
sko odložita v posebni posodi 
v kopalnici, da jih razkužimo, 
postalo že vsakodnevni ritual.

Maske so tako postale pre-
izkus naše prilagodljivosti in 
predvsem solidarnosti. Obču-
tek imam, da se večina še ved-
no ne zaveda, da z maskami 
ščitijo predvsem druge. Zato 
verjetno res lahko podvomimo 
o učinkovitosti zaščitnih mask, 
če jih ljudje nosijo pod nosom, 
nekateri pa celo na bradi. Kot 
da so modni dodatek, ne pa 
zaščita. Tako da bi vsak moral 
začeti pri sebi – tudi v šolah. 
V prvih dneh pouka sem svoje-
mu najstniku namreč res težko 
dopovedala, zakaj je maska 
potrebna, če jim je v šoli ravna-
telj po zvočniku razlagal, da so 
maske obvezne, nekaj trenut-
kov kasneje pa se je sam pojavil 
na hodniku – brez maske.

Jože Košnjek

Kranj – Jutri bo minilo sto 
let od 10. oktobra leta 1920, 
ko so po sklepu pariške mi-
rovne konference v coni A 
južnega dela Koroške s se-
dežem v Velikovcu, poselje-
ne z večinsko slovensko go-
vorečimi prebivalci, izvedli 
plebiscit, na katerem so lju-
di, prvič tudi ženske, vpra-
šali, kje želijo živeti: v Av-
striji ali v sosednji Kralje-
vini SHS, domovini matič-
nega naroda. Izid je bil pre-
pričljiv in za mnoge prese-
netljiv. Na območju, ki ga 
je pred tem zasedala jugo-
slovanska vojska in na ka-
terem so bili Slovenci v ve-
čini, se je skoraj šestdeset 
odstotkov vprašanih odloči-
lo za življenje v Avstriji. Ko-
roški plebiscit je bil v takra-
tni povojni Evropi, ko je bilo 
novo določanje mej za mar-
sikoga sporno, eden red-
kih primerov takšnega na-
čina ljudskega odločanja, 
vendar ne edini. Ker je bila 
večina v coni A za Avstrijo, 
plebiscita v coni B, ki je ob-
segala Celovec in kraje se-

verno od Vrbskega jezera, 
po sklepu konference v Pari-
zu sploh niso izvedli. Koro-
ška je bila na najbolj demo-
kratičen način, na osnovi 

ljudske volje, dodeljena Av-
striji, pogosto ponavljajo av-
strijski zgodovinarji. Za Ju-
goslavijo in kasneje za Slo-
venijo je bila Koroška z nad 
100.000 slovensko govore-
čimi leta 1920 trajno izgub-
ljena kljub poskusom vrnit-
ve Jugoslaviji po drugi sve-
tovni vojni. Nekdanja Jugo-

slavija je leta 1955 tudi s so-
podpisom Avstrijske držav-
ne pogodbe priznala seda-
njo mejo med Republiko Av-
strijo in Jugoslavijo oziroma 

kasneje Slovenijo. Naša dr-
žava kot naslednica Jugosla-
vije pri skrbi za Slovence na 
Koroškem kljub pozivom še 
ni notificirala Avstrijske dr-
žavne pogodbe. 

Stota obletnica plebisci-
ta ima dva obraza oziroma 
pogleda. Prvi je nemški. V 
njem prevladuje zmagoslav-
je v boju za enotno in nede-
ljivo (nemško) Koroško, ki je 
kmalu prestopilo razumne 
meje in Slovence, ki so gla-
sovali za Jugoslavijo, razgla-
šalo za izdajalce in razdiralce 
domovine, po drugi svetovni 
vojni pa zaradi političnega 
sistema v Jugoslaviji tudi za 
komunistične agente, ki naj 
gredo, če na Koroškem niso 
zadovoljni, čez Karavanke k 
svojim … Še več. Čeprav so 
Slovenci s svojimi glasovi za-
držali Koroško v Avstriji, so 
bile vse zveneče obljube de-
želnih oblasti o njihovem 
enakopravnem življenju 

in enakih pravicah, kot jih 
imajo nemško govoreči, po-
zabljene. Zato je razumlji-
vo, da je slovenski pogled na 
plebiscit drugačen, saj so še 
posebej tisti, ki se niso uk-
lonili nemški večini, posta-
li drugorazredni, celo nevar-
ni državljani. Veliko je bilo 
zapisanega in obljubljene-
ga, vendar neuresničenega, 
zato je avstrijska država tudi 
po stotih letih dolžnik slo-
venski manjšini. 

Zato obletnica za nas ni 
praznik, ampak predvsem 
spomin in opomin, da se 
težki časi ne bodo ponovili, 
poudarjajo Slovenci. Seda-
nji čas in praznovanje stole-
tnice plebiscita kažeta, da so 
minili in da postaja Koroška 
končno dežela dveh naro-
dov in dveh drug ob drugem 
sobivajočih jezikov in da na 
Koroškem živijo Korošice in 
Korošci, ne pa Korošci in ko-
roški Slovenci!

Stota obletnica plebiscita
Jutri, v soboto, bo minilo sto let od koroškega plebiscita. Osrednja slovesnost bo v Celovcu.

Spomenik plebiscitu pred deželno hišo v Celovcu. Na njem so le nemški napisi, čeprav so 
tudi slovenski glasovi pred stotimi leti odločili, da je Koroška del Avstrije. / Foto: Jože Košnjek

Sklepna prireditev ob stoti obletnici plebiscita bo jutri, 
v soboto, v Dvorani grbov v deželni hiši v Celovcu. 
Med udeleženci proslave bosta tudi predsednika 
Avstrije in Slovenije Aleksander Van der Bellen in 
Borut Pahor. Načrtovano je bilo, da bosta skupaj 
postavila dvojezični napis Sielach/Sele, vendar je 
slovesnost prestavljena. Dvojezični napis pa že stoji. 
V nekaterih koroških krajih bo slovesno tudi danes 
zvečer, na predvečer praznika.

Cveto Zaplotnik

Kranj – Potem ko je dose-
danja ministrica za kme-
tijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano dr. Aleksandra Pi-
vec med ponedeljkovo raz-
pravo o Janševem predlo-
gu za njeno razrešitev od-
stopila, je predsednik vla-
de v državni zbor na pred-
log stranke DeSUS že pos-
lal predlog za izvolitev seda-
njega državnega sekretarja 
dr. Jožeta Podgorška za no-
vega ministra. Podgoršek 
se bo poslancem državne-
ga zbora predstavil v pone-
deljek. 

Jože Podgoršek je star 46 
let, rodil se je kot četrti otrok 
v tradicionalni družini in je 

odraščal na domači kmeti-
ji v Polju pri Vodicah, kjer 
tudi zdaj živi. Izobraževal se 

je na Srednji kmetijski šoli 
Grm in nadaljeval študij na 
Biotehniški fakulteti, kjer 
je tudi doktoriral s področja 
agrarne ekonomike. V svo-
ji poklicni karieri je delal v 
podjetju Zeleni hit, v zavo-
du Grm Novo mesto – cen-
ter biotehnike in turizma, 
kot prvi dekan je tudi vodil 
Visoko šolo za upravljanje 
podeželja Grm Novo mes-
to. Bil je prvi varuh odno-
sov v verigi preskrbe s hra-
no, pred dobrima dvema le-
toma pa je postal državni 
sekretar na ministrstvu za 
kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano.

Bo Podgoršek novi kmetijski minister
Predsednik vlade Janez Janša predlaga dr. Jožeta Podgorška za novega ministra za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano.

Dr. Jože Podgoršek
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Suzana P. Kovačič

Ljubljana – Poslanka držav-
nega zbora Mateja Udovč 
je opozorila na to, da obči-
ni Kranjska Gora in Bovec 
že od leta 1996 iščeta rešitve 
v zvezi z organizacijo in pri-
stojnostjo urejanja cestne-
ga prometa čez gorski pre-
laz Vršič. Pristojne državne 
organe občini pozivata k re-
ševanju nemogočih prome-
tnih razmer, ki se izrazito 
kažejo v času poletne sezo-
ne. Poslanka je povzela sta-
nje: »Obiskovalci in tran-
zitni potniki ustavljajo vozi-
la kar na cestišču, s tem pa 
ovirajo promet in ogroža-
jo sebe in druge. Sprehajajo 
se po cestišču, se fotografi-
rajo, iščejo sanitarije ... Ob-
čini skušata zagotoviti pre-
voznost tega prelaza z ure-
janjem tekočega in mirujo-
čega prometa. Turiste želi-
jo preusmeriti na javni po-
tniški prevoz, zato sta obči-
ni uvedli subvencionirane 
vozovnice na relaciji Kranj-
ska Gora–Vršič–Bovec, tudi 
redno in dodatne avtobus-
ne linije v poletnih mesecih 
še na novi relaciji Kranjska 
Gora–Trbiž–Bovec–Vršič 
in nazaj. Kljub vsem priza-
devanjem se poleti večkrat 
zgodi, da je zaradi gostega 
prometa prelaz Vršič popol-
noma neprevozen. Pozna-
mo celo primer, ko je mo-
ral helikopter v dolino pre-
peljati poškodovano obisko-
valko gora, saj se reševalno 
vozilo ni moglo pripeljati 
do vrha prelaza. Vršič je na 

območju Triglavskega naro-
dnega parka, upravljavec ce-
stne povezave pa je Direkcija 
Republike Slovenije za ces-
te, zato sta vodstvi občin skli-
cali več sestankov s pristojni-
mi, da bi skupaj poiskali mo-
žne rešitve za nastalo proble-
matiko.«

Poslanka Mateja Udovč 
je zato na ministra za infra-
strukturo Jerneja Vrtovca in 
ministra za okolje in pros-
tor Andreja Vizjaka naslo-
vila vprašanje, kdaj se bo ta 
problem, ki traja že leta, ure-
dil s postajališči, parkirišči, 
sanitarijami in drugo nujno 
potrebno infrastrukturo po 
vzoru primerljivih gorskih 

prelazov v tujini. Minister 
Vrtovec je povedal, da sku-
šajo težave rešiti: »Januarja 
letos je bila potrjena projek-
tna naloga za izdelavo idej-
ne zasnove za pridobitev 
projektnih in drugih pogo-
jev za rekonstrukcijo Vrši-
ške ceste v določenem odse-
ku in hkrati ureditvijo parki-
rišč. Gre za to, da se v celo-
ti uredi zlasti vrh prelaza, ki 
je zdaj popolnoma neurejen 
in se parkira povsod. Posto-
pek javnega naročila za iz-
bor projektanta je bil zaklju-
čen junija, izbrani projek-
tant mora projekt izdelati do 
konca januarja 2021, zatem 
bomo šli v ostale postopke. 

Delamo pa vse, da bi bilo to 
čim hitreje.«

Minister Vizjak pa je po-
jasnil: »Na ministrstvu za 
okolje in prostor smo z na-
menom preseganja te pro-
blematike sodelovali pri 
pripravi ukrepov. Priprav-
ljen je ukrep spodbujanja 
trajnostne mobilnosti ob-
močja ohranjanja narave v 
okviru Programa uporabe 
sredstev Sklada za podneb-
ne spremembe za obdob-
je 2020–2023, za kar smo 
tudi za Vršič že rezervira-
li sredstva. Ko bo ustrezna 
projektna rešitev potrjena, 
je tudi financiranje praktič-
no izvedljivo.«

Vršič se duši v prometu
Poslanka državnega zbora Mateja Udovč je opozorila na problem nemogočih prometnih in še drugih 
razmer na cesti čez gorski prelaz Vršič zlasti med poletno turistično sezono. Infrastrukturni minister 
Jernej Vatovec je zagotovil, da postopki za celotno ureditev zlasti vrha prelaza Vršič že tečejo.

Gorski prelaz »kliče« k ureditvi prometa in nujno potrebne infrastrukture. Takšne so bile 
razmere letos poleti. / Foto: Janko Rabič

Urša Peternel

Jesenice – Prvega oktobra, 
na mednarodni dan starej-
ših, so v Domu upokojen-
cev dr. Franceta Bergelja Je-
senice praznovali osemde-
setletnico. Začetek delova-
nja doma sega v leto 1940, 
1. oktobra so se v takratno 
Mestno zavetišče vselili prvi 
stanovalci. Oskrbo so prev-
zele Notredamske sestre iz 
Šmihela pri Novem mestu, 
zdravstveno oskrbo pa je vo-
dil dr. Franc Bergelj iz Žirov-
nice. Domačini so ga pozna-
li kot čutečega moža, prave-
ga ljudskega zdravnika, ki je 
bil dostopen vsem ljudem, 
še posebej pa je imel posluh 
in sočutje za najrevnejše. 

Praznovanja jubileja 
doma so se udeležili držav-
ni sekretar na Ministrstvu 

za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti 
Cveto Uršič, župani občin 

Jesenice, Kranjska Gora in 
Žirovnica Blaž Račič, Janez 
Hrovat in Leopold Pogačar, 
pa tudi Franc Bergelj, sin dr. 
Franceta Bergelja, po kate-
rem dom nosi ime. 

Praznovanje je potekalo 
na prostem, zaigral je Pihal-
ni orkester Jesenice - Kranj-
ska Gora, nastopila sta dom-
ski Žoga bend in domski 
pevski zbor Večerni zvon. 
Program je povezoval Mar-
sel Gomboc. Direktori-
ca doma dr. Karmen Arko 
je posebno zahvalo izrekla 
Darji Kosančič, ki je v domu 
dolga leta vestno, odgovorno 
in srčno opravljala delo de-
lovne inštruktorice. Sledil je 
piknik, za živo glasbo je pos-
krbel ansambel Projekt.

Osemdeset let doma upokojencev
Dom upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice je praznoval osemdesetletnico delovanja.

Praznovanje je potekalo na prostem. / Foto: arhiv doma

Urša Peternel

Breznica – Župani sedmih 
zgornjegorenjskih občin, ki 
se redno mesečno srečuje-
jo, so tokrat na Breznici go-
vorili o problematiki zdra-
vstva. Zato so medse pova-
bili direktorja Osnovnega 
zdravstva Gorenjske Jožeta 
Veternika in novega direk-
torja Splošne bolnišnice Je-
senice Marka Toplaka. Gos-
ta sta župane seznanila z de-
lom zdravstvenih ustanov v 
času, ko se povečuje število 
okuženih s koronavirusom. 
Ob tem so župani poudari-
li problem, na katerega opo-
zarjajo občani, namreč da te-
lefoni v ambulantah zvonijo 
v prazno in da občani ne mo-
rejo priti do zdravnika v pri-
mernem času. Zato so žu-
pani na sestanku zahtevali, 
da vodstva zdravstvenih do-
mov delo v splošnih ambu-
lantah organizirajo tako, da 

bodo občani dobili ustrezne 
informacije oziroma bodo 
tudi obravnavani pri zdrav-
niku v primernem času. 

Ob tem pa je direktor 
Osnovnega zdravstva Go-
renjske navedel podatek, da 
so meritve telefonskih klicev 
pokazale, da so v tretjem ted-
nu septembra v petih dneh 
v Zdravstvenem domu Bled 
prejeli kar 12 tisoč telefon-
skih klicev in celo 18.500 v 
Zdravstvenem domu Jese-
nice. Tako medicinska se-
stra v ambulanti vsak dan v 
povprečju tri ure in pol samo 
odgovarja na telefonske kli-
ce. Jože Veternik je zagoto-
vil, da bodo reorganizirali 
delo, da bo dostopnost bolj-
ša, prav tako pa bo stroka 
pripravila konkretna navo-
dila in pojasnila za občane, 
ki jih bodo občine objavile v 
svojih časopisih, na spletnih 
straneh in v družbenih me-
dijih.

Telefoni prevečkrat 
zvonijo v prazno
Župani zahtevajo takšno organizacijo dela v 
splošnih ambulantah, da telefoni ne bodo zvonili 
v prazno in bodo občani dobili informacije 
oziroma obravnavo pri zdravniku.

Mengeš – V sredo ob 22.28 so seizmografi državne mreže 
opazovalnic zabeležile šibek potresni sunek magnitude 0,9. 
Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa deset kilometrov 
od Ljubljane, v bližini Mengša. Kot so še sporočili iz Urada 
za seizmologijo in geologijo pri Agenciji RS za okolje, so po-
tres čutili posamezni prebivalci Vodic, Črnuč in Šmartna pri 
Ljubljani.

Šibek potresni sunek v bližini Mengša

Vodice – Še do petka, 16. oktobra, je v Kulturnem domu Vodi-
ce na ogled razstava izbranih del likovnega in fotografskega 
natečaja, ki so ga sicer razpisali v okviru projekta Zgodbe 
naših mokrišč. Ogled razstave je mogoč po predhodni na-
javi na telefonsko številko 01/833 26 10, možno pa si jo bo 
ogledati od ponedeljka do petka od enajstih dopoldne do 
dveh popoldne.

Zgodbe mokrišč na fotografiji in slikah
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Zavarovanje 
za mlade voznike.

En voznik, 
katerikoli 
avto!

• Do 25 % popusta 
z aplikacijo DRAJV. 
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za opravljen 
e-izpit in preizkus 
varne vožnje.
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Mateja Rant

Bled – Na Bledu so včeraj 
predstavili storitev Prostofer, 
ki jo bo mogoče uporablja-
ti od prihodnjega ponedelj-
ka dalje. Uporabniki si lah-
ko prevoz rezervirajo po te-
lefonu številka 080 10 10. Po 
besedah predstavnika projek-
ta in direktorja zavoda Zlata 
Mreža Mihe Bogataja je Ob-
čina Bled 43. občina, ki se je 
vključila v njihovo mrežo, ra-

čunajo, da jih bo do konca leta 
petdeset, v prihodnjih letih pa 
pričakujejo, da se jim bo pri-
družila še večina drugih slo-
venskih občin. »Prostofer je 

predvsem humanitarna de-
javnost«, je poudaril Boga-
taj, ki ga veseli, da je na Bledu 
veliko zanimanja tudi za vo-
znike prostovoljce. Včeraj so 
že opravili tečaj vožnje z ele-
ktričnim vozilom in so prip-
ravljeni na začetek izvajanja 
projekta.  

Podžupan Jaka Bassane-
se je ob včerajšnji predstavi-
tvi poudaril, da je za Občino 
Bled to zelo pomemben pro-
jekt, saj zagotavlja večjo mo-

bilnost starejših ter s tem nji-
hovo aktivnost in vključeno-
st v družbo. Prav tako se mu 
zdi pomembno, da bodo za 
prevoze starejših uporabljali 

električno vozilo, saj so na 
Bledu zavezani trajnostni 
mobilnosti. Vozilo z enim 
polnjenjem zmore prevoziti 
okoli tristo kilometrov, tako 
da ga bo mogoče uporablja-
ti tudi na daljših razdaljah. 
V okviru Prostofera bodo na-
mreč po njegovih besedah 
nudili prevoze tudi do Uni-
verzitetnega kliničnega cen-
tra Ljubljana ali Splošne bol-
nišnice Jesenice. Tako bodo 
v okviru projekta Prostofer 
starejšim omogočili obisk 
zdravnika, lekarne, trgovine 
in podobno. Uporabniki, ki 
bodo potrebovali prevoz, ga 
morajo rezervirati vsaj tri dni 
prej, je še pojasnil Bassanese.

Projekt so pozdravili tudi v 
Društvu upokojencev Bled. 
Predsednica društva Dragi-
ca Breskvar Veskovič je po-
jasnila, da so v okviru njiho-
vega društva že doslej delo-
vali prostovoljci, ki so op-
ravljali tovrstne prevoze, a z 
lastnimi avtomobili. Zato so 
se še s toliko večjim veseljem 
vključili v projekt, saj so na ta 
način rešili tudi problem za-
varovanja. »Verjetno pa bo 
po novem tudi več uporabni-
kov te storitve, saj vsi starej-
ši občani Bleda niso naši čla-
ni,« razmišlja Dragica Bre-
skvar Veskovič.

Prostofer tudi na Bledu
Od prihodnjega ponedeljka dalje bo občanom Bleda na voljo storitev 
brezplačnega prevoza za starejše Prostofer, za prevoze pa se je že mogoče 
naročiti.

Projektu Prostofer se je pridružila tudi Občina Bled.

Urša Peternel

Jesenice – Jeseniški občinski 
svet je na zadnji seji sprejel 
Občinski podrobni prostor-
ski načrt (OPPN) Partizan in 
s tem prižgal zeleno luč za 
gradnjo dveh večstanovanj-
skih objektov na tem obmo-
čju. 

Kot so povedali na Stano-
vanjskem skladu RS, so že 
začeli pripravljati dokumen-
tacijo za gradnjo. V dveh 
večstanovanjskih objektih 
bo 43 javnih najemnin sta-
novanj. Objekta bosta ime-
la skupno podzemno gara-
žo z 59 parkirnimi mesti, 
ostala parkirna mesta bodo 
na zunanjem parkirišču. En 
objekt bo poleg garaže imel 
pritličje in še dve etaži, eden 
pa pritličje in tri etaže. Na 
vzhodni strani je predviden 
javni park. Gradnja večsta-
novanjskih objektov je pred-
videna v letu 2022, so napo-
vedali na skladu.

Župan Občine Jesenice 

Blaž Račič je ob tem izrazil 
zadovoljstvo, da bodo Jeseni-
ce dobile nova stanovanja za 
mlade družine. »Mladi uha-
jajo, zato je prav, da imamo 
mehanizme, da vsaj nekatere 
zadržimo, nas pa čaka še delo 

tudi na drugih področjih,« je 
ob tem dejal župan. 

V pritličju objektov pa 
ne bo nove knjižnice, kot 
so predlagali nekateri, saj 
bi zanjo potrebovali 2500 
kvadratnih metrov površin, 

pritličje objektov pa obsega 
zgolj 535 kvadratnih metrov.

OPPN Partizan sicer ureja 
2,4 hektarja veliko območje 
med TVD Partizan in nekda-
njo Kemično čistilno in pral-
nico.

Začetek gradnje čez dve leti
Na Stanovanjskem skladu pripravljajo dokumentacijo za začetek gradnje dveh večstanovanjskih 
objektov na območju OPPN Partizan na Jesenicah. V njih bo 43 javnih najemnih stanovanj.

Nova stanovanjska soseska na območju OPPN Partizan sredi Jesenic 
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Marjana Ahačič

Radovljica – Tudi tokrat na ta 
dan prostovoljci pripravljajo 
številne dogodke, s kateri-
mi želijo delovanje približa-
ti ljudem v stiski, to je žalu-
jočim odraslim in otrokom 
ter umirajočim in njihovim 
svojcem. Na Gorenjskem 
bodo tako jutri, v soboto, od 
9. do 12. ure v prostorih ob-
močnega odbora Gorenjske 
na Gorenjski 25 v Radovljici 
pripravili dan odprtih vrat, v 
kranjski knjižnici pa posta-
vili stojnico.

Slovensko društvo hospic 
letos obeležuje 25 let delova-
nja, odbor na Gorenjskem 
pa deluje že 18 let. »Hospic 
po svetu in v Sloveniji si je za-
dal nalogo, da bo stal ob stra-
ni neozdravljivo bolnim lju-
dem in njihovim svojcem. 
Glavni cilj je obogatiti zad-
nje obdobje življenja, zago-
toviti kakovostno življenje,« 
poudarja predsednica go-
renjskega odbora Mira Stu-
šek. »Sodelavec hospica ve, 
da ne zapade v globoko krizo 

le umirajoči, ampak tudi tis-
ti, ki so z njim povezani v lju-
bezni. Zato ustvarja klimo 
povezanosti v življenjskem 
obdobju, ko se od večine lju-
di pričakuje samo ločitev,« 
poudarja. Kot opažajo tudi v 
gorenjskem odboru Sloven-
skega društva hospic, v zad-
njem času vloga svojcev v 
negi ponovno pridobiva po-
men. »A zavedati se mora-
mo, da so svojci v tem času 
psihično in fizično močno 
obremenjeni. Prisotni so ob-
čutki krivde, ki odnos med 
bolnikom in svojci ovirajo 
ali celo preprečijo, zato mo-
rajo sodelavci hospica ranlji-
ve svojce skrbno pripraviti in 
spremljati v tem posebnem 
času, polnem napetosti.«

Aktivnosti ob svetovnem 
dnevu hospica se bodo na-
daljevale še ves mesec. Tako 
bodo 22. oktobra v rado-
vljiški knjižnici pripravili 
Hospickafe z naslovom Sta-
rostnik v času epidemije, 27. 
oktobra, z naslovom Skrb za 
ranljive v Domu Joža Ažma-
na v Bohinjski Bistrici.

Ob dnevu hospica
Društva po vsem svetu praznujejo svetovni dan 
hospica vsako leto na drugo soboto v oktobru, 
letos je to 10. oktober.
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Igor Kavčič

Ljubljana – V torek so na no-
vinarski konferenci na Vrtu 
Lili Novy ob Društvu sloven-
skih pisateljev objavili pet 
nominiranih avtorjev in pe-
sniških zbirk za letošnjo 
Jenkovo nagrado, hkrati pa 
so predstavili tudi program 
Jenkovih dni, ki bodo po tra-
diciji zadnjih let med 18. in 
27. oktobrom potekali v Kra-
nju. Nagrado od leta 1986 – 
prvi nagrajenec je bil Niko 
Grafenauer – podeljuje sta-
novsko Društvo slovenskih 
pisateljev za najboljšo pesni-
ško zbirko zadnjih dveh let.

»Nagrada je še posebno 
pomembna, ker jo podelju-
jejo člani društva svojim čla-
nom oziroma slovenskim 
pesnikom. Med nagrajen-
ci so bili v preteklosti mno-
gi pesniki in pesnice, ki da-
nes predstavljajo kanon slo-
venske poezije,« je v uvodu 
povedal predsednik Društva 
slovenskih pisateljev Dušan 
Merc in hkrati poudaril, da 

se smisel in pomen poezije 
v času, v katerem živimo, ne-
verjetno hitro menja. »Po-
sebno me razveseljuje, da 
je slovenska poezija živa in 
diha s slovensko družbo in jo 
kot tako posredno ali pa ne-
posredno zaznava. Je odraz 
aktualnega trenutka.« 

Komisija za Jenko-
vo nagrado v sestavi Var-
ja Balžalorsky Antić 

(podpredsednica), Andrej 
Ilc, Matevž Kos, Veroni-
ka Dintinjana in Kaja Ter-
žan (lanskoletna Jenkova 
nagrajenka) je ob intenziv-
nem prebiranju in razpra-
vljanju določila pet nomini-

ranih pesniških zbirk, ki v 
svoji edinstvenosti in poseb-
nosti izstopajo med novoiz-
danimi pesniškimi naslovi. 
»Izbirali smo med več sto 
zbirkami, ki so izšle od dru-
ge polovice leta 2018 do tre-
nutka, ko smo se začeli po-
govarjati o njih. Po več po-
govorih po internetu in treh 
sejah smo soglasno izbra-
li pet finalistov,« je pojasnil 

podpredsednik komisije 
Andrej Ilc.

Nominirani avtorji ozi-
roma zbirke so Jana Putr-
le Srdić: Oko očesu vrana 
(Center za Slovensko Knji-
ževnost), Lucija Stupica: 
Točke izginjanja (LUD Lite-
ratura/Prišleki), Maja Vid-
mar: Pojavi (LUD Literatu-
ra/Prišleki), Uroš Zupan: 
Sanjska knjiga (Cankarje-
va založba) in Brane Moze-
tič: Sanje v drugem jeziku 
(ŠKUC/Lambda). Zadnji tri-
je so bili v preteklosti že Jen-
kovi nagrajenci. 

V nadaljevanju sta v. d. di-
rektorja Zavoda za turizem 
in kulturo Kranj Klemen Ma-
lovrh in predstavnik KD Si-
mona Jenka Šmonca iz Mav-
čič Dane Novak predstavila 
še predvideni program Jen-
kovih dni. »Zaradi aktual-
nih razmer se bo letošnji po-
klon Simonu Jenku names-
to ob njegovem spomeniku 

v Prešernovem gaju odvijal s 
posnetki recitacij na spletu in 
strani Visitkranj na Facebo-
oku, kjer bo prav tako okrogla 
miza na temo Poezija in vir-
tualna okolja – pogovor mo-
deratorja Anžeta Zevnika z 
nominiranci, svoj pogled na 
ustvarjanje pa bodo lahko 
podali tudi učenci Gimnazi-
je Kranj, Gimnazije Franceta 
Prešerna in Osnovne šole Si-
mona Jenka, ki so prispevali 
svoje pesmi za letošnjo zbir-
ko Kranjske vaje,« je povedal 
Malovrh. Oba dogodka bodo 
na spletu prenašali 23. okto-
bra med 10. in 12. uro. Dane 
Novak je predstavil še odpr-
tje razstave likovnih del z ne-
davnega likovnega ekstem-
pora na temo pesmi Simo-
na Jenka, ki bo jutri, v sobo-
to, 10. oktobra, ob 19. uri v 
Mavčičah, teden dni kasneje 
pa se bo ob 9. uri začel pohod 
po Poti Jeprškega učitelja od 
Drulovke do Mavčič.

Poezija diha z družbo
Znanih je pet nominiranih avtorjev in njihovih pesniških zbirk za Jenkovo nagrado. Kljub razmeram 
zanimiv program Jenkovih dni.

Peterico nominiranih pesniških zbirk ter program Jenkovih dni so predstavili Dušan Merc, 
Andrej Ilc, Klemen Malovrh in Dane Novak. / Foto: Igor Kavčič

Osrednji dogodek z razglasitvijo nagrajenke oziroma 
nagrajenca ter slavnostno podelitvijo Jenkove nagrade 
bo v avli Mestne občine Kranj v torek, 27. oktobra, ob 
19. uri, na dan, ko se je pred 185 leti na Podreči rodil 
Simon Jenko.

Vilma Stanovnik

Kranj – Z namenom pro-
mocije duševnega zdravja 
in spodbujanja prizadevanj 
za boljše duševno zdravje je 
Svetovna zdravstvena organi-
zacija (WHO) 10. oktober raz-
glasila za svetovni dan dušev-
nega zdravja. Ob letošnjem 
dnevu poudarjajo predvsem 
vprašanje duševnega zdravja 
v smislu naložb in boljše do-
stopnosti do služb. 

»Duševno zdravje naj bo 
realnost za vse – za vsako-
gar in povsod. Zato je vlaga-
nje v duševno zdravje naj-
pomembnejše, še poseb-
no v času covida-19. V času, 
ko je duševnih stisk vse več 
tudi zaradi okoliščin zdra-
vstvene krize, je treba omo-
gočiti neposreden in de-
janski dostop do pomoči in 
podpore,« pravijo v Sloven-
skem združenju za dušev-
no zdravje (Šent) in doda-
jajo, da je za osebe s težava-
mi v duševnem zdravju po-
membno, da izvajalci social-
novarstvenih programov in 
druge službe ponujajo razli-
čen nabor programov in sto-
ritev, da lahko izbirajo in so 
obravnavani celostno. 

»Pomembno je, da se 
programi in storitve izva-
jajo v skupnosti. Financi-
ranje storitev je treba pri-
lagoditi potrebam posame-
znikov. Velika pomanjklji-
vost v sedanji dostopnosti 
oziroma financiranju pro-
gramov in storitev na po-
dročju duševnega zdrav-
ja je v tem, da zakonoda-
ja ne omogoča prelivanja 
sredstev med različnimi 
nivoji oskrbe, zato je tre-
ba vztrajati pri sodelova-
nju, poudarjajo in dodaja-
jo, da je pandemija razkri-
la številne krivice in nemoč 
sistema, da bi odgovoril na 
potrebe ljudi s težavami v 
duševnem zdravju. 

Letošnji dan duševnega 
zdravja tudi Šent obeležuje 
z različnimi akcijami, ki po-
tekajo pod geslom Vase in-
vestiraj – duševno zdravje 
profitiraj. V Šent'ku Kranj 
bodo danes za svoje dobro 
počutje poskrbeli s poho-
dom na Šmarjetno goro in 
hkrati mimoidoče ozaveš-
čali o pomembnosti dušev-
nega zdravja. Odhod je ob 
9. uri izpred Šent'ka oziro-
ma ob 9.20 s parkirišča pod 
Šmarjetno goro.

Danes na 
Šmarjetno goro
Šent'k Kranj ob svetovnem dnevu duševnega 
zdravja pripravlja pohod na Šmarjetno goro.

Mateja Rant

Bled – Lonely Planet je Bled 
uvrstil na šesto mesto se-
znama desetih destinacij, 
ki obiskovalcem zagotavlja-
jo nepozabna doživetja. Pri 
globalno znanem turistič-
nem vodiču Bled opisuje-
jo kot destinacijo naravnih 
lepot z edinstvenim oto-
kom s cerkvijo, so sporo-
čili iz Slovenske turistične 

organizacije (STO). »Še po-
sebno jih je navdušila sliko-
vitost destinacije, za katero 
navajajo, da ima najbolj fo-
togenično jezero na plane-
tu.« Na Bledu so vest sprejeli 
z izjemnim ponosom. »To je 
nagrada in priznanje za vso 
Slovenijo. Res je, da je Bled 
eden najprepoznavnejših in 
najlepših obrazov Slovenije, 
vendar je to priznanje, na ka-
terega bi morali biti ponosni 

prav vsi«, je dejal blejski žu-
pan Janez Fajfar. 

Umestitev Bleda na lestvi-
co top desetih destinacij, ki 
jih za nepozabna doživetja 
priporoča eden najvidnejših 
medijev na področju poto-
vanj, je za Bled in Slovenijo 
velika čast, je ob tem poudari-
la tudi direktorica STO Maja 
Pak. Še posebno jo veseli, da 
je Lonely Planet pri pripravi 
aktualnega seznama najbolj 

privlačnih destinacij poseb-
no težo namenil prav trajno-
stnemu upravljanju destina-
cij, kar Bled, ki je prejemnik 
zlatega znaka Slovenia Gre-
en Destination, po njenih 
besedah še dodatno zavezu-
je k nadaljnjemu trajnostne-
mu razvoju destinacije. Do-
datne točke pri ocenjevanju 
so namreč prejele tiste desti-
nacije, ki turizem upravljajo 
trajnostno, so poudarili pri 
Lonely Planet. Na omenje-
ni seznam so se uvrstili še: 
Petra v Jordaniji, Galapaški 
otoki, Narodni park Uluru-
-Kata Tjuta v Avstraliji, del-
ta reke Okavango v Bocvani, 
Nacionalni park Yellowsto-
ne v ZDA, slapovi Iguazú v 
Argentini - Braziliji, templji 
Angkorja v Kambodži, Salar 
de Uyuni v Boliviji in Anna-
purna Circuit v Nepalu. 

Bled je navdušil s 
»fotogeničnim« otokom
Založba Lonely Planet je v drugi izdaji seznama priporočenih destinacij Bled 
uvrstila med deset destinacij, ki nudijo edinstvena in nepozabna doživetja.

Cerklje – Jutri, v soboto, 10. oktobra, ob 17. uri bo na parkiri-
šču pred OŠ Davorina Jenka v Cerkljah slavnostni koncert ob 
desetletnici Godbe Cerklje. Danes godba šteje 38 predvsem 
mladih članov. Gre namreč za eno mlajših godb v Sloveniji, 
tako po povprečni starosti kot po času delovanja. Predsednik 
društva je Primož Močnik, dirigentsko palico pa vihti Tomaž 
Kukovič, ki je z godbeniki tokrat pripravil zanimiv program 
– od koračnic do priredb filmske, popularne, rokovske in na-
rodno-zabavne glasbe. Program bosta povezovala Avgust 
Jagodic in Domen Žagar, dogodek pa bo izveden v skladu z 
ukrepi NIJZ za preprečevanje širjenja okužbe s SARS-Cov-2. V 
primeru dežja bo koncert naslednji dan, v nedeljo, ob isti uri.

Deset let Godbe Cerklje
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9. mednarodni festival likovne umetnosti Kranj l ZDSLU

Lepljenka, kolaž in asemblaž:
RECIKLIRANE ZGODBE
100 avtorjev l 25 držav l 18 lokacij l 300 likovnih del l vodeni ogledi

28. september - 3. november

Glavna otvoritev: četrtek, 1. oktober ob 17. uri. 

Likovno 
društvo
Kranj

�
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2

3

Obiskovalce naprošamo, da dosledno upoštevajo navodila NIJZ zaradi COVID 19 
(maske, distanca, razkuževanje).

Danica Zavrl Žlebir

Godešič – Vaščane Godeši-
ča in druge obiskovalce so v 
sredo povabili k cerkvici sv. 
Miklavža in jim predstavi-
li umetnostno-zgodovinski 
vodnik avtorja dr. Luke Vid-
marja. Izdaja vodnika je za-
ključek dolgoletne obnove 
cerkve, ki se je leta 1991 za-
čela z obnovo fasade, je po-
vedal Aleksander Igličar, 
prejšnji predsednik Muzej-
skega društva Škofja Loka, 
ki je izdalo vodnik, zdaj bla-
gajnik društva, sicer pa klju-
čar cerkvice na Godešiču in 
urednik te knjižice. Obisko-
valcem je predstavil obno-
vitvena dela, ki so bila naj-
bolj intenzivna ob pripravah 
na tisočletnico vasi Godešič, 
ustanovili so tudi odbor za 
postavitev novih bronastih 
zvonov, kajte prvotne je vze-
la prva svetovna vojna. Štirje 
novi bronasti zvonovi so zaz-
veneli pred dobrim desetle-
tjem, blagoslovil jih je takra-
tni nadškof Alojz Uran. Po-
zneje so bili tudi restavrirani 
oltarji, freske in križev pot. 
Med obiskovalci je Igličar 
pozdravil tudi restavratorko 
Anito Klančar Kavčič. 

Večerno druženje pri cer-
kvici sv. Miklavža, nekaj 
mlajši kot je tisočletni Go-
dešič (nastala naj bi med 12. 
in 13. stoletjem), je bila pri-
ložnost za zahvalo vsem, 
ki so sodelovali pri izdaji 

vodnika. Besedilo je prip-
ravil umetnostni zgodovi-
nar dr. Luka Vidmar, doma 
iz Gorenje vasi pri Retečah, 
za umetniške fotografije je 
poskrbel France Stele, obli-
kovanje pa je delo Agate Ste-
le. Vodnik je izdalo Muzej-
sko društvo Škofja Loka, ob 
finančni podpori Občine 
Škofja Loka, Krajevne skup-
nosti Godešič, Župnije Rete-
če, soseske Godešič in oseb-
nih darov. Sicer pa je vodnik 
Cerkev sv. Miklavža Godešič 
dvanajsti po vrsti med vod-
niki po loškem ozemlju, ki 
jih izdaja muzejsko društvo, 
je povedala predsednica 

Helena Janežič in se prav 
tako zahvalila vsem vple-
tenim za dobro opravljeno 
delo. Miklavž je letos prišel 
malo prej, je dejala Janeži-
čeva, prinesel pa knjižico o 
tej lepi cerkvici, ki jo je Obči-
na Škofja Loka pred leti pre-
poznala kot zgodovinsko in 
umetnostno dragocenost in 
jo razglasila za kulturni spo-
menik lokalnega pomena. 

Avtor knjižice dr. Luka 
Vidmar je obiskovalce tudi 
v živo seznanil z največjimi 
umetnostno-zgodovinski-
mi biseri godeške cerkve, od 
njene zunanjosti, kjer nad 
vhodom v cerkev kraljuje 

freska z motivom poslednje 
sodbe, delo furlanskih fre-
skantov iz okoli leta 1400, do 
fresk apostolov in svetnikov 
v notranjščini, ki so delo zna-
menitega Jerneja iz Loke, ol-
tarjev, križevega pota in os-
tale opreme, ki pričajo o bo-
gati zgodovini tega svetišča, 
ki je nastajalo vsaj šest stole-
tij. Cerkev stoji na romanski 
osnovi, zaznamovali pa so jo 
gotika, barok in historizem, 
lahko preberemo v vodniku, 
za katerega je avtor uporabil 
številne vire in skrbno preb-
ral cerkveno kroniko, kot je 
navedel Aleksander Igličar, 
zadnjič še tik pred izidom.  

Vodnik zaokrožil obnovo
Muzejsko društvo Škofja Loka je izdalo umetnostno-zgodovinski vodnik po cerkvici sv. Miklavža na 
Godešiču, s katerim so simbolno sklenili od leta 1991 trajajočo obnovo tega svetišča.

Dr. Luka Vidmar je obiskovalcem predstavil zunanjost in notranjščino cerkve sv. Miklavža 
na Godešiču. / Foto: Primož Pičulin

Aleš Senožetnik

Cerklje – Minuli teden so v 
Cerkljah pripravili še dru-
go javno razpravo pred spre-
jemom celostne prometne 
strategije v občini. Že v prvi 
javni razpravi, ki je poteka-
la junija, so udeleženci dolo-
čali glavne izzive, težave ter 
potrebe na področju prome-
ta in mobilnosti. Strokovni 
vodje projekta iz družbe Lo-
cus so prestavili analizo sta-
nja in analizo ankete ter mo-
žne scenarije razvoja pro-
meta v občini in zbrali vizi-
je mobilnosti v prihodnosti. 

V anketi je sodelovalo 185 
občanov, od katerih je dob-
ra polovica stanje prometa 
v občini ocenila kot zadovo-
ljivo, 28 odstotkov kot dob-
ro ali zelo dobro, 18 odstot-
kov pa kot slabo ali zelo sla-
bo. Največje težave anketi-
rancem predstavlja nevar-
nost v prometu (31 odstot-
kov), poraba časa in zastoji 
(29 odstotkov) ter odsotnost 
oziroma slaba organizacija 
javnega prevoza (23 odstot-
kov). Za največje vrednote 
pri načrtovanju prometa v 
prihodnje pa so anketiranci 
izbrali varnost pešcev in ko-
lesarjev, sledita pa dostop do 
pomembnih ustanov in čis-
to okolje. Med najpomemb-
nejšimi ukrepi pa so pouda-
rili varne šolske poti ter sa-
mostojne kolesarske pove-
zave do Kranja in med nase-
lji v občini.

Predstavili so tudi vizi-
jo prometa v prihodnjih le-
tih, ki je zasnovan tako, da 

podpira uresničevanje ob-
činskih razvojnih progra-
mov in krepi podjetništvo 
in turizem. Prometna in-
frastruktura pa domačinom 
in obiskovalcem omogoča 
učinkovito, čisto, ekonomič-
no, varno in zdravo mobil-
nost. Spodbuditi želijo tudi 
kolesarjenje in hojo ter kre-
piti ozaveščenost, strpnost, 
odgovornost in solidarnost 
v prometu.

Poleti je nato poteka-
la priprava strateških in 
operativnih ciljev, ki so jih 
uskladili s ključnimi delež-
niki. Glavni namen tokra-
tne javne razprave pa je bila 
predstavitev nabora ukre-
pov, ki so jih pripravili. Na 
razpravi je deset udeležen-
cev med najpomembnej-
še ukrepe, ki bodo prispe-
vali k uresničitvi vizije, uvr-
stilo ureditev poti za pešce 
in pločnikov ter zelenih po-
vršin, urejanje kolesarskih 
stez in poti ter avtomatizi-
ran sistem izposoje koles v 
povezavi s sosednjimi obči-
nami, urejanje cest in parki-
rišč ter vključevanje v akcije 
izobraževanja in prijave na 
javne razpise.

Drugi javni razpravi sle-
di še zadnje usklajevanje 
ukrepov z občinsko upravo 
in drugimi deležniki, nato 
finančna presoja ukrepov, 
preden bodo o celostni pro-
metni strategiji na eni od 
sej razpravljali tudi svetniki. 
Ob zaključku projekta bodo 
pripravili tudi publikacijo in 
strategijo predstavili javno-
sti.

Za bolj trajnostno 
naravnan promet
V občini Cerklje sprejemajo celostno prometno 
strategijo, s katero želijo v prihodnjih letih doseči 
bolj trajnostno prometno ureditev.

Ljubljana – Sašo Čotar, Radovljičan, ki že nekaj let prebiva 
v Tržiču, konec tega tedna v ljubljanskem BTC odpira svojo 
prvo samostojno razstavo pajkov. Na ogled bo okoli osem-
deset vrst pajkovcev in škorpijonov iz njegove osebne zbirke, 
med njimi največji in najbolj smrtonosni na svetu. Zloglasni 
ptičji pajki, dominantne črne vdove in pompozni škorpijoni 
bodo v prikazu njihovega naravnega okolja predstavljeni na 
več kot dvesto kvadratnih metrih razstavnega prostora; vsak 
terarij bo opremljen s podatki o značilnostih in zanimivostih 
posamezne živali, so sporočili organizatorji. Razstava bo na 
ogleda dva meseca, nato bo pot nadaljevala v tujini. 

Največji in najbolj smrtonosni pajki in škorpijoni

Škofja Loka – Z razglasitvijo zmagovalcev so se v začetku 
oktobra končale tokratne novinarske delavnice Radia Hudo!, 
ki vzgajajo nove generacije mladih novinarjev in hkrati skrbi-
jo za medijsko opismenjevanje. S svojim radijskim prispev-
kom so poslušalce 1. programa Radia Slovenije in strokovno 
komisijo, ki so jo sestavljali Tadeja Bizilj, Danijel Poslek in 
Igor E. Bergant, najbolj prepričali učenci Osnovne šole Ivana 
Groharja Škofja Loka, so sporočili iz službe za komuniciranje 
RTV Slovenija. V svojem prispevku so poslušalce popeljali po 
starodavnih ulicah Škofje Loke. Za nagrado jih čaka dvodnevni 
izlet na Krvavcu.

Najboljši novinarski razred iz Škofje Loke

Zadraga – Od začetka tedna je znova mogoč promet skozi 
Zadrago, je sporočil župan Občine Naklo Ivan Meglič. Obči-
na je investirala v obnovo komunalne infrastrukture, cestno 
razsvetljavo, novi so optični vodi več operaterjev. Cesta je 
razširjena in omogoča tudi promet sodobne kmetijske meha-
nizacije in dostavo z večjimi tovornjaki. Kot je omenil župan, 
je izbrani izvajalec del Gorenjska gradbena družba namestila 
še jekleno varovalno ograjo in s tem zagotovila varen promet 
vozil, kolesarjev in pešcev. Občina Naklo se zahvaljuje vsem 
lastnikom parcel ob cesti, ki so omogočili gradnjo obsežnih 
podpornih in opornih zidov in s tem ustrezne rekonstrukcije. 

Zaključena obnova cestne infrastrukture v Zadragi
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Gorenja vas, Kranjska Gora – 
Z velikim finalom se je zad-
njo septembrsko soboto v 
Gorenjski vasi končalo po 
času trajanja najdaljše slo-
vensko državno prvenstvo v 
floorballu. Odločitev o prva-
ku je navadno padla že spo-
mladi, letos pa je bil sklepni 
del zaradi epidemije covi-
da-19, preložen na jesen. 

Potem ko je Insport na 
polfinalni tekmi zaneslji-
vo ugnal Olimpijo, Polan-
ska banda pa je bila boljša 
od Borovnice, se je ponovil 
lanski finalni obračun. Tudi 
letos je bila boljša ekipa In-
sporta, ki je slavila z rezulta-
tom 13 : 4. 

»Kljub zaostreni situaci-
ji zaradi koronavirusa smo 
v jesenski del sezone vsto-
pili dobro pripravljeni, tako 
da sem z optimizmom 

pričakoval končnico držav-
nega prvenstva. Lahko re-
čem, da je bila verjetno to 
najlažja do sedaj odigrana 
končnica, odkar sem na klo-
pi Insporta. Razliko v pri-
merjavi s konkurenco gre 
iskati predvsem v večjem 
številu kvalitetnih igralcev 
v naši ekipi. Teden zatem bi 
morali odigrati še končnico 
lige IFL, a je bila ta žal od-
povedana in so obveljali re-
zultati rednega dela, kar po-
meni, da je tudi naslov prva-
kov mednarodne lige ostal 
v Škofji Loki. Z dosežkom 
sem vsekakor zelo zadovo-
ljen, še posebno zato, ker 
se je z drugim zaporednim 
dvojnim naslovom iz ekipe 
poslovila starejša generaci-
ja igralcev, ki je kar nekaj let 
krojila usodo slovenskega 

floorballa,« je po zaključe-
ni sezoni povedal trener Go-
razd Tomc in pojasnil, da se 
v naslednjo sezono, ki naj bi 
se začela konec tega meseca, 
podajajo z zelo pomlajenim 
moštvom. 

So se pa minuli konec te-
dna pri Insportu razveselili 
še enega uspeha. Ekipa veči-
noma izkušenih članov klu-
ba se je namreč že spomla-
di uvrstila v finale državne-
ga prvenstva v malem floor-
ballu, ki je v soboto potekal 
v Dvorni Vitranc v Kranjski 
Gori. Insport je v polfinalu 
premagal Zelence iz Kranj-
ske Gore, nato pa je bil v fi-
nalu z 12 : 9 boljši od Šiškar-
jev, ki so v polfinalu prema-
gali ekipo Galaks Železniki. 
V obračunu za tretje mesto 
je zmagala ekipa Zelencev.

Škofjeločanom dvojni naslov 
Prejšnji konec tedna je ekipa škofjeloškega Insporta osvojila pokal za naslov državnih prvakov v velikem 
floorballu, minulo soboto pa so se naslova najboljših veselili še člani ekipe Insporta v malem floorballu.

Insport je bil najboljši v državnem prvenstvu in Mednarodni floorball ligi.

Ekipa Insporta po finalni zmagi v malem floorballu v 
Kranjski Gori / Foto: arhiv FBK Insport
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Vilma Stanovnik

Kranj – Že po prvi seriji je ka-
zalo, da je najbolje v moški 
konkurenci razpoložen Timi 
Zajc (SSK Ljubno BTC), ki je 
pristal pri 108 metrih. Tudi 
z drugim skokom, dolgim 
105 metrov, je vodstvo zlah-
ka obdržal in ubranil naslov 
državnega prvaka. Na drugo 
mesto se je uvrstil predlan-
ski prvak Rok Justin (SSD 
Stol), ki je skočil 104,5 in 
104 metre, tretji pa je bil Bor 
Pavlovčič (ND Rateče - Pla-
nica), ki je prvič skočil 103, 
drugič pa 110 metrov. Do de-
setega mesta so se zvrstili še 
Žiga Jelar (SK Triglav), Anže 
Lanišek (SSK Mengeš), Jan 
Bombek (SSK Ljubno BTC), 
Lovro Kos (SSK Ilirija), Pe-
ter Prevc (SK Triglav), Tjaš 
Grilc (SSD Stol) in Tilen 
Bartol (SSK Sam Ihan).

»Kar malo sem presene-
čen, nisem si mislil, da bom 

danes lahko konkuriral naj-
boljšim, saj sem v poskusni 
seriji skočil zelo slabo. Sko-
ki še niso tisti pravi, rezerve 
imam še veliko,« je povedal 
Timi Zajc.

Med skakalkami je bila 
najboljša Ema Klinec (SSK 

Alpina Žiri), ki je tako osvo-
jila že četrti zaporedni na-
slov. Skočila je 110,5 in 106 
metrov. Drugo mesto je 
osvojila Urša Bogataj (SSK 
Ilirija) s skokoma, dolgima 
108,5 in 100,5 metra, tre-
tja pa je bila Nika Križnar 

(SSK Alpina), ki je skočila 
97,5 in 104 metre. Do dese-
tega mesta so se zvrstile še 
Katra Komar (SSK Bohinj), 
Jerneja Brecl (SSK Misli-
nja), Špela Rogelj (SSK Ili-
rija), Jerneja Repinc Zupan-
čič (NSK Tržič – FMK), Nika 
Prevc (SK Triglav), Maja 
Vtič (SD Zabrdje) in Nika 
Vetrih (SSK Velenje).

»Konstantne skoke 
sem dobila na treningu v 
Oberstdorfu, za kar je zaslu-
žen tudi trener Zoran Zu-
pančič. Še vedno pa me čaka 
ogromno dela. Rezerve vi-
dim predvsem na mizi, le-
tna faza je boljša,« je po tek-
mi povedala Ema Klinec.

Tekmo mešanih ekip je 
dobila SSK Alpina Žiri, ki 
je nastopila v postavi Nika 
Križnar, Ema Klinec, Mar-
cel Stržinar in Rok Oblak. 
Drugo mesto je osvojila eki-
pa SSK Ilirija, tretja pa je bila 
ekipa SK Triglav Kranj.

V Kranju najboljša Zajc in Klinčeva
Minuli torek so se pod žarometi na kranjski skakalnici za naslov poletnega državnega prvaka pomerili 
naši najboljši smučarski skakalci in skakalke, naslov najboljših pa sta ubranila Ema Klinec in Timi Zajc.

Ema Klinec je navdušila z dvema odličnima skokoma. 
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Kranj – Kot smo že poročali, je konec septembra z mesta pred-
sednika Nogometnega kluba Triglav nepreklicno odstopil Jure 
Gortnar. Tako se je minuli torek na izredni seji sestal upravni 
odbor kluba. Ta je določil devetdesetdnevni rok za sklic izredne 
volilne skupščine in izvršni odbor, ki je sestavljen iz štirih čla-
nov in bo do izredne skupščine skrbel za nemoteno upravljanje 
in nadzor. Vodi ga podpredsednik kluba Miroslav Matijaše-
vič. Kot so tudi pojasnili v klubu, so člani upravnega odbora 
razpravljali o pristopu k pripravi strategije kluba, finančnem 
stanju, rebalansu proračuna za sezono 2020/21 in kadrovskih 
zadevah. Zatrjujejo, da so obveznosti do igralcev in strokovne-
ga osebja klub redno poravnava. Članska ekipa je v zadnjem 
času dobila nekaj potrebnih okrepitev, zato so prepričani, da 
bo sezono v drugi SNL lahko uspešno nadaljevala. »Tudi ostale 
selekcije delujejo v skladu s tekmovalnimi načrti,« pravijo v 
klubu in dodajajo, da so veseli tudi dejstva, da so vse selekcije 
zadnji konec tedna zmagale v svojih tekmovanjih.

Novi predsednik bo znan v treh mesecih

Jože Marinček

Kranj – Zaradi igranja re-
prezentančnih tekem (prip-
ravljalno s San Marinom so 
naši v sredo dobili s 4 : 0) s 
Kosovom in Moldavijo te-
kem v prvi ligi ta konec te-
dna ne bo, aktivni pa bodo 
nogometaši v vseh preosta-
lih treh ligah.

V drugi SNL bo v jutriš-
njem 11. krogu Kalcer Ra-
domlje ob 14. uri gostil Naf-
to 1903, ob 15.30 pa se bodo 
nogometaši kranjskega Tri-
glava pomerili z ekipo Brd, 
Roltek Dob pa z ekipo Fuži-
nar Vzajemci. 

Ekipe v tretji SNL – zahod 
bodo odigrale tekme devete-
ga kroga. Zanimiv obračun 
se obeta v Stražišču, ko bodo 
jutri ob 15. uri nogometa-
ši Save Kranj gostili Žiri. V 
Škofji Loki bodo istočasno 
nogometaši Arola Škofja 
Loka gostili Elto Izola. Nogo-
metaši Šobca Lesce se bodo 
na domačem igrišču pome-
rili z vodilno Ilirijo 1911, no-
gometaši Tinexa Šenčur pa 
odhajajo na gostovanje in 

bodo v nedeljo tekmo odi-
grali z ekipo Brinje Grosu-
plje.

Tekme sedmega kroga 
bodo v soboto odigrali tudi 
nogometaši v gorenjski ligi. 
Vse se bodo začele ob 15.30, 
pari pa so: Polet – SIJ Acroni 
Jesenice, Velesovo Cerklje – 
Niko Železniki, Britof – Vi-
soko, Zarica Kranj – Kranj-
ska Gora, Bitnje dobroza-
senci.si – Preddvor in Bo-
hinj – Naklo. V tem krogu 
so prosti nogometaši Bleda 
Hirterja.

V prostorih Nogometne 
zveze Slovenije na Brdu pri 
Kranju pa je bil opravljen 
žreb za igranje tekem os-
mine finala Pokala Pivovar-
ne Union. V njem sodeluje-
jo še tri moštva iz Gorenjske. 
Nogometaši Domžal bodo v 
sredo, 21. oktobra, gostova-
li pri moštvu Beltinci Klima 
Tratnjek, Kalcer Radomlje 
in Triglav pa bosta tokrat v 
vlogi gostitelja. Kalcer Ra-
domlje bo gostil CherryBox 
24 Tabor Sežana, nogome-
taši Triglava pa nogometaše 
aktualnega prvaka Celja.

Triglav v pokalu s Celjem
Ta teden je čas za tekme nogometnih 
reprezentanc, zato prvoligašev ne bo na 
zelenicah.

Kranj – V sredo se je s tekmo med Koprom Primorsko in ECE 
Triglav začelo tretje kolo v prvi SKL za moške. Primorci so z 
boljšo igro v zadnjih minutah tekme dobili obračun z rezul-
tatom 77 : 70 in s tem dosegli prvo zmago v sezoni, novinci 
iz Kranja pa bodo morali na to še počakati. Preostale tekme 
so na sporedu jutri, ko ekipa Helios Suns gostuje pri Rogaški, 
Gorenjska gradbena družba Šenčur pa pri Hopsih Polzela. V 
drugi SKL za moške se jutri ob 19. uri obeta gorenjski derbi, 
ko bo ekipa Brinox Medvode gostila LTH Castings. Ločani, ki 
so na obeh prvenstvenih tekmah do sedaj zmagali, so vodilni 
na lestvici, Brinox Medvode pa je še brez zmage. So pa Ločani 
ta teden presenetljivo izpadli iz pokalnega tekmovanja, saj jih 
je v dveh obračunih izločila ekipa Stražišča. Ta konec tedna se 
nadaljuje tudi tekmovanje v prvi SKL za ženske. Ekipa Triglava 
bo v gorenjskem obračunu jutri ob 20. uri v dvorani na Planini 
gostila Jasmin sport Ledito.

Kranjski košarkarji poraženi iz Kopra

Kranj – Naša kolesarska asa Primož Roglič in Tadej Poga-
čar ostajata na vrhu lestvice Mednarodne kolesarske zveze 
(UCI). Primož Roglič je z zmago na prestižni enodnevni kla-
siki Liege–Bastogne–Liege povečal prednost na lestvici pred 
Tadejem Pogačarjem s Klanca pri Komendi. Na lestvici ima 
4890 točk, Pogačar pa 3970. Tretji je Belgijec Wout van Aert 
z 2255 točkami.

Na vrhu še vedno Roglič in Pogačar
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Železniki – Podelitev Dome-
lovih priznanj za leto 2019 
so v največjem železnikar-
skem podjetju z marca pre-
stavili na jesenski čas. Načr-
tovali so jo 1. oktobra, ko so 
nameravali pripraviti tudi 
odprtje novega prizidka na 
lokaciji Na plavžu, a so v tre-
nutnih razmerah to idejo 
opustili. Podelitev so tako 
izpeljali včeraj preko virtu-
alnega dogodka, ki je pove-
zal nagrajence, razporejene 
po sejnih sobah, kjer so jim 
nadrejeni podelili priznanja 
za splošno inovativno dejav-
nost. Letos so jih podelili že 
šestnajstič.

Inovativna skoraj četrtina 
zaposlenih

Po nagovoru predsednika 
uprave Domel Holdinga Ma-
tjaža Čemažarja je skrbnik 
inovacijske dejavnosti Mar-
tin Pintar predstavil podat-
ke za lansko leto. V Domelo-
vem sistemu za registracijo 
predlogov izboljšav je sode-
lovala skoraj četrtina od dob-
rih 1300 zaposlenih. Podali 
so 630 predlogov, kar je sicer 
dobrih sto manj kot predla-
ni, a so bili po besedah Pin-
tarja kakovostni, poleg tega 
pa ni šlo zgolj za tehnične 
izboljšave, pač pa tudi orga-
nizacijske, kar prav tako pri-
naša velike učinke. S predlo-
gi, ki so bili zaključeni lani, 
je podjetje prihranilo 528 
tisoč evrov, za nagrade pa 
je namenilo 76 tisoč evrov. 
»Naš cilj je vključiti čim več 
zaposlenih oz. v povprečju 
en predlog na zaposlenega 
v tekočem letu,« je povedal 
Pintar. Največ predlogov so 
prejeli oktobra, ko imajo me-
sec inovativnosti in zaposle-
ne še dodatno usmerjajo k 

zbiranju predlogov za laž-
je doseganje ciljev v prihod-
njem letu. 

Zlati nagrajenec za dosež-
ke iz splošne inovativne de-
javnosti je postal kemijski 
tehnolog v razvoju Jernej 
Trojar, ki je v preteklosti že 
prejel srebrno in bronasto 
priznanje. Lani je pozornost 
pritegnil s tremi pomemb-
nimi inovacijami. Kot je na-
vedeno v obrazložitvi, je za 
prečrpavanje nevarnih pli-
nov v žarilno peč in izved-
bo hitrega in enakomerne-
ga ohlajanja statorjev s po-
močniki rešil zadrego doba-
vitelja opreme in njihovega 
postopka odvajanja amonia-
ka, zaradi lezenja PPS-mate-
riala je z laserjem zagotovil 
novo metodo kontrole brez 
uničenja vzorcev, prav tako 
pa je pri dobavljenih ma-
gnetih za dokazovanje oksi-
dov na površini z metodo re-
dukcije oksidirane površine 
z reduktivno atmosfero, kjer 
je uporabil vodik, zagotovil 

postopek nedvomnih doka-
zov kakovosti površine ma-
gnetov.

Srebrna priznanja so pre-
jeli: Bojan Tolar, Janez Mar-
guč, Jani Šuštar, Jernej Jur-
gele, Matej Bevk, Matej 
Osredkar, Niko Šubic in Rok 
Dobravec, bronasta pa: An-
drej Špacapan, Goran Žarić, 
Janez Zadravec, Luka Dole-
nec, Marjan Kokalj, Marti-
na Razingar, Matic Vrani-
čar, Miha Kržišnik, Miha 
Matovič in Vilko Šmid. Na-
ziv mentor inovativne de-
javnosti si je prislužil Mi-
lan Vizjak, ki vodi proizvo-
dnjo APEC, iz katere pa pri-
haja tudi Martina Tompa, že 
tretje leto zapored prejemni-
ca nagrade za največ vpisa-
nih predlogov. Lani je ime-
la 21 registriranih predlogov 
in eno soavtorstvo.

Odlično izpeljan projekt 
razvoj pogona za e-kolo

Kot odlično izpeljan ra-
zvojni projekt so nagradili 

razvoj centralnega pogona 
za e-kolo, s katerim so pred 
kratkim prejeli tudi zlato 
priznanje za inovacije Regi-
onalne gospodarske zborni-
ce Gorenjske.

Skrb za zaposlene

Priznanje za dosežke pri 
uvajanju TPM-metode, ka-
tere cilj je dvig učinkovito-
sti delovne opreme, je preje-
la Linija 10, kjer sestavljajo 
pretežno sesalne enote, na-
menjene mokremu sesanju. 
Prvič so nagradili najboljšo 
skupino iz seznama pisarn 
pri uporabi metode 5S, na-
menjene urejanju delovne-
ga okolja, in sicer skupino 
P14 – Skladišče in logisti-
ka Trata. Podelili so še nag-
rado, ki temelji na Domelo-
vi vrednoti Skrb za zaposle-
ne, prejel pa jo je Matjaž Pin-
tar, ki se je ob vpeljavi ukre-
pov za preprečitev širitve ko-
ronavirusa izkazal z merje-
njem temperature vstopajo-
čim v podjetje.

Z inovacijami lažje do ciljev
V Domelu so nagradili inovativne sodelavce, ki so s predlogi izboljšav lani podjetju prihranili 528 tisoč 
evrov. Zlati nagrajenec je postal Jernej Trojar.

Tri pomembne inovacije so kemijskemu tehnologu iz razvoja Jerneju Trojarju prinesle zlato 
priznanje. / Foto: arhiv Domela

Cveto Zaplotnik

Kranj – Največje tveganje za 
finančno stabilnost pred-
stavlja tveganje, ki izhaja iz 
makroekonomskega oko-
lja, ugotavljajo v Banki Slo-
venije in dodajajo, da še nik-
dar, odkar imamo samostoj-
no državo, upad gospodar-
ske aktivnosti ni bil tolikšen, 
kot je bil zaradi krize, ki jo je 
povzročila pandemija nove-
ga koronavirusa. 

V bankah se povečuje tako 
dohodkovno kot kreditno 
tveganje. Skoraj vse banke 
so povečale stroške oslabitev 
in rezervacij, v prvem polle-
tju so dosegle za dve tretjini 
manjši dobiček kot v primer-
ljivem lanskem obdobju, ob 
zaostrenih gospodarskih 
razmerah pa se bo dobič-
konosnost njihovega poslo-
vanja še zmanjševala. Delež 
»slabih posojil« zaradi ugo-
dnih vplivov protikriznih 
ukrepov za zdaj še ne kaže 
poslabšanja kakovosti kredi-
tnega portfelja, a v prihodnje 
se bodo po oceni Banke Slo-
venije zaradi negotovih go-
spodarskih razmer in pote-
ka odloga odplačila posojil 
kazalniki kakovosti portfelja 
poslabšali. 

Tveganje financiranja 
bank je kljub krizi zmerno. 

Obseg vlog gospodinjstev in 
podjetij se je na začetku pan-
demije namreč še povečal in 
je ostal glavni vir financira-
nja bank, v prihodnje pa se 
bo s poslabševanjem razmer 
na trgu dela rast vlog gospo-
dinjstev predvidoma umiri-
la, prav tako rast vlog podje-
tij, ki bodo potrebovala de-
nar za premostitev likvidno-
stnih in drugih težav. Tudi 
tveganje, ki izhaja iz trga ne-
premičnin, je zmerno, kri-
za je namreč doslej le del-
no vplivala na trg stanovanj-
skih nepremičnin. Število 
transakcij se je zaradi ome-
jitvenih ukrepov zmanjšalo, 
cene so ostale stabilne in so 
rasle po zmerni stopnji. 

V obdobju zaostrenih go-
spodarskih razmer, ki jih je 
povzročila pandemija nove-
ga koronavirusa, je odpor-
nost slovenskega bančnega 
sistema za zdaj dobra, ka-
pitalski in likvidnostni po-
ložaj bank je bistveno bolj-
ši kot pred zadnjo svetovno 
finančno krizo, ugotavlja-
jo v Banki Slovenije in pou-
darjajo, da bi v prihodnje od-
pornost bančnega sistema 
lahko zmanjšalo predvsem 
poslabševanje kakovosti 
kreditnega portfelja in s tem 
povezano zniževanje dobič-
konosnosti bank.

Tveganja so se 
močno povečala
Banka Slovenije v Poročilu o finančni stabilnosti 
ugotavlja, da so se zaradi pandemije novega 
koronavirusa zelo povečala tveganja za finančno 
stabilnost. 

Simon Šubic

Kranj – Iz Združenja bank 
Slovenije (ZBS) so sporo-
čili, da zavračajo »neute-
meljene kritike Združenja 
Frank (ZF) in Zveze potro-
šnikov Slovenije (ZPS) ter 
njihove poskuse diskredita-
cije bank in njihovega inte-
resnega združenja«. Poroča-
li smo že, da je ZF zaradi za-
vajajoče in agresivne poslov-
ne prakse na Tržni inšpekto-
rat in Banko Slovenije posla-
lo prijavo kršitev zoper ZBS 

in deset bank, ki so tržile kre-
dite v švicarskih frankih. Kot 
zatrjujejo v ZF (in podobno v 
ZPS), se na podlagi smernic 
ZBS za izvensodno porav-
navo glede kreditov v švicar-
skih frankih kreditojemalec 
vnaprej odpoveduje pravici 
do sodnega varstva iz naslo-
va morebitnih nepoštenih 
pogojev. 

V ZBS pojasnjujejo, da 
smernice ne pomenijo od-
povedi sodnemu varstvu na 
strani potrošnika, saj zgolj 
opredeljujejo izvensodno 

poravnavo na podlagi ve-
ljavne zakonodaje in sod-
ne prakse ter ne omejuje-
jo banke in kreditojemal-
ca, da se dogovorita za dru-
gačno spremembo potro-
šniške kreditne pogodbe. 
Smernice so bile po naved-
bah ZBS pripravljene na 
podlagi izhodišč oziroma 
kompromisnega predlo-
ga ministrstva za finance 
v fazi dogovarjanj med ZF 
in ZBS. Ob tem še poudar-
jajo, da stroške konverzi-
je v okviru teh smernic, ki 

vključujejo notarske stro-
ške, sodne stroške vpisa v 
zemljiško knjigo in stroške 
izvajalca, nosi banka.

»V primeru, ko bi se izka-
zalo, da pojasnilna dolžnost 
banke ni bila izpolnjena v 
skladu z vsakokrat veljavno 
zakonodajo ali da je pogodba 
vsebovala nepoštene pogo-
je, smernice zagotavljajo re-
šitev s pozitivnimi finančni-
mi posledicami za kreditoje-
malca, vendar pa ob upošte-
vanju pravnega reda Repu-
blike Slovenije in EU,« še 
navajajo v ZBS in dodajajo, 
da smernice kreditojemal-
cem zagotavljajo možnost 
izvensodnega reševanja po-
trošniškega spora tudi v pri-
meru negativnega odgovora 
banke.

Združenje bank zavrača  
kritike Združenja Frank

Kranj – Vlada se je pred nedavnim seznanila s poročilom fi-
nančne uprave (Furs) o davčnem dolgu na zadnji lanski dan. 
Na ta dan je davčni dolg za vse štiri blagajne javnega financira-
nja, za katere finančna uprava pobira dajatve, to je za proračun 
države, proračune občin ter za pokojninsko in zdravstveno 
blagajno, znašal 1,18 milijarde evrov in je bil 24,3 milijona 
evrov oziroma za dva odstotka nižji kot leto prej. Davčni dolg 
se znižuje že šest let zapored, od ustanovitve Fursa v letu 2014 
do konca minulega leta se je znižal za 317,5 milijona evrov 
oziroma za 21,2 odstotka.  

Davčni dolg se še naprej znižuje

Mateja Rant

Bled – Pod naslovom Glo-
balna kriza kot izziv vodi-
teljstva bo danes prek video 
prenosa potekal letošnji tra-
dicionalni letni Predsedni-
ški forum IEDC – Poslovne 
šole Bled. Dogodek pod po-
kroviteljstvom predsedni-
ka Republike Slovenije Bo-
ruta Pahorja organizirajo v 
sodelovanju s prestižno or-
ganizacijo International 
Academy of Management, 
najstarejšim združenjem 
za menedžment na svetu. 
Na forumu bodo sodelovali 

guru  menedžmenta spre-
memb dr. Ichak Adizes, 
harvardska profesorica in 
ena najbolj priznanih stro-
kovnjakinj za področje stra-
tegije na svetu prof. dr. Ro-
sabeth Moss Kanter, global-
ni mislec s področja organi-
zacijske kulture prof. dr. Ed-
gar Schein, dolgoletni pred-
sednik Coca-Cole Muhtar 
Kent in predsednik World 
Leadership Alliance – Club 
de Madrid prof. dr. Dani-
lo Türk. V okviru dogodka 
bodo pripravili tudi okrog-
lo mizo z nekaterimi sloven-
skimi gospodarstveniki.

O izzivih voditeljstva 
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Simon Šubic

Ljubljana – Skoraj vsak peti 
Slovenec je v otroštvu doži-
vel eno od oblik spolne zlo-
rabe, je pokazala raziskava, 
izvedena v okviru projekta 
Hiša za otroke po modelu 
Barnahus, ki ga izvaja Svet 
Evrope ob finančni podpori 
Evropske unije. Med ključ-
nimi ugotovitvami raziska-
ve, ki so jo predstavili ta te-
den, je tudi, da sedemdeset 
odstotkov Slovencev verja-
me, da je spolna zloraba ot-
rok resen problem, vendar 
pa je ozaveščenost o tej vrsti 
zlorabe nizka. 

Slovenija si ob sodelo-
vanju s Svetom Evrope in 
z Evropsko unijo že nekaj 
časa prizadeva za vzpostavi-
tev Hiše za otroke po med-
narodno uveljavljenem mo-
delu Barnhaus, ki omogoča 
usklajeno obravnavo otrok 
žrtev ali prič kaznivih de-
janj in spolnih zlorab, saj na 
enem mestu v otroku prija-
znih prostorih sočasno po-
tekata kazenski postopek in 
postopek za zaščito otroka. 
Pod eno streho so namreč 
združeni sodnik, tožilec, po-
licija, socialni delavec, psi-
holog in zdravnik za telesni 
pregled otroka, da bi zbrali 
dokaze, ki so potrebni za ka-
zenski postopek, in otroku 
hkrati nudili krizno podpo-
ro in psihosocialno pomoč 
ter s tem preprečili ponovno 
viktimizacijo otroka.

Ministrica za pravosod-
je Liljana Kozlovič je v to-
rek ob predstavitvi rezul-
tatov raziskave Percepcija 
spolne zlorabe otrok v Slo-
veniji pojasnila, da je bil na-
men raziskave preveriti ra-
zumevanje vprašanja spol-
nih zlorab otrok med otro-
ki samimi in med odrasli-
mi, pa tudi način odzivanja 
nanje, odgovori iz raziskave 
pa bodo pomagali oblikova-
ti storitve v slovenski Hiši za 
otroke po meri otrok in star-
šev. Po besedah ministrice 
bi bil lahko Zakon o zaščiti 
otrok v kazenskem postop-
ku in njihovi celostni obrav-
navi v Hiši za otroke spre-
jet v prihodnjem letu. Prav 
tako so že našli objekt, kjer 
bo Hiša za otroke zažive-
la, pravosodno ministrstvo 
pa je trenutno v pogovorih 

z ministrstvom za javno 
upravo za prenos objekta na 
pravosodje.

Ta teden objavljena raz-
iskava o percepciji spolne 
zlorabe otrok, ki jo je izvedlo 
podjetje Ipsos, je zajela več 
kot 1100 odraslih iz vse Slo-
venije, vanjo pa so bile vklju-
čene tudi fokusne skupine 
otrok. Razkrila je, da skoraj 
polovica (47 odstotkov) Slo-
vencev ne bi prepoznala zna-
kov zlorabe. Ena tretjina an-
ketirancev verjame, da spol-
na zloraba otrok vedno vklju-
čuje tudi uporabo fizične 
sile, četrtina jih meni, da iz-
postavljanje otrok spolnos-
ti in pornografiji ni zloraba, 
in 17 odstotkov jih misli, da 
otroci ne morejo spolno zlo-
rabiti drugih otrok. Dve tre-
tjini anketirancev meni, da 
šole ne zagotavljajo dovolj 

informacij za preprečevanje 
spolnih zlorab, kar devetde-
set odstotkov pa jih meni, da 
bi moralo biti učenje o tem 
del učnega načrta. Hkrati pa 
skoraj polovica staršev pravi, 
da bi se počutili nelagodno, 
če bi se o tem pogovarjali z 
otroki doma. Le ena tretjina 
staršev je to že storila.

Raziskava o osebnih iz-
kušnjah s spolno zlorabo je 
pokazala, da je skoraj vsak 
vprašani (18 odstotkov) že 
doživel vsaj eno izmed ob-
lik spolne zlorabe do svoje-
ga 18. leta starosti. Najpo-
gostejši obliki sta bili nep-
rimerno dotikanje in razka-
zovanje. Le šest odstotkov 
žrtev je zlorabo prijavilo in 
le v treh odstotkih vseh pri-
merov je prijavi sledil kazen-
ski postopek in obsodba.

»Tako v svetu kot v Slo-
veniji sodijo spolne zlorabe 
otrok med kazniva dejanja, 
kjer je najmanj prijav gle-
de na pojavnost. Za boj pro-
ti spolnim zlorabam seveda 
potrebujemo zakone in stra-
tegije, ampak predvsem pot-
rebujemo spremembo od-
nosa in spremembo načina 
dela, tako da nobenega ot-
roka ne pustimo zadaj in bo 
vsak sum zlorabe prijavljen 
in učinkovito obravnavan. 
Spolne zlorabe otrok pogos-
to obkrožajo tabuji, stigma 
in sram. Ta raziskava nam 
bo pomagala, da prelomimo 
molk,« je še dejala ministri-
ca Kozlovičeva. 

Vsak peti žrtev zlorabe
Slovenci menijo, da je spolna zloraba otrok resen problem, a skoraj polovica jih ne bi prepoznala 
znakov zlorabe, je pokazala ta teden objavljena raziskava o percepciji spolne zlorabe otrok v Sloveniji. 

Spolne zlorabe otrok sodijo med kazniva dejanja, kjer je 
najmanj prijav glede na pojavnost, opozarja ministrica za 
pravosodje Liljana Kozlovič. / Foto: arhiv GG

Simon Šubic

Kranj – Okrožno sodišče v 
Kranju bo odločalo v odško-
dninski tožbi predsednika 
SDS in vlade Janeza Janše 
zaradi sojenja v primeru Pa-
tria. Časnik Delo je namreč 
ta teden poročal, da je vrhov-
no sodišče odločanje v Jan-
ševi tožbi, s katero od drža-
ve, štirih sodnikov in nekda-
nje tožilke terja več kot 900 
tisoč evrov odškodnine, pre-
neslo s celjskega na kranjsko 
sodišče. 

Janša zaradi domnevno 
nezakonitega dela v proce-
su Patria poleg države toži 
še nekdanjo državno tožil-
ko, zdaj odvetnico Branko 
Zobec Hrastar, ki je vloži-
la obtožni predlog v zadevi 
Patria, okrajno sodnico Bar-
baro Klajnšek, ki je na prvi 

stopnji Janšo skupaj z Anto-
nom Krkovičem in Ivanom 
Črnkovičem leta 2013 obso-
dila na zaporne kazni, višje-
ga sodnika Milana Štruklja 
kot predsednika senata viš-
jega sodišča, ki je leta 2014 
potrdil obsodilno sodbo, ter 
vrhovna sodnika Vesno Ža-
lik in Branka Maslešo. Žali-
kova je bila poročevalka v se-
natu vrhovnega sodišča, ki je 
odločal o zahtevi za varstvo 
zakonitosti in potrdil obso-
dilno sodbo višjega sodišča, 
Masleša pa je senatu predse-
doval.

Kot je znano, je ustavno 
sodišče obsodbo aprila 2015 
razveljavilo in zadevo vrni-
lo v ponovno sojenje, a je za-
deva še istega leta zastara-
la. Vsi trije obtoženi so kas-
neje vložili odškodninske 
tožbe zaradi nezakonitega 

zapora (Janša je v njem pre-
bil 145 dni) in očitanih neza-
konitostih v procesu Patria. 
Upokojeni brigadir Tone 
Krkovič je zahteval 600 ti-
soč evrov, prokurist podjetja 

Rotis Ivan Črnkovič 13,4 mi-
lijona evrov in Janša dobrih 
900 tisoč evrov. Prva dva sta 
se z državo že pogodila: Kr-
kovič za 60 tisoč evrov, Čr-
nkovič pa za 63 tisoč evrov. 

O Janševi tožbi kranjsko sodišče
Vrhovno sodišče je krajevno pristojnost za odločanje v odškodninski tožbi Janeza Janše zoper državo, 
nekdanjo tožilko in štiri sodnike zaradi procesa Patria preneslo na Okrožno sodišče v Kranju. 

O odškodninski tožbi Janeza Janše zaradi procesa Patria 
ne bo odločalo ne ljubljansko ne celjsko, temveč kranjsko 
okrožno sodišče. / Foto: Gorazd Kavčič

Simon Šubic

Žabnica – Škofjeloški po-
licisti še vedno iščejo ude-
leženca in priče prometne 
nesreče na cesti med Žabni-
co in Trato, ki poteka vzpo-
redno z glavno cesto Kranj–
Škofja Loka. Nesreča se je 
zgodila v torek ob 16.40 v 
bližini prehoda ceste čez že-
lezniško progo pri Žabnici, 
udeležena pa sta bila temen 
osebni avtomobil in kolesar, 
ki sta vozila eden proti dru-
gemu. Po nesreči, v kateri se 
je kolesar poškodoval, je av-
tomobil odpeljal proti Žab-
nici. Policija prosi priče za 
informacije na interventno 
številko 113 ali na anonimni 
telefon 080 12 00.

Policijska uprava Kranj 
je poziv vozniku avtomobi-
la in pričam nesreče objavila 

tudi na svoji Facebook stra-
ni. V sredo jo je komenti-
ral tudi poškodovani kole-
sar. »Spoštovani voznik, če 
se najdete med temi vrstica-
mi, nisem vam zameril, ker 
ste dirkali po sredini poljske 
ceste in brezbrižno odpe-
ljali naprej. Zaradi umika-
nja sem se poškodoval zelo, 
operacija je trajala celo noč. 
Hvala reševalnemu osebju 
za pomoč in podporo, rav-
no tako hvala policistom PP 
Škofja Loka za korekten po-
stopek in pomoč, najbolj se 
pa zahvaljujem punci, ki je 
ustavila za mano, saj mi je s 
svojim vozilom nudila zašči-
to, ker sem ležal negiben na 
tleh. Iz srca hvala tudi paru, 
ki mi je nesebično pomagal 
in mi odpeljal kolo, da ni le-
žalo na cesti,« je zapisal. Be-
sedilo smo lektorirali. 

Policisti iščejo voznika,  
ki mu kolesar ni zameril

Kraj nesreče pri prehodu čez železniško progo v Žabnici
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Simon Šubic

Kranj – Gorenjski policisti 
so v okviru štirinajstdnevne 
preventivne akcije za večjo 
varnost pešcev v torek izved-
li terenski nadzor na obmo-
čju Kranja in Škofje Loke. 
Pri tem so ugotovili 49 krši-
tev prometnih pravil, od tega 
21 kršitev pešcev in štirinajst 

kršitev voznikov. Pri večini 
ugotovljenih kršitev pešcev 
je šlo za prečkanje ceste iz-
ven urejenih prehodov za 
pešce, so pojasnili na Policij-
ski upravi Kranj. Vsi kršite-
lji pri voznikih so prekorači-
li najvišjo dovoljeno hitrost, 
med drugim so pri omejitvi 
50 km/h izmerili tudi hitro-
sti do 87 km/h.

Nadzirali pešce in voznike

Žirovnica – Jeseniški policisti 
so v sredo pozno popoldan v 
Žirovnici preverjali prijavo o 
zadrževanju mladine pri ele-
ktro napajalni postaji. Otroci 
so preplezali ograjo in se tam 
zadrževali, kar je zaradi viso-
ke napetosti izredno nevarno, 
so sporočili policisti, ki bodo 
lokacijo pogosteje preverjali.

Nevarno ravnanje 

Kranj – Gorenjski policisti so pred dnevi obravnavali primer 
družinskega nasilja, v katerem je prišlo do lažjih poškodb 
oškodovanke. Kot so izvedeli možje postave, je žrtev nasilje 
s strani družinskega člana doživljala že dlje časa. Nasilnežu 
so izrekli prepoved približevanja, zoper njega pa vodijo tudi 
postopek zaradi suma storitve kaznivega dejanja. Policija zno-
va apelira na žrtve, da najdejo svojo notranjo moč, poiščejo 
pomoč in podajo prijavo na policijo, ki bo vedno storila vse za 
njihovo zaščito in ustrezno ukrepala zoper storilca. 

Do žrtve nasilen dlje časa
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Aleš Senožetnik

Da sredi Vodic, na Kam-
niški cesti 22, stoji Pekar-
na prest Jagodic, opozarja 
le manjši napis pred doma-
čo hišo, ki ga človek kaj hitro 
spregleda, a v njej že vrsto let 
nastajajo po mnenju mno-
gih najboljše preste pri nas. 
Kupujejo jih ljubitelji slane-
ga peciva od vsepovsod, o če-
mer smo se prepričali tudi 
med našim obiskom. »To so 
edine prave preste, najbolj-
še. Najbolj znana presta je 
vodiška presta,« ni skoparil 
s pohvalami gospod iz Šen-
tvida, ki jih je tokrat vzel tri-
deset in se vsakič, ko se pe-
lje mimo Vodic, ustavi tudi v 
pekarni pri Jagodičevih. 

»Nekateri imajo radi bolj, 
drugi manj pečene. Vedno 
jih naredimo nekaj brez do-
datne soli, prilagodimo pa se 
tudi željam strank. Tako za 
enega od naših rednih kup-
cev pripravimo nekaj tako 
slanih, da jih sam ne morem 
jesti. Vendar so njemu oči-
tno takšne všeč,« pravi Da-
mijan Jagodic, ki danes ob 
pomoči žene in sestre, ki si 
delita ime Ksenja, ter očeta 
Jožeta, vodi pekarno. Poleg 
rednih kupcev iz Vodic in 
okolice pa jih precej proda-
jo tudi gostinskim lokalom 
in gorskim kočam. Tako se 
z vodiškimi prestami lah-
ko okrepčajo tudi izletni-
ki na bližnji Šmarni gori ali 
pa planinci, ki se ustavijo v 

domu na Kališču pod Storži-
čem, Sv. Joštu nad Kranjem, 
Sv. Jakobu nad Preddvorom, 
Sv. Primožu nad Kamni-
kom, Rašici, Starem gradu 
nad Smlednikom ali v Pla-
ninskem domu v Tamarju. 

Čeprav so preste danes 
znane kot vodiške, pa izvi-
rajo iz Adergasa. V tamkaj-
šnjem dominikanskem sa-
mostanu so jih menda že 
okoli leta 1700 pekle nune, 
navado pa so privzele tudi 
ženske iz vasi, ki so izdelo-
vanje prest prenesle na svo-
je domove. 

Prestarstvo se v Adergasu 
ni ohranilo, po zaslugi Da-
mijanovega pradeda pa tra-
dicija živi še danes. Ob seli-
tvi iz Lahovč je namreč leta 

1920 domačo obrt prenesel 
v Vodice, od leta 1932 pa pe-
karna, v kateri preste peče 
že četrta generacija Jagodi-
čevih, deluje na isti lokaciji 
kot do danes.

V več kot tristoletni zgo-
dovini se recept za pripra-
vo prest ni spremenil. Tako 
kot so jih nekdaj pripravljale 
nune, jih v Vodicah še danes 
pečeta tudi Damijan Jagodic 
in njegova družina. Še danes 
večina dela poteka ročno, le 
stroj za delno valjanje testa 
jim ga nekoliko olajša. Tako 
kot so to nekdaj počele nune, 
preste še vedno najprej vrže-
jo v krop, šele nato jih spe-
čejo v peči, segreti na skoraj 

tristo stopinj. Ker so preste 
najprej kuhane in šele nato 
pečene, dobijo značilen lesk 
in obstojnost. Čeprav jim 
ne dodajajo nobenih ume-
tnih dodatkov in vsebujejo 
le vodo, moko, kvas in sol, 
posušene obstanejo tudi več 
mesecev. »Preste so mehke 
le prvi dan, nato pa postane-
jo trde. Tako da je bolje, da 
jih ne grizemo, temveč od-
lomimo in počakamo, da se 
nam raztopijo v ustih,« pra-
vi Damijan Jagodic, med-
tem ko iz peči pobira še zad-
nje preste tega dne.

Na vprašanje, koliko jih 
spečejo vsak dan, se peko-
vski mojster le skrivnostno 

nasmehne: »Toliko, koli-
kor smo pridni.« Tudi z nas-
ledstvom oz. nadaljevanjem 
tradicije si ne beli glave. Sta-
rejši sin in hčerka sta si vsaj 
za zdaj izbrala drugačne 
poklice, zato pa več interesa 
za peko prest kaže najmlaj-
ša, ki pa je šele v tretjem ra-
zredu in ima časa za tovrstne 
odločitve še precej. »Sam 
sem rasel v pekarni in mi je 
bilo že od mladih nog jasno, 
da bom nadaljeval očetovo 
delo. Danes je drugače, otro-
ci imajo tudi več možnosti. 
Nobenega od njih ne silim v 
nič. Kakor se bodo odločili, 
tako bo tudi prav,« zaključi 
sogovornik.

Kako so adergaške preste 
postale vodiške
V Vodicah že četrta generacija družine Jagodic peče preste po receptu nun iz Adergasa, ki so jih na ta način pekle že v začetku šestnajstega stoletja.

Damijan Jagodic pripada četrti generaciji pekov, ki v Vodicah pečejo preste.

Pred peko preste namočijo v krop, s čimer jim zagotovijo lesk in obstojnost.
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Od petka do petka

Simon Šubic

Pobuda za Koalicijo 
ustavnega loka

Vodje opozicijskih strank 
LMŠ, SD, Levice in SAB so 
v sredo potrdili, da so stek-
li pogovori o oblikovanju al-
ternative aktualni vladi pod 
vodstvom Janeza Janša. Iz-
hodišče za njihovo povezo-
vanje je pobuda Koalicija 
ustavnega loka, ki jo je podal 
ekonomist Jože P. Damijan, 
pod njo pa so se podpisali 
še Spomenka Hribar, Pavel 
Gantar, Boris A. Novak, Ar-
jan Pregl, Barbara Rajgelj, 
Slavko Splichal, Niko Toš in 
Slavoj Žižek. Vlada Koalici-
je ustavnega loka bi bila po-
litična, njeno vodenje pa je 
pripravljen prevzeti Dami-
jan kot tehnični mandatar. 
A za uspeh takšne koalici-
je potrebujejo v državnem 
zboru najmanj 46 glasov 
poslancev, do tam pa opozi-
cijskemu četverčku manjka 
še sedem glasov. Od tod tudi 
vabilo vladnim strankam 
SMC, DeSUS in NSi, da se 
jim pridružijo. Kot trenutno 
kaže, gre za misijo nemogo-
če, saj so prvaki koalicijskih 
strank že sporočili, da aktu-
alna vlada za zdaj nima alter-
native. Premier in predse-
dnik SDS-a Janez Janša se je 
obregnil tudi ob ime Koali-
cija ustavnega loka. Na Twi-
tterju je zapisal, da je »poi-
menovanje skupinice levih 

in skrajno levih strank in 
strančic za ustavni lok nor-
čevanje tako iz slovenskega 
jezika kot iz ustavne uredi-
tve RS«. Ustavni lok po de-
finiciji zahteva predstavni-
štvo najmanj dveh tretjin 
volilnega telesa, je dodal. 
V LMŠ-ju, SD-ju, Levici in 
SAB-u pa poudarjajo, da je 
treba ukrepati takoj, če želi-
jo »preprečiti zdrs Republi-
ke Slovenije v iliberalno de-
mokracijo in pot brez pov-
ratka«, saj se »pred našimi 
očmi izvršuje neizrečen, a 
nič manj neprikrit poskus 
stranke SDS, da z zlorabo 
ključnih institucij na pod-
lagi avtokratskih prijemov, 
ped za pedjo, korak za ko-
rakom, spodje družbene in 
državne temelje, redefinira 
ustavne norme, zaneti raz-
dor in zakocka naš medna-
rodni položaj«.

Erbežnik nov kandidat za 
ustavnega sodnika

Predsednik republike Bo-
rut Pahor je ta teden v držav-
ni zbor posredoval predloga 
kandidatur Arjane Brezigar 
Masten za viceguvernerko 
Banke Slovenije in Anžeta 
Erbežnika za ustavnega sod-
nika. Pred odločanjem v dr-
žavnem zboru se bosta oba 
predstavila javnosti na loče-
nih predstavitvah v predse-
dniški palači, predvidoma 
prihodnjo sredo, so sporoči-
li iz predsednikovega urada. 

V Velenju volijo župana

V Velenju bodo v nedeljo 
na nadomestnih volitvah vo-
lili novega župana. Za žu-
pansko funkcijo se potegu-
jejo aktualni podžupan Pe-
ter Dermol iz SD, član Go-
spodarsko aktivne stranke 
Darko Koželj, ki ga podpira-
jo SDS, NSi, SMC in SLS, in 
član Dobre države Benjamin 
Strozak, ki kandidira s pod-
poro Neodvisnih Velenje. V 
Velenju novega župana vo-
lijo, ker je 2. avgusta zara-
di bolezni umrl Bojan Kon-
tič, ki je občino vodil od leta 
2010.

Vatikanski škandal sega 
tudi v Slovenijo

V Vatikanu je izbruhnil 
finančni škandal, katere-
ga lovke segajo tudi v Slo-
venijo, je ta teden poro-
čal tržaški Primorski dnev-
nik. Nekdanji kardinal Gio-
vanni Angelo Becciu, ki ga 
je papež Frančišek 24. sep-
tembra odstavil s položaja 
namestnika državnega taj-
nika, naj bi poskrbel za več 
nakazil v skupni vrednos-
ti pol milijona evrov na ra-
čun podjetja Logsic s sede-
žem na Dunajski cesti 51 v 
Ljubljani. Podjetje, ki ga je 
ustanovila Becciujeva znan-
ka, 39-letna Sardinka Ceci-
lia Marogna, naj bi se ukvar-
jalo s humanitarnimi dejav-
nostmi, a vatikanski denar 
ni bil porabljen v ta namen, 

temveč za nakupe luksu-
znih dobrin. Marogna je po-
jasnila, da je Svetemu sede-
žu pomagala pri diplomat-
skem posredovanju, in po-
trdila, da je preko svojega 
podjetja s sedežem v Slo-
veniji prejela pol milijona 
evrov, ki naj bi šel za njen 
honorar, potovanja in sve-
tovalne storitve. Nekdanji 
kardinal Becciu pa naj bi 
preiskovalcem razložil, da 
ga je Marogna ogoljufala, je 
poročal Primorski dnevnik.

Bo Huawei v Sloveniji 
prepovedan?

V kitajskem tehnološkem 
velikanu Huaweiu so prese-
nečeni nad novico, da jih na-
merava slovenska vlada oz-
načiti za dobavitelja z viso-
kim tveganjem, kot je pred 
dnevi poročal STA. Prepri-
čani so, da za takšno odloči-
tev ni utemeljenih razlogov. 
Ocena tveganja je pripravlje-
na na podlagi evropskih me-
ril za kibernetsko varnost 
tehnologije 5G. Če bo sklep 
sprejet, slovenski operater-
ji mobilnih telekomunika-
cijskih omrežij pri Huawe-
iu ne bodo smeli nabavlja-
ti telekomunikacijske infra-
strukture, obrambne in ob-
veščevalne strukture, siste-
mi notranje varnosti ter sis-
temi zaščite in reševanja pa 
ne bodo smeli uporabljati 
Huaweieve opreme in sto-
ritev.

Opozicija za oblikovanje 
vladne alternative

Ekonomist Jože P. Damijan je pripravljen postati tehnični 
mandatar vlade Koalicije ustavnega loka. / Foto: Gorazd Kavčič

Pol milijona evrov, ki so jih iz Vatikana nakazali podjetju 
s sedežem v Ljubljani, naj ne bi bilo porabljeno za 
humanitarno dejavnost, kot je bilo mišljeno. / Foto: arhiv GG

Vlada menda pripravlja sklep, s katerim bi kitajski Huawei 
označila za dobavitelja z visokim tveganjem. / Foto: Simon Šubic

Jože Košnjek

med sosedi

Slovenci v zamejstvu (767)

Škofiče, nekdaj slovenska vas
Zgodba o Škofičah (Schie-

fling), ki je središče občine z 
enakim imenom in dobrimi 
2660 prebivalci – leta 1910 
jih je bilo le dobrih 1200 –, je 
ena od mnogih zgodb iz kra-
jev v južnem delu Koroške, v 
katerih se je v zadnjih stotih 
letih številko slovensko go-
vorečih dramatično zmanj-
šalo. Leta 1910, torej pred sto 
desetimi leti, jih je bilo 94,2 
odstotka (!), leta 2001, ko je 
bilo na Koroškem zadnje 
ljudsko štetje, pa jih je bilo še 
5,8 odstotka. Danes jih je go-
tovo še manj, vendar je slo-
venščina v 14 vaseh, ki tvo-
rijo občino, slišana. V neka-
terih koroških krajih o umi-
ranju slovenske besede ne 
slišijo, ne govorijo radi in se 
tudi ne sprašujejo, zakaj so 
se te številke v dobrih stotih 
letih tako spremenile.  

Škofiče so glede tega iz-
jema. Slovensko prosvet-
no društvo Edinost, ki ga 
vodi Mitja Rovšek, je podat-
ke o dramatičnem upadanju 
števila slovensko govore-
čih občanov, kar je posledi-
ca mnogih dejavnikov, tudi 
priseljevanja ljudi iz Avstri-
je, Nemčije in drugih držav 
Evropske unije, vzelo res-
no in predlagalo krepitev 
vzajemnosti in medseboj-
nega zaupanja med sloven-
sko in nemško govorečimi 
občani in njihovimi društvi 
z razstavo o 120-letni zgo-
dovini Škofič s stališča jezi-
ka in kulture, razvoja demo-
kracije, kulture spominja-
nja in migracij. Predlog slo-
venskega društva sta moral-
no in gmotno podprla obči-
na in njen župan Valentin 
A. Happe iz koroške ljudske 

stranke. Sobivanje dveh na-
rodnostnih skupnosti ter-
ja strpnost in odgovornost, 
je povedal ob tem župan. 
Razstavo z naslovom »Na 

poti skozi čas/Sprach, Kul-
tur, Raum&Zeit« so odprli 
v soboto kot eno od zadnjih, 
vendar odmevnejših prire-
ditev v okviru praznovanja 

100. obletnice koroškega 
plebiscita. Njena kuratorka 
je zgodovinarka mag. Brigi-
te Entner. Odprtje je sprem-
ljal dvojezični kulturni pro-
gram, v katerem sta sode-
lovala Kvartet Demonda in 
tamburaška skupina Sta-
rabanda, ki deluje v okviru 
Slovenskega prosvetnega 
društva Edinost.  

Razstava ni strnjena na 
enem mestu, ampak je 22 
panojev postavljenih v 14 
krajih občine, dostop do njih 
pa je mogoč tudi preko kode 
QR. Na interaktivnem ze-
mljevidu Slovenskega pros-
vetnega društva Edinost je 
mogoče poiskati tudi zgo-
dovinska, hišna in ledinska 
imena in poslušati njihov 
zvočni posnetek v regional-
nem narečju. Razstava bo na 
ogled do konca oktobra.

Organizatorji razstave in gostje s predsednikom 
Slovenskega društva Edinost Škofiče Mitjo Rovškom, 
županom Škofič Valentinom Happejem in kuratorko 
razstave Brigitte Entner (drugi, tretji in četrta z desne) 
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Za boljšo šolo (94)

Šola stoji ali pade z učiteljem
Minuli ponedeljek smo 

praznovali svetovni dan 
učiteljev, ki ga je leta 1993 
na Mednarodni konferen-
ci o izobraževanju v Žene-
vi razglasil Unesco kot spo-
min na 5. oktober 1966, ko 
sta Unesco in Mednarodna 
organizacija dela v Parizu 
sprejela Priporočila o polo-
žaju učiteljev, ki veljajo še 
danes. V priporočilih so jas-
no določene pravice in dolž-
nosti vzgojiteljev in učiteljev 
pa tudi obveznosti posame-
znih vlad, da jim uredijo po-
ložaj, ki pritiče tako odgovor-
nemu delu.

Po podatkih zavoda za 
šolstvo je v Sloveniji trenu-
tno v vrtcih in šolah zapo-
slenih 44.600 delavcev ali 
6,3 odstotka vseh zaposle-
nih. V vseh sredinah, ra-
zen na področju visokega 

in univerzitetnega šolstva, 
močno prevladujejo ženske. 
V vrtcih jih je kar 98 odstot-
kov, v osnovnih šolah 88 in v 
srednjih 66 odstotkov.

Čeprav se je danes polo-
žaj učitelja temeljito spre-
menil, še vedno velja zna-
ni rek, da šola stoji ali pade 
z učiteljem. Učiteljski pok-
lic res ni več tako ugleden 
in spoštovan, kot je bil pred 
desetletji, se pa njegova od-
govornost ni prav v ničemer 
zmanjšala. Obratno. Danda-
našnji učitelji pogosto prev-
zemajo še naloge staršev, saj 
jih je veliko ves dan zaposle-
nih in se nimajo časa ukvar-
jati z otroki. Otroci pri uči-
teljih iščejo človeško bližino 
in pogovor, še zlasti če vlada-
jo v družini težke socialno-
-ekonomske razmere. V tem 
primeru so učitelji varuhi in 

zaščitniki otrok pred zane-
marjanjem, ignoranco in 
čustveno odtujenostjo. Po-
sebej prva leta šolanja so uči-
teljice otrokom velikokrat 
druge mame. Tudi starejši 
učenci iščejo v učiteljih svoje 
zaupnike in tolažnike v sti-
skah. Ravno zato je tako zelo 
pomembno, kakšen človek 
je učitelj. Ni dovolj samo, da 
je dober strokovnjak na svo-
jem predmetnem področju 
in obvlada poučevanje, zna-
ti mora tudi vzpostaviti stik 
z otrokom. 

Na začetku osnovne šole 
je izredno pomembno, da 
učitelji pri otrocih opazijo in 
prepoznajo morebitne pri-
manjkljaje ali posebne na-
darjenosti, da znajo pravo-
časno ponuditi učno pomoč 
in otroka pravilno usmer-
jati. S takšnim pristopom 

pri otrocih vzbujajo zaupa-
nje in vero, da bodo ob uči-
teljevi pomoči zmogli. Za-
vedati se moramo, da učite-
lji učijo predvsem s svojim 
odnosom in s svojo osebno-
stjo. In ravno tem področ-
jem učiteljskega poklica na-
menjamo pri nas premalo 
pozornosti. Pri vpisu na pe-
dagoški študij so nam po-
membne samo dobre oce-
ne, ne preverjamo pa, ali so 
kandidati kot osebnosti pri-
merni za ta poklic. Imajo do-
volj razvito čustveno in soci-
alno inteligenco, so sposob-
ni empatičnega vživljanja v 
drugega človeka, so ustvar-
jalni in inovativni ter narav-
nani na vseživljenjsko uče-
nje. Premalo se zavedamo, 
kako odgovoren je učiteljski 
in vzgojiteljski poklic. Da 
to delo ni samo poklic, pač 

pa poslanstvo. Učiteljskega 
dela se nikoli ne da do konca 
izmeriti v urah, saj dober uči-
telj ne bo pustil otroka brez 
pomoči, če jo bo ta potrebo-
val, ne bo odklonil pogovora 
z učencem, če bo ta v stiski, 
ne bo na poti iz šole pogledal 
vstran, če bo opazil med šo-
larji nasilje. Zato dobri uči-
telji zaslužijo spoštovanje 
in družbeno priznanje. Spo-
štovanje in ugled jim nis-
ta samoumevno podeljena, 
pač pa si ga morajo pridobi-
ti. Tako kot vsi drugi poklici. 
Zato je skoraj nepojmljivo, 
zakaj bolje ne poskrbimo, da 
bi v šole in vrtce prišli pravi 
ljudje, ki jih bomo vsestran-
sko izobrazili, jim na začet-
ku nudili najboljše mentor-
je in potem ves čas zagotav-
ljali pogoje za osebnostno in 
strokovno rast.

Ivka Sodnik

Miha Naglič

Ena Nemčija

Zakaj ravno 3. oktober 
1990? Ker so tega dne po do-
govoru »2+4« prenehale ve-
ljati »pravice« štirih držav, ki 
so maja 1945 okupirale pora-
ženo Nemčijo. Ta datum po-
meni konec procesa združe-
vanja Nemčije, ki se je začel 
s padcem Berlinskega zidu 
9. novembra 1989. Zid, ki 
ga je NDR zgradila tako re-
koč čez noč, je bil 28 let sim-
bol razdelitve ene najpo-
membnejših evropskih pre-
stolnic in v bistvu vsega sve-
ta na dva tabora. Z njego-
vim padcem je izginila ena 
od meja, ki je ločevala ljudi, 
Evropa pa je stopila korak 
bližje na poti k združeni celi-
ni. Pot do ponovne združitve 
se je začela z demokratični-
mi spremembami v NDR ko-
nec 80. let minulega stoletja. 
Oktobra 1989 so s položaja 
odstavili državnega in par-
tijskega voditelja NDR Eri-
cha Honeckerja. Njegov na-
slednik Egon Krenz je oblju-
bil previdno demokratiza-
cijo v Vzhodni Nemčiji, a je 
moral kljub temu v začetku 
decembra odstopiti. Za nje-
govega naslednika je ljud-
ska skupščina izvolila Han-
sa Modrowa, ta pa je 19. de-
cembra 1990 v Dresdnu pr-
vemu kanclerju združene 
Nemčije Helmutu Kohlu 

zagotovil, da bo uresničil 
tesne in tovariške odnose 
med nemškima državama. 
Na prvih svobodnih volitvah 
v ljudsko skupščino NDR 
18. marca 1990 je presenet-
ljivo zmagala volilna koali-
cija Zveza za Nemčijo pod 
vodstvom krščanskega de-
mokrata Lotharja de Mazie-
ra, čeprav so zmago napove-
dovali socialdemokratom. Z 
zamenjavo oblasti v Vzhodni 
Nemčiji so nastali pogoji za 
združitev obeh Nemčij, nato 
pa so se precej hitro zvrstili 
pomembni dogodki. Še pred 
politično združitvijo ZRN in 
NDR je 1. julija 1990 začela 
veljati gospodarska, valutna 
in socialna unija obeh Nem-
čij. Na območju takratne 
NDR je nemška marka pos-
tala edino plačilno sredstvo. 
V NDR so vpeljali tudi pokoj-
ninsko, zdravstveno, zapo-
slitveno in nezgodno zava-
rovanje po zgledu ZRN. Dne 
31. avgusta pa so vzhodno- 
in zahodnonemški pogajalci 
sklenili združitveno pogod-
bo, ki na več kot 1000 stra-
neh ureja bistvena vprašanja 
združitve. Pomembno vpra-
šanje, ki ga je bilo treba reši-
ti pred združitvijo Nemčij, je 
bila t. i. pravica štirih sil nad 
Berlinom in Nemčijo, po-
sebej Sovjetske zveze. Dne 
16. julija 1990 sta se tedanji 
nemški kancler Kohl in sov-
jetski voditelj Mihail Gorba-
čov srečala v Železnovodsku 

na Kavkazu in se dogovori-
la za enotno Nemčijo s pol-
no suverenostjo. Na podlagi 
dogovorov, ki sta jih dosegla 
Kohl in Gorbačov, so 12. sep-
tembra 1990 v Moskvi zu-
nanji ministri Francije, SZ, 
Velike Britanije in ZDA kot 
predstavniki štirih sil, ki so si 
od leta 1945 delile odgovor-
nost nad Nemčijama, podpi-
sali t. i. 'pogodbo 2+4' z NDR 
in ZRN. Ta je dala Nemčiji 
polno suverenost v notranjih 
in zunanjih zadevah. Pravi-
ce štirih sil nad Berlinom in 
Nemčijo kot celoto pa so pre-
nehale veljati 3. oktobra. Po 
45 letih ločitve je bila Nem-
čija 3. oktobra 1990 vnovič 
združena, ta dan pa je postal 
v ZRN državni praznik. Že 
naslednji dan se je v poslo-
pju berlinskega parlamen-
ta zbral nemški zvezni zbor, 
ki se je povečal za 144 po-
slancev iz nekdanje NDR. 
Na prvih svobodnih volitvah 
v vsenemški parlament po 
skoraj 58 letih je 2. decem-
bra 1990 zmagala koalicija 
CDU/CSU, za prvega kan-
clerja združene Nemčije pa 
je bil izvoljen Helmut Kohl.« 
(Prirejeno po siol.net)

Nepozabna Janis

Minilo je že pol stoletja od 
smrti Janis Lyn Joplin (1943–
1970), ameriške pevke popu-
larne glasbe in legende sve-
tovne rokovske scene. »Nad 

glasbo sta jo navdušila star-
ša Seth in Dorothy Joplin. Že 
kot mlada se je zavzemala za 
pravice temnopoltih v ZDA 
… Njena prava kariera je tra-
jala vsega tri leta, a je v tem 
času postala glasbeni sim-
bol uporništva za generacijo 
ob koncu šestdesetih let 20. 
stoletja. Kot članica skupine 
Big Brother and the Holding 
Company je zaslovela leta 
1967 z nastopom na pop fe-
stivalu v Montereyju, ko je s 
hripavim glasom, pretreslji-
vo izrazitostjo ter veliko mu-
zikalnostjo prevzela poslu-
šalce.« Njen uspešnice: Pie-
ce Of My Heart, Summerti-
me, Ball And Chain, Me and 
Bobby McGee. Umrla je 4. 
oktobra 1970 v Los Angele-
su zaradi prevelikega odmer-
ka heroina. (Vir: Wikipedija)

Trump in Biden

»Ali boš že utihnil, človek? 
To je tako nepredsedniško.« 
»Will you shut up, man!« 
S temi besedami je skušal 
Joe Biden ustaviti svojega 
nasprotnika in aktualnega 
predsednika Donalda Tru-
mpa, ki mu je kar naprej ska-
kal v besedo na prvem soo-
čenju pred volitvami nove-
ga predsednika ZDA, v Cle-
velandu, Ohio, 29. 9. 2020. 
Trump je kmalu nato zbolel 
za covidom-19, a že okreva 
in zdaj čakamo na nadalje-
vanje soočanj …

Priključena Nemčija
Kako čas hitro teče: 3. oktobra je minilo že trideset let od združitve obeh Nemčij. Združitev je sicer 
napačna oznaka; dejansko je šlo za priključitev Nemške demokratične republike (NDR) k Zvezni 
republiki Nemčiji (ZRN). Tako povečana Nemčija pa je postala vodilna država današnje Evrope.

Brandenburška vrata (Brandenburger Tor) v Berlinu so 
simbol ponovno združene Nemčije v letu 1990. / Foto: Wikipedija

Janis Joplin (levo), glasbeni simbol uporništva generacije ob 
koncu šestdesetih, med enim svojih nastopov / Foto: Wikipedija

Predsednik Obama in podpredsednik Joe Biden v Beli hiši, 
31. 7. 2011. Zdaj se Biden trudi, da bi sam postal predsednik 
ZDA. / Foto: Wikipedija
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Katja Bogataj, večmedij-
ska umetnica mlajše gene-
racije, ki živi in ustvarja v 
Žireh, se oktobra v Galeriji 
Pogled v Kamniku predsta-
vlja s konceptualno razsta-
vo fotografij z naslovom 
Ujeti v globalnem svetu. Po 
izobrazbi je sicer kiparka z 
diplomo Akademije za li-
kovno umetnost in obliko-
vanje v Ljubljani, a se po-
leg klasičnega kiparstva (v 
središču njene pozornos-
ti je oblikovanje varjenih 
kovinskih skulptur) ukvar-
ja tudi s fotografijo, video-
instalacijo, intermedijski-
mi postavitvami, kostumo-
grafijo in plesom. Da bi se 
še kaj našlo, doda. Pri dru-
štvu ŠmaR Žiri organizi-
ra različne razstave, v zad-
njem času pa ustvarja in de-
luje tudi pod znamko Dotik 
umetnosti. Je članica Zdru-
ženja likovnih umetnikov 
Škofja Loka in trenutno 
opravlja podiplomski študij 

iz kiparstva na Akademiji 
lepih umetnosti v Lizboni 
na Portugalskem. 

Gre za umetnico, ki se v 
svojem delu po pravilu do-
tika družbeno angažiranih 
vsebin. Razmišljanja o glo-
binah človeškega bitja so jo 
vodila tudi k snovanju cikla 
fotografij, s katerim se pred-
stavlja. Osrednja lika seri-
je osmih fotografij velikega 
formata sta moški in ženski 
akt, ki se z gibanjem v neka-
kšni kletki, ki jo predstavlja 
ovoj iz varjene mreže, iz te 
poskušata prebiti. Dela sodi-
jo v širši umetniški projekt, 
ki ga je Bogatajeva zasnova-
la pred leti, v katerem pred-
stavlja moški in ženski na-
čin bojevanja v globalnem 
svetu, predvsem pa jo je za-
nimala nezmožnost osvo-
boditve iz nekega, lahko bi 
rekli posamezniku in druž-
bi vnaprej predpisanega sis-
tema. 

»Na zunaj smo lahko vi-
deti lepi in bogati, imamo 
vse, kar v svetu šteje: status, 

moč, kontrolo in uspešnost 
skozi materialne dobrine 
in lastništvo. Notranji svet 
pa lahko živi povsem dru-
go zgodbo. Znotraj nas kri-
či, se upira, razmišlja, kako 
bi morali živeti, išče smisel 
življenja, bije svojo bitko 
nesmislov … Vse to pa pre-
večkrat utišamo z različni-
mi blažilci,« skozi Ujete v 
globalnem svetu sporoča 
umetnica. Moški in ženski 
akt na posameznih foto-
grafijah spremljamo skozi 
sekvence. »Mehkejša svet-
loba zaznamuje podobe 
ženske, ostrejša, natančnej-
ša pa podobo moškega. Zdi 
se, kot da skuša avtorica pri-
kazati večjo moč, odločnej-
šo voljo za spopad pri mo-
škem in nekakšno milino 
in umirjenost pri enakem 
boju ženske,« je k razsta-
vi zapisala kustosinja Saša 
Bučan, ki hkrati ugotavlja: 
»Na koncu je rezultat enak 
– oba se uklonjeno soočita 
in sprijaznita z dejstvom, 
da pobeg ni mogoč.«

Katja Bogataj doda-
ja: »Njun boj izza mreže 
je prispodoba nas samih, 
ki smo ujeti v svoje in si-
ceršnje sisteme, v katerih ži-
vimo. Čeprav imamo obču-
tek, da smo svobodni, to nis-
mo.« Motiv akta je uporabila 
tudi iz estetskih nagibov, bli-
zu ji je erotika – čeprav je tok-
rat ne postavlja v ospredje – 
saj je, kot pravi, golo žensko 
ali moško telo preprosto 
lepo. Njena akta odkrivata, a 
hkrati z enako mero zakriva-
ta, res pa je, da je s popolni-
ma modeloma lepoto telesa 

dodatno idealizirala. Foto-
grafije v črno-beli tehniki 
delujejo nekako brezčasno.

Kiparka, v tokratni razsta-
vi tudi fotografinja, gledal-
cu dopušča, da v razstavlje-
nih fotografijah poišče svo-
jo lastno zgodbo. »Umetnik 
je tisti, ki opominja in spod-
buja ljudi, da tudi oni lahko v 
razmišljanjih gredo v lastno 
in družbeno globino. Umet-
nost je široko odprta za vsa-
kogar,« še dodaja Katja Bo-
gataj, ki razstavo posveča po-
kojnemu očetu Ernestu, ki 
je nepričakovano preminil 

sredi septembra. »Tudi on 
je bil po svoje umetnik in 
je gledal življenje drugače, 
kar je bilo zanj dolgo tudi iz-
ziv. Kolikor je zmogel, me 
je tudi podpiral; in hvaležna 
sem, da mi je bil oče. Vedno 
boš z mano v srcu. Zahvalju-
jem se tudi mami Darinki, ki 
me pri mojem delu podpira. 
Predvsem se zahvaljujem za 
njeno ljubezen, modrost in 
moč, ki mi jo je dala. Le tako 
lahko živim v tem svetu in 
ustvarjam svoje zgodbe sko-
zi umetnost, duhovnost in 
ljubezen.«

Svobodni ali ujeti
»V današnjem svetu vladata nemir in disharmonija spolov, kar se izraža na 
vseh področjih. V prvi vrsti bojevanje s samim seboj ter predvsem bojevanje 
s sistemom, v katerega smo postavljeni in ki z napredkom in sistematizacijo 
uničuje posameznika,« k razstavi zapiše avtorica fotografij Katja Bogataj.

Katja Bogataj razstavlja v Galeriji Pogled v Kamniku. / Foto: Igor Kavčič

Igor Kavčič

Ob knjigi Nepozabne s 
podnaslovom Ženske, ki so 
premikale meje našega sve-
ta sem se spomnil na pole-
tje pred dobrim letom, ko 
smo se v skupini za pripravo 
igralnih kart z motivi uspe-
šnih Gorenjcev in Gorenjk 
odločali, koga bomo izbrali 
za dvanajst upodobitev, ki so 
na voljo. Medtem ko je bila 
pri moških likih – kraljih in 
fantih – potrebna selekcija, 
so nastopile težave pri izbiri 
kraljic. Po treh, Ivani Kobil-
ca, Josipini Urbančič Turno-
grajski in Angeli Piskernik 
smo dolgo iskali četrto in si 
nazadnje iz Ljubljane izpo-
sodili alpinistko, ljubiteljico 
gorenjskih gora Pavlo Jesih. 

Kdo so torej uspešne in 
pogumne Slovenke, ki so v 
preteklih sto, sto petdeset le-
tih v svojih poklicih, z viso-
ko izobrazbo in javnim de-
lovanjem orale ledino v nek-
daj izrazito moškem svetu? 
Že bežen pogled v kazalo 
potrdi, za kako pomembno 

knjižno izdajo gre. Menim, 
da bi povprečen državljan 
med petdesetimi uspešnimi 
ženskami v knjigi najverje-
tneje prepoznal le kakih de-
set imen, najbrž bi še kakšni 
manj znal opredeliti tudi 
njeno vlogo v družbi. 

V knjižnem projektu je 
moči združilo kar dvajset av-
toric, ki so prispevale zapise 
o posameznih nepozabnih 
ženskah, med njimi Mili-
ca Antić Gaber, Nika Kovač, 
Metka Mencin, Ana Duša, 
Nina Perger in druge, be-
sedila je uredila in poenoti-
la Ana Ugrinović. Kot je k iz-
daji zapisala pobudnica Ve-
ronika Tašner, so se pri pisa-
nju naslanjale na knjigo Po-
zabljena polovica, ki je pred 
štirimi leti izšla pri založbi 
Tuma in je v njej bilo pred-
stavljenih 129 pomemb-
nih žensk. Odločitev za iz-
bor petdesetih je bilo torej 
dodatno sito, kljub temu pa 
je, kar je še ena izmed kva-
litet knjige, zajet širok raz-
pon področij, na katerih so 
bile ženske uspešne. Tako se 

srečamo z umetnicami, pod-
jetnicami, znanstvenicami, 
profesoricami, muzealka-
mi, dobrotnicami, časnikar-
kami ..., mnoge izmed njih 
so bile vsaka v svojem času 
tudi borke za pravice žensk. 

Le z veliko mero poguma 
so prihajale do boljše izo-
brazbe, ki je bila tako kot šo-
lanje v preteklosti predvsem 
v domeni nasprotnega spo-
la, prav tako so posegale na 
nekoč tipično moška poklic-
na področja, za svoje delo so 
bile slabše plačane kot po-
klicni kolegi, v družbi so se 
težje dokazovale ... Vse po 
vrsti so bile močne ženske 
in so si upale. Naj bo to pi-
onirka slovenskega podje-
tništva Evgenija Šumi, hote-
lirka Jula Molnar, antropo-
loginja in etnologinja Brani-
slava Sušnik ali pa prva slo-
venska igralka v Hollywoo-
du Zalla Zarana, balerina na 
evropskih odrih Lidija Wisi-
ak, arhitektka Dušana Šan-
tel Kanoni in prva slovenska 
in jugoslovanska letalka Kri-
stina Gorišek Novaković ... 

Vsaka je predstavljena na 
treh straneh, ob orisih iz ži-
vljenjske in poklicne poti pa 
sledi tudi poudarek, ki posa-
meznico nekako določa. Za-
pise so z ilustracijami ople-
menitile priznane slovenske 
likovne umetnice: Bojana 
Dimitrovski, Tina Dobrajc, 
Samira Kentrić, Tanja Ko-
madina, Polona Lovšin, An-
dreja Peklar, Sabina Šinko, 
Helena Tahir, Ana Zavadlav 
in Huiqin Wang. 

Ob izidu je bilo nekaj pra-
hu okrog zamenjave naslov-
nice, na kateri naj bi bila ilu-
stracija žensk na kolesih – 
kolo je eden najbolj prepo-
znanih simbolov zgodnje-
ga feminizma. Ko je ženska 
sedla na kolo, je postala ena-
ka moškemu, kolo je pome-
nilo tudi neko svobodo. Za-
ložba je pred izidom naslov-
nico zamenjala z ilustracijo 
brez koles. Iz Mladinske knji-
ge so svojo potezo obrazloži-
li: »Založba je svoje stališče 
glede ženske enakopravnosti 
kredibilno izrazila tako, da je 
knjigo Nepozabne umestila 

v svoj program, jo ustrezno 
promocijsko podprla in v 
ničemer posegla v vsebino 
knjige. Oblikovanje naslov-
nic pa je vedno v domeni za-
ložbe, torej ne avtoric ali av-
torjev in tudi ne samo ure-
dnice oziroma urednika, pač 
pa širšega tima. V Mladinski 
knjigi ima pri izbiri naslov-
nic odločilno besedo vodstvo 
uredništva, prodaje in mar-
ketinga. Pri projektu Nepo-
zabne nas je vodilo dejstvo, 
da je knjiga v prvi vrsti na-
menjena otrokom tretje tri-
ade osnovne šole, in cilj, da 
neobremenjeno spoznajo 
vlogo in osebnosti žensk, ki 
so spreminjale meje našega 
sveta. Predlagana naslovnica 
bi po mnenju odločevalcev v 

luči aktualnih političnih do-
gajanj lahko služila kot po-
ligon za različne interpreta-
cije ter tako odvrnila pozor-
nost od vsebine knjige. Se-
danje diskusije okoli naslov-
nice to potrjujejo. Pri našem 
izboru naslovnice ne gre za 
strah pred to ali ono vlado, 
ampak za načelno delovanje 
založbe.« 

Ali bi nas moralo ob to-
vrstnih zadevah v 21. stole-
tju biti strah ali ne, je najbrž 
stvar druge, širše debate, za-
gotovo pa bi lahko zapisali, da 
je knjiga Nepozabne izšla ob 
pravem času na pravem mes-
tu in močno presega namen 
ozaveščanja osnovnošolske 
mladine. Naj z njo tudi odra-
sli dopolnijo svoje (ne)znanje.

Knjiga močnih žensk
V uvod v letošnji festival sodobnih umetnosti Mesto žensk je pred dnevi pri založbi Mladinska knjiga 
izšla knjiga Nepozabne, v kateri je predstavljenih petdeset pogumnih Slovenk različnih življenjskih poti 
in poklicev, ki so vsaka v svojem času premikale meje našega sveta.

Na petdeset nepozabnih Slovenk nas spominja dvajset 
avtoric besedil in deset ilustratork. / Foto: Igor Kavčič
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Jože Košnjek

Ali je za vas kot potomca 
zavednih koroških Sloven-
cev stoletnica plebiscita pra-
znik ali zgolj spomin na pre-
lomen dogodek v zgodovi-
ni slovenskega naroda? Ali 
pa tudi opomin, da je usoda 
majhnega naroda stalno na 
preizkušnji?

Menim, da Slovenci oble-
tnice plebiscita ne moremo 
praznovati, saj ta pomeni 
za nas boleč narodni poraz. 
Lahko in moramo pa se spri-
jazniti, tudi skupaj z nemško 
govorečimi Korošci, če so 
prireditve primerne. Prepri-
čan sem, da moramo po sto-
tih letih skupaj in v sodelo-
vanju gledati naprej s ciljem, 
da še bolj utrdimo čezmejne 
vezi ter da ustvarimo tukaj 
regijo razvoja in miru. V Slo-
veniji se spominjamo 100. 
obletnice koroškega plebi-
scita na različne načine, z ra-
znimi okroglimi mizami, in-
tervjuji, znanstvenimi sim-
poziji, nekateri politiki pa se 
bodo udeležili posameznih 
prireditev tudi na Koroškem. 
Ob podobnih razmišljanjih 
me vedno fascinira dejstvo, 
da smo se nam je Slovencem 
kot etnični skupini in naro-
du uspelo ohraniti in razviti 
državno samostojnost.

Zakaj smo Slovenci izgubi-
li Koroško? Smo bili v poli-
tični igri premalo spretni 
in usposobljeni, je bil »Ko-
rotan« že vnaprej izgub-
ljen? Zanimivo je, da smo 
ga zgubljali v času, ko je lep 
del Koroške zasedla jugoslo-
vanska vojska in bi šlo lahko 

to dejstvo v našo korist.
Slovenci smo bili leta 1918 

še zelo mlad narod, kot je 
zapisal pokojni dr. Andreas 
Moritsch, profesor na celov-
ški univerzi in koroški Slo-
venec, 'narodovanje' na Ko-
roškem takrat še ni bilo kon-
čano. Bilo je malo vsega, kar 
ste vprašali. Malce je bilo na-
ivnosti in prevelikega zaupa-
nja v velesile, ki bodo naše 
pravične zahteve prepozna-
le in upoštevale, nekaj je bilo 
zamujenih priložnosti, slo-
venska uprava plebiscitne 
cone A se je morala vzpo-
staviti v enem letu, medtem 
ko je bil nemško-avstrijski 
upravni aparat drugje ne-
dotaknjen in se je naslanjal 
na dolga stoletja delovanja. 
Kljub vojaški zmagi v drugi 
ofenzivi in zasedbi s Sloven-
ci poseljenega dela Koroške 
junija 1919 to ni več vplivalo 
na mirovno konferenco v Pa-
rizu, ki se je medtem že od-
ločila, da bo na delu sporne-
ga ozemlja ljudsko glasova-
nje – plebiscit.

Plebiscitni izid bi se lahko 
nagnil na slovensko oziro-
ma jugoslovansko stran, pa 
se ni. Kar pogoste so trditve, 
da so ljudje glasovali za Av-
strijo tudi zaradi primitivne-
ga, celo nasilnega obnaša-
nja okupacijske jugoslovan-
ske vojske pod poveljstvom 
generala Smiljanića in stra-
hu pred pravoslavnim Beo-
gradom. 

Ta razmišljanja so moč-
no pretirana. Prihajalo je do 
nesporazumov med sloven-
sko civilno oblastjo in ura-
dno vojsko Kraljevine SHS, 

ki so ji večinoma poveljevali 
srbski oficirji. Vendar so se 
ti nesporazumi razreševali. 
Večina vojaštva se je kma-
lu umaknila iz plebiscitne 
cone, orožniki, ki so jo na-
domestili, pa so bili domači-
ni in v nekoliko večjem šte-
vilu Slovenci iz drugih slo-
venskih pokrajin. Je pa ime-
la pravoslavna vera in 'be-
ograjska čaršija' svojo vlo-
go pri negativni plebiscitni 
propagandi nemško-avstrij-
ske strani.«

Pogosto se omenja dogovor 
o meji med generalom Mais-
trom in visokim avstrijskim 
častnikom konec leta 1918, 
ki pa naj bi padel tudi zaradi 
mlačnosti ljubljanske vlade.

»Verjetno je mišljena po-
godba, imenovana Huel-
gerth – Lavrič, ki je bila pod-
pisana 19. novembra leta 
1918. Treba je povedati, da 
je ta pogodba določala zača-
sno demarkacijsko črto od 
ustja Ziljice po Zilji in dalje 
po Dravi. Vendar ni zajema-
la vseh s Slovenci poseljenih 
območij, torej ne območja 
do 'žive etnične meje', kar 
je bila želja slovenske stra-
ni. Zaradi te želje so sloven-
ske enote 30. novembra leta 
1918 prekoračile Dravo kot 
razmejitveno črto in zase-
dle Velikovec. Koroška po-
litika pa ni bila pripravlje-
na sprejeti tako imenova-
no 'živo mejo' za demarka-
cijsko črto, zato so se zače-
li spopadi.

Koroško smo leta 1920 do-
končno izgubili, saj je tudi 
po drugi svetovni vojni 

ostala del avstrijske drža-
ve. Za koroške Slovence so 
se kljub obljubam oblasti o 
enakopravnosti in pravicah 
začeli dramatični časi. Mno-
gi so v strahu za preživetje 
bežali v Jugoslavijo. Prepri-
čan sem, da je pravi čudež, 
da so se ohranili do dana-
šnjih dni.

Po plebiscitu so posta-
li koroški Slovenci manjši-
na v Republiki Avstriji, ki 
je bila po nacionalni usme-
ritvi nemška država. Kljub 
drugačnim zagotovilom in 
obljubam, tudi s sklepom 
koroškega deželnega zbo-
ra 29. septembra leta 1920, 
tik pred plebiscitom, ki jim 
je zagotavljal, da hočeta Ko-
roška in Avstrija slovenskim 
rojakom 'za vse čase' zava-
rovati njihov jezikovni naro-
dni značaj ter skrbeti za nji-
hov in gospodarski razcvet 
enako kot pri nemških pre-
bivalcih dežele, se je dežela 
Koroška 'potrudila', da tiste, 
ki so na plebiscitu glasova-
li za Kraljevino SHS, prive-
de v nemški krog. Tem, ki so 
izkazovali slovensko naro-
dno zavest, je bil napovedan 
neprestan 'Abwehrkampf' 
in nezaupanje zaradi ''nez-
vestobe' do dežele Koroške. 
Najtežji poplebiscitni uda-
rec pa predstavlja brez dvo-
ma 'eksodus' koroške slo-
venske inteligence, ki je mo-
rala preživetje iskati v jugo-
slovanski Sloveniji. Poplebi-
scitnih beguncev je bilo med 
2000 in 3000.

Po pesniku bi lahko rekli: 
Veš, Avstrija, svoj dolg … Kaj 
bi morala storiti Avstrija, da 

bodo besede obljube 'meso 
postale'? Zagotovo samo 
dvojezični krajevni napisi 
in skromna, nad dvajset let 
nespremenjena denarna po-
moč niso dovolj.

»Avstrija bi morala poka-
zati velikodušnost do svo-
jih državljanov slovenske na-
rodnosti in slovenskega jezi-
ka. Tukaj je področje urejanja 
manjšinskih pravic na osno-
vi 7. člena Avstrijske državne 
pogodbe, kjer mora Avstri-
ja še kar nekaj postoriti. Od-
prta vprašanja so dvojezič-
no šolstvo in otroško varstvo, 
uradni jezik, politično za-
stopstvo slovenske narodne 
skupnosti, mediji in Sloven-
ska glasbena šola, finančne 
podpore in še marsikaj.

Kakšna Koroška je vaša vi-
zija? Kaj bo čez deset, dvaj-
set let?

»Trdno sem prepričan, 
da v skupni Evropi ni pros-
tora za nacionalizme, tem-
več za sodelovanje med na-
rodi na enakopravnih osno-
vah. Naš imperativ mora biti 
čezmejno sodelovanje z ro-
jaki in nemško govorečimi 
s ciljem, da se vzpostavi ne-
prestan dialog, ki bo prepre-
čeval nastajanje in razrašča-
nje morebitnih napetosti. 
Ugotavljam, da so se na tem 
prostoru v zadnjem stole-
tju ustvarile številne globo-
ke travme med obema naro-
doma, ki jih je treba vzeti v 
obzir. Regijo moramo dob-
ro poznati, da lahko te teža-
ve rešujemo. K temu pa pri-
pomorejo tudi novinarji, ki 
poročajo o dogodkih na tej 
in oni strani.

Plebiscit, boleč narodni poraz
Avstrija bi morala pokazati velikodušnost do svojih državljanov slovenske narodnosti in slovenskega jezika. Tu mora Avstrija še 
kar nekaj postoriti, meni dr. Danijel Grafenauer, znanstveni sodelavec Inštituta za narodnostna vprašanja v Ljubljani in izvrsten 
poznavalec Koroške. 

Dr. Danijel Grafenauer je znanstveni sodelavec Inštituta 
za narodnostna vprašanja v Ljubljani. Korenine njegovega 
rodu segajo na Koroško, v Blače v Ziljski dolini. 

Dr. Danijel Grafenauer (prvi z leve) je med pobudniki vsakoletnega spravnega srečanja na 
starem velikovškem pokopališču, kjer so skupaj pokopani Maistrovi borci oziroma vojaki 
Kraljevine SHS in koroški brambovci. / Foto: Jože Košnjek

Dr. Danijel 
Grafenauer

»Matična 
država 
Slovenija in 
njeni prebivalci 
morajo 
vzdrževati živi 
stik z rojaki 
na Koroškem. 
To je ključno, 
seveda poleg 
instrumentov, ki 
jih ima država 
Slovenija 
kot matična 
država koroških 
Slovencev, da 
podpira njihove 
organizacijske 
strukture, krepi 
sodelovanje 
in pospešuje 
izmenjave na 
vseh družbenih 
področjih 
(šolstvo, mediji 
itd.).«

 F
ot

o:
 o

se
bn

i a
rh

iv



Zgodbe

petek, 9. oktobra 202016

Danica Zavrl Žlebir

Škofjeloški pasijon je leta 
1721 zapisal kapucin pater 
Romuald Marušič in izvir-
nik še danes hrani škofje-
loška kapucinska knjižnica. 
Knjiga je velika dragocenost, 
pomemben del lokalne, slo-
venske in tudi svetovne kul-
turne dediščine, saj je Ško-
fjeloški pasijon vpisan na 
Unescov seznam nesnov-
ne kulturne dediščine člo-
veštva. Režijska knjiga pa-
tra Romualda je temelj vseh 
uprizoritev Škofjeloškega 
pasijona in prihodnje leto, 
ko bodo pasijon znova upri-
zorili, bo stara tristo let. Pred 
dvema letoma se je rodila 
pobuda Muzejskega društva 
Škofja Loka, da bi kazalo ro-
kopis restavrirati, k temu 
zahtevnemu delu pa so po-
vabili vrhunsko strokovnja-
kinjo, konservatorsko-resta-
vratorsko svetnico v Centru 
za konserviranje-restavrira-
nje knjig, papirja in perga-
menta pri Arhivu Republike 
Slovenije Blanko Avguštin 
Florjanovič. Delo je začela 

letos in več mesecev je tra-
jalo pomlajevanje najstarej-
še ohranjene dramske knji-
ge v slovenskem jeziku, o če-
mer je nastal tudi dokumen-
tarni film. V času epidemi-
je, ko je bila kapucinska knji-
žnica zaprta za javnost, je v 
njej marljivo delala restavra-
torka, ki ima s srednjeveški-
mi knjigami že veliko izku-
šenj, saj je med drugim re-
stavrirala tudi Dalmatinovo 
Biblijo. Pri tem so jo snema-
li fantje iz produkcijske hiše 
Karata pod režijskim vod-
stvom Aljaža Tepine (pro-
ducent je bil Tine Škrbec, 
direktor fotografije pa Matej 
Vidmar) in pred kratkim so 
film o tem izjemnem podvi-
gu prikazali škofjeloškemu 
občinstvu.

Blanka, sicer bibliotekar-
ka z magisterijem iz likov-
ne akademije, ki se je na po-
dročju srednjeveških vezav 
izpopolnjevala pri Chris-
topherju Clarksonu iz Ox-
forda, veliki avtoriteti kon-
servatorstva rokopisov, v 
filmu pokaže postopek, 
kako poteka restavriranje 

rokopisa. »Nobenega kosa 
ne vzamem v roke, če ga prej 
ne ponotranjim,« je poveda-
la občinstvu v Škofji Loki. 
O knjigi najprej nekaj časa 
razmišlja, potem opravi te-
meljit prvi pregled, ki lah-
ko traja tudi teden dni, nato 
dokumentira stanje pred re-
stavriranjem, pripravi popis 
del, šele nato pridejo resta-
vratorski posegi. Pravi, da 
mora že na začetku vedeti, 
kakšno bo videti končno sta-
nje, vmesnega popravljanja 
ni, biti mora »za prmej«. Za 
delo ima na razpolago nabor 
najrazličnejših tehnik, oro-
dij in materialov. Škofjelo-
ški pasijon je kot vsa svo-
ja dosedanja dela jemala v 
roke s spoštovanjem in od-
govornostjo, vesela, da je bil 
razmeroma dobro ohranjen. 
Bratje kapucini ga dobro va-
rujejo, je dejala restavrator-
ka in se jim zahvalila, da so 
ji zaupali svojo najdragoce-
nejšo knjigo.

Za Aljaža Tepino, Ti-
neta Škrbca in Mate-
ja Vidmarja iz Karata fil-
ma, ki se ukvarja z video 

produkcijami, snemanjem 
reklam, predstavitvenih fil-
mov in podobnim, to ni bil 
prvi dokumentarni film. Je 
drugi, prvega so posneli o 
Gregorju Selaku, plezalcu 
z multiplo sklerozo. »Sne-
manje dokumentarca o re-
stavriranju Škofjeloškega 
pasijona je bil za nas izziv, 

želeli smo narediti kar naj-
boljši izdelek. Pasijon nam 
je bil zanimiv, saj smo lokal-
ni fantje, bilo pa nam je tudi 
v čast,« so povedali ustvar-
jalci filma. Samostan, brate 
kapucine in njegove zgodo-
vinske dragocenosti so ime-
li priložnost dobro spozna-
ti in se marsičesa naučiti. 

Letos pa so naredili še en 
film, v katerem nastopa brat 
kapucin Jožko Smukavec in 
predstavlja Škofjo Loko (ne-
davno je bil nagrajen v okvi-
ru slovenske turistične kam-
panje). Kot so še dejali, so s 
svojo letošnjo izkušnjo zače-
li na novo ceniti Škofjeloški 
pasijon in njegovo vrednost.     

Pomlajevanje pasijonske knjige
Tri stoletja staro knjigo Škofjeloškega pasijona, ki jo hrani kapucinski samostan v Škofji Loki, so letos restavrirali. O tem enkratnem in neponovljivem posegu 
so posneli tudi dokumentarni film in ga minuli teden prikazali v Sokolskem domu. 

Matej Vidmar, Aljaž Tepina, Blanka Avguštin Florjanovič in Tine Škrbec (od leve) so v 
Sokolskem domu predstavili film o restavriranju knjige Škofjeloški pasijon. / Foto: Gorazd Kavčič

Jasna Paladin

Stane Gabrovec se je ro-
dil 18. aprila leta 1920 prav 
na mestu, kjer so dobrih pet 
let po njegovi smrti Kamni-
čani počastili stoto obletni-
co njegovega rojstva – na 
gradu Zaprice, v stavbi, kjer 

ima danes prostore upra-
va Medobčinskega muzeja 
Kamnik. »Stanovali smo v 
proletarskih prostorih pred 
graščino, ki so bila včasih 
gospodarska poslopja, in v 
njih je bilo pozimi strašno 
mrzlo,« je nekoč dejal Ga-
brovec, ki je bil Kamniku 

zapisan že vse od malega. S 
prijatelji je v otroštvu usta-
novil celo nogometni klub, 
ki so ga poimenovali Triglav, 
kasneje pa se je družil s tam-
kajšnjo intelektualno smeta-
no. Čeprav je po vojni večino-
ma živel v Ljubljani, je imel 
v domačem Kamniku dolgo 

urejeno stalno prebivališče. 
V šolskih klopeh je kmalu 
pokazal pridnost in talent, 
kar se je odražalo v odličnih 
ocenah. Po maturi se je od-
ločil za študij klasične filolo-
gije, a je študentska leta pre-
kinila vojna, ki jo je preživel 
tudi v internaciji v Gonarsu. 
Po vojni je študij nadaljeval 
in leta 1948 diplomiral iz ar-
heologije in klasične filolo-
gije, zaradi številnih naklju-
čij, delavnosti, pedantnosti 
in osebnih kvalitet pa so se 
mu kmalu začele ponujati 
neponovljive karierne pri-
ložnosti, ki so mu utrle pot 
v svet. »Leta 1948 je nastopil 
službo v Narodnem muze-
ju. Skupaj z Jožetom Kasteli-
cem sta orala ledino novega 
muzealstva, terensko-razi-
skovalne arheologije in pe-
dagoškega pristopa. Gabro-
vec je v muzeju izjemno sis-
tematično urejal dokumen-
tacijo o arheološkem gradi-
vu in depo. Dal je izrisati šte-
vilne predmete, jih evidenti-
ral, fotografiral, katalogizi-
ral. Leta 1962 je doktoriral 
z disertacijo Prazgodovina 

Gorenjske. V slovenski vi-
sokošolski študij arheologi-
je je vpletel metode nemške 
arheološke šole, s katero se 
je seznanil na arheološkem 
inštitutu v Tübingenu. Sa-
dove njegovega dela so še da-
nes del širše evropske arhe-
ološke dediščine. Leta 1987 
se je upokojil, vendar je ostal 
aktiven, tako pedagoško kot 
tudi znanstveno,« je na spo-
minskem večeru med dru-
gim dejala Janja Železnikar, 
arheologinja v kamniškem 
muzeju, ki je Gabrovca – ta 
je vrsto let poučeval tudi na 
oddelku ta arheologijo lju-
bljanske Filozofske fakulte-
te – predstavila skupaj s šte-
vilnimi, ki so ga poznali.

Njegovo kariero, pomen 
za razvoj arheološke stro-
ke in njegovo širšo vpe-
tost v evropsko in tudi sve-
tovno znanstveno sfero so 
predstavili dr. Peter Štih, 
predsednik Slovenske aka-
demija znanosti in umetno-
sti, katere član je bil Gabro-
vec, dr. Janka Istenič, pred-
stojnica oddelka za arheolo-
gijo Narodnega muzeja, kjer 

je bil Gabrovec zaposlen šti-
rideset let, dr. Andrej Gaspa-
ri, predstojnik oddelka za ar-
heologijo, ddr. Mitja Guštin, 
profesor in študent prve ge-
neracije Gabrovčevih štu-
dentov, in pa Tomaž Perko, 
akademski slikar in Gabrov-
čev nečak, ki je svojega stri-
ca večkrat upodobil. »Naša 
družina je bila zelo umetni-
ška in stricu lahko prizna-
mo, da je podpiral vsaj en vo-
gal naše hiše, za kar smo mu 
zelo hvaležni. Nečake nas je 
jemal tudi s seboj na arheo-
loška izkopavanja, kjer je bil 
do nas strog tako kot do dru-
gih,« se je spominjal Perko.

Kot je v Sloveniji žal po-
gosto, je bil dr. Stane Gabro-
vec bolj znan po Evropi kot 
pa v domačem Kamniku, 
čeprav se mu je občina leta 
2002 poklonila s podelitvijo 
naziva častni občan. V mu-
zeju so se mu ob stoti oble-
tnici rojstva poklonili tudi z 
dokumentarnim filmom, ki 
so ga posneli skupaj z nje-
govo družino, predvsem si-
novoma Matejem in Petrom 
Gabrovcem.

Velikan slovenske arheologije
Letos mineva sto let od rojstva kamniškega rojaka, častnega meščana in arheologa dr. Staneta Gabrovca, ki je pomembno vplival na razvoj arheološke stroke 
pri nas in v svetu. Spomin nanj so v kamniškem muzeju obujali nekdanji sodelavci, učenci in sorodniki.

Janja Železnikar ob podobi dr. Staneta Gabrovca, kot jo je ustvaril njegov nečak Tomaž 
Perko
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Na Gorenjskem v deželi Kranjski

Fani Kratnar s srcem v Kamniku
V Kamniku se je 9. okto-

bra 1895 rodila glasbeni-
ca, kulturna delavka, slikar-
ka in uradnica Fani Kratnar. 
Do upokojitve je bila zapo-
slena na davčni upravi. Zbi-
rala je knjige in starine. Že 
od otroških let je kazala veli-
ko zanimanje za zgodovino 
in umetnost Kamnika. Bila 
je poverjenica Zbirnega fe-
deralnega centra, ki je zbiral 
in zaplenjeval premično kul-
turno dediščino po gradovih 
in stanovanjih. Njena zbir-
ka je obsegala 402 predme-
ta. Umrla je 21. maja 1983 v 
Kamniku.

Kamniškim gasilcem je 
leta 1972, ob proslavi njiho-
ve devetdesetletnice, podari-
la sliko požara na Grabnu iz 
leta 1779. Bila je tudi botrica 
gasilskega prapora. Sodelo-
vala je v muzejskem svetu in 
bila aktivna pri organizaciji 
in ustanovitvi kamniškega 

muzeja. Muzeju je podari-
la tudi prve umetnine. Po 
njeni smrti je leta 1984 mu-
zej njeno zbirko razglasil za 
kulturni spomenik, jo stro-
kovno obdelal, restavriral in 
razstavil. Strokovno odbra-
nih je bilo 175 predmetov, ki 
so bili preneseni v depojsko 
hrambo muzeja. Sodišče je 
leta 1997 določilo, da se mo-
rajo predmeti vrniti zakoni-
tima dedinjama, nekaj naj-
pomembnejših pa je muzej 
odkupil.

Fani Kratnar je bila 
vsestranska umetnica. Kot 
slikarka (največ je slika-
la akvarele) je ustvarjala ti-
hožitja, krajine in portrete, 
vendar je svoja dela redko 
razstavljala. Več se je ukvar-
jala z organizacijo in ureja-
njem razstav drugih avtor-
jev in umetniškimi priredit-
vami. Imela je lasten atelje. 
Sodelovala je s kamniškim 

gledališčem, za katero je 
ustvarila številne kulise. 
Leta 1966 je za aranžiranje 
izložbenih oken prijela pri-
znanje Turističnega društva 
Kamnik. 

Ukvarjala se je tudi z glas-
bo in znala igrati na pet in-
štrumentov. V lasti je imela 
več kot sto let staro harmo-
niko, narejeno verjetno oko-
li leta 1860, na katero je še v 
poznih letih igrala narodne 
melodije.

Fani Kratnar je imela sti-
ke s številnimi kulturniki 
in umetniki, med drugim 
z Otonom Župančičem, ki 
ga je poznala še iz časov, ko 
je redno zahajal v Kamnik, 
Emilom Adamičem, Jože-
tom Plečnikom, Franom Al-
brehtom in Maksimom Gas-
parijem. Med prvo svetov-
no vojno ji je kot vojak pisal 
razglednico iz Judenburga 
slikar Maks Koželj.

Zanimivi Gorenjci tedna iz dežele Kranjske:
   V Radovljici se je 8. 10. 1866 rodil pravnik Božidar 

Bežek. Od leta 1893 dalje je delal v sodstvu v Škofji 
Loki, Ilirski Bistrici in Ljubljani. Po prvi svetovni 
vojni je dobil nalogo organizirati sodstvo, to je 
državno pravdništvo. Dokončal je slovenski prevod 
Občega državljanskega zakonika.

   V Trstu je 9. 10. 1841 umrl pravnik Anton Gogola 
pl. Leesthal. Rodil se je okoli leta 1780 v Lescah 
kot mlajši polbrat poznejšega goriškega nadškofa 
Jožefa Balanta. Leta 1809 se je prostovoljno uvrstil 
med domobrance in se kot stotnik na čelu domo-
branske stotnije boril proti Francozom. Sodeloval 
je pri reorganizaciji sodne uprave na Kranjskem. 
Leta 1835 je bil povzdignjen v plemiški stan s pri-
devkom pl. Leesthal.

   V Fužinah, župnija Kamnik, se je 10. 10. 1830 rodil 
trgovec in narodni delavec Franc Kapus. Bil je med 
ustanovitelji celjske posojilnice. 

   V Radovljici se je 11. 10. 1914 rodil basist Anton 
Orel. V letih 1937–1940 je nastopal v ljubljanski 
Operi, v letih 1942–1945 v Weimarju in nato zopet 
v vodilnih basovskih in basbaritonskih vlogah v 
ljubljanski Operi.

Peter Colnar

Milena Miklavčič

»V nočeh brez spanja sem 
razmišljala, kam naj grem, 
ko bo konec bolniškega do-
pusta. Pri prijateljici nisem 
mogla ostati v nedogled. 
Bolj ko sem tuhtala, slabše je 
bilo. Zavedala sem se, da se 
bom morala ponižati in pro-
siti babico, ali lahko pridem 
domov …«

Ko so tisti, ki so jo pozna-
li, nekaj let kasneje slišali za 
posilstvo, so bili, kot se rado 
dogaja, »pametni«. Govori-
čili so, kaj vse bi storili, če bi 
bili na Barbarinem mestu, 
kako bi posiljevalca celo ubi-
li in podobno. Obsojali so jo, 
ker je zbežala, namesto da bi 
se borila. 

»Nič ne bi storili. Tako kot 
tudi sama nisem storila čisto 

nič. Ležala sem, srce mi je 
razbijalo, bila sem na robu 
nezavesti. Ko je bilo enkrat 
vsega konec, nisem mogla 
niti vstati, kaj šele, da bi po-
siljevalca 'sunila v jajca', kot 
bi to storili drugi,« z nemalo 
grenkobe pripoveduje Bar-
bara. 

Potem pa nadaljuje: »Kar-
la in babica me nista dobro 
sprejeli. Morda sta bili hlad-
ni tudi po moji krivdi, saj sem 
bila jaz tista, ki je po odho-
du v Ljubljano z njima pre-
trgala stike. Vseeno me nis-
ta pustili pred vrati, na sre-
čo je name še zmeraj čaka-
la soba iz otroštva. V mese-
cih, ki so sledili, se mi je ba-
bica na neki čuden, izprijen 
način maščevala za vse, kar 
sem, po njenem, naredila 
narobe. Nenehno mi je oči-
tala, da sem bila domišljava, 
da sem želela Karlo s tem, ko 
sem se vpisala na fakulteto, 
ponižati, da sem se obnaša-
la naduto, vzvišeno do njiju, 
da sem bila egoistična in me 
je zato Bog kaznoval in po-
dobno. Karla je bila čisto pod 
maminim vplivom, zato ji je 
le kimala, z menoj pa se več 
kot toliko ni hotela pogovar-
jati. Po dolgih 17 letih se je 
name 'spomnila' celo mami. 
Iz Nemčije, kjer je živela, mi 
je poslala pismo, v katerem 
je od mene zahtevala več po-
nižnosti in da babico pro-
sim odpuščanja, ker sem 
kar odšla od doma. Pustila 
sem ga v kuhinji, na mizi, saj 

sem vedela, da je imela prste 
vmes babica. Vseeno mi je 
bilo, četudi bi ga prebrala. 

Počasi je šel h koncu že 
tretji mesec, kar sem bila na 
bolniški. V petek sem imela 
še zadnji pregled pri gineko-
logu, potem pa, hura, nazaj 
v službo! Prav veselila sem 
se že! 

Na ponovnem pregledu 
pa šok! Zdelo se mi je, da niti 
posilstvo ni bilo tako strašno, 
kot so bile ginekologove be-
sede: 'Gospa, noseči ste!' Le-
žala sem na ginekološkem 
stolu, začela sem se tresti 
kot šiba na vodi, iz mojih ust 
pa je spolzel glasen krik, pa 
še eden in še eden. Prihite-
la je medicinska sestra, oba 
z ginekologom sta me miri-
la, a ni dosti pomagalo. Mis-
lila sem, da se mi bo zmeša-
lo. Končno sem prišla toliko 
k sebi, da sem jima poveda-
la vso resnico. 'To bi bilo tre-
ba prijaviti!' sta vztrajala, a 
jima nisem dovolila. Želela 
sem le, da mi pomagata, da 
se otroka znebim. Takoj. Ne-
mudoma. Njegov oče je bil 
narkoman, za menoj je bila 
operacija, narkoza, pohab-
ljena in raztrgana zunanja 
rodila, ne, ne, ne bo šlo, ne 
smem roditi! Kaj bodo rekli 
ljudje? Še to! Ponoči, ko ni-
sem mogla spati, sem raz-
mišljala o otroku. Spozna-
nje, da ni čisto nič kriv, me 
je pretreslo. In ko sem si pro-
ti jutru priznala, da pa je pri 
vseh težavah, ki jih imam, 

še najbolj nedolžen, sem, če 
verjamete ali ne, precej po-
mirjena zaspala. 

V ponedeljek nisem šla 
splavit. Nisem mogla. Pa ne 
da bi mi ta korak prepreče-
vala vera, konec koncev smo 
hodili k maši bolj iz navade. 
Nekaj mi je reklo, da ne bi 
bilo prav. Da bi mi bilo žal. 

Babica je 'veselo' novi-
co sprejela zelo sovražno. 
'Prekleta kurba,' mi je rek-
la in me zaničljivo premeri-
la od nog do glave. Malo je 
manjkalo, pa bi me postavila 
pred vrata, če se ne bi zame 
zavzel ded. Tako malokrat 
si je upal kaj reči, v tistem, 
zelo kočljivem trenutku pa 
se je oglasil, češ ali ni bilo že 
dosti gorja pod to streho. Od 
srca sem mu bila hvaležna, 
saj res nisem imela kam iti. 
Celo župniku sem oprostila, 
ko mi je na poti iz trgovine 
dejal, da 'ni verjel, da bom 
ravno jaz delala družini sra-
moto'. Bog ve, kaj mu je ba-
bica naklobasala!«

Tisti dan, ko se je s carskim 
rezom rodila Julia, je padal 
dež, grmelo je in bliskalo se 
je, strela je udarila tudi v ne-
posredno bližino porodni-
šnice. Ko se je Barbara pre-
budila iz narkoze, so ji po-
vedali, da je z otrokom vse, 
kot mora biti. Ko je bila spet 
sama, je začela moliti. 

»Ob pogledu na Julio se je 
omehčalo tudi babičino srce. 
Neizmerno sem ji bila hvale-
žna, da me ni več zmerjala 

in poniževala z umazanimi 
izrazi. Ko je bila deklica sta-
ra štiri mesece, sem morala 
na še eno ginekološko ope-
racijo. Žal pa ciste, ki so mi 
jih odstranili, niso bile ne-
dolžne. Sledila je kemotera-
pija, boj z rakom pa je trajal 
in trajal. Tudi psihično sem 
bila zelo na tleh, saj me je ob-
sedlo, da sem zbolela zato, 
ker sem naredila nekaj zelo 
narobe. Še sreča, da sem obi-
skovala skupino, kjer sem se 
lahko izkašljala in pogovori-
la s psihoterapevtko. Shujša-
la sem do neprepoznavnosti, 
zaradi granuloma sem izgu-
bila več zob, kar mi je še do-
datno spodneslo tla pod no-
gami. Stara sem bila tride-
set let, videti pa sem bila kot 
starka. Ena od znank me je 
obvestila, da je umrla Mojca, 
njenega očeta pa so names-
tili v dom za starejše. Ubo-
ga ženska, nič lepega ni ime-
la v življenju! Po mojem od-
hodu ni več mogla zapušča-
ti stanovanja, saj ni bilo ni-
kogar, ki bi ji pomagal, da bi 
šla po stopnicah. Veste, koli-
ko jih je od pritličja do tretje-
ga nadstropja? Nešteto!

Moja Julia je rasla. Posle-
dic zaradi biološkega oče-
ta – narkomana ni imela. 
Kakšno olajšanje! Kadarkoli 
sem jo stisnila k sebi, nisem 
niti enkrat pomislila, da bi 
jo po vsem, kar se mi je zgo-
dilo, morala sovražiti. Ime-
la sem jo najraje na svetu! 
Omehčala se je tudi babica, 

saj se je zavedala, da se nje-
na Karla ne bo nikoli poro-
čila. Preveč posebna je bila! 
Mikalo me je, da bi se prese-
lila nazaj v Ljubljano, a tega 
finančno ne bi zmogla. 

Lansko leto, ko sva se s 
hčerko vrnili z morja, sem 
izvedela, da nas je v moji od-
sotnosti obiskala mami. To, 
da ni niti vprašala zame, še 
ni toliko bolelo, a da tudi za 
Julio ni pustila nobene igra-
če, nič, to pa me je prizadelo.

Tudi sicer je bilo življe-
nje precej komplicirano. Tri 
ženske v hiši, ki bi potrebova-
la skrbne moške roke in mar-
sikatero popravilo, ni bilo 
lahko. Nobena od nas ni ime-
la veliko denarja, izgovori, da 
bo že kako ali pa 'saj je dob-
ro, kaj bi še rada', so bili dnev-
no na krožniku. Babica se mi 
je smilila, saj je imela vedno 
več starostnih težav, Karla pa 
s svojo preprostostjo in naiv-
nostjo prav tako. 

Potem sem v službi spo-
znala Miha. Četudi so me ko-
legice svarile, naj ne bom na-
ivna, da je pred menoj obrnil 
že številne druge, sem mu, 
zaljubljena do ušes, nasedla. 
Zapustil me je tisti trenutek, 
ko je izvedel, da imam neza-
konskega otroka. Razočara-
na in v globoki stiski sem po-
goltnila preveč tablet …

Spet sem na bolniški, spet 
me vlačijo po zobeh, spet 
imam tisoč razlogov, da sem 
lahko nesrečna …«

(Konec)

Kot hoja po žerjavici, 2. del 

Globok pogled v zrcalo za inventuro
usode

Popravek 

V članku o Francu Šumiju je prišlo do pomote pri mesecu 
rojstva. Rodil se je 2. oktobra, ne 2. septembra 1884.
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Razgledi

Vaš razgled

Gorazd Stariha

Za konec poglavja pa še en 
bolj »enakopraven« (vsaj kar 
zadeva enakost let udeležen-
cev) poskus nasilnega mla-
doletniškega seksa. 

Zadevo je prijavila Uršu-
la Švigl, gostačka s Studen-
ca (okraj Ljubljana Okolica). 
Sredi decembra 1858 je bila 
v gozdu, ko je zaslišala kli-
cati ženski glas: »Pusti me!« 

Ko se je približala kraju 
klicanja, je zagledala na tleh 
žensko na hrbtu, na njej pa 
moškega. Kakšnega nasilja 
pa ni opazila. Ker je po pre-
mikanju sklepala, da gre za 
nečisto opravilo, je zavpi-
la na ti dve osebi, nakar je 

moški skočil pokonci in zbe-
žal, ženska pa je vsa prestra-
šena vzkliknila: »Še dobro, 
da si ravno sedaj prišla!«, pri 
tem je bila objokana in tre-
soča se. 

To je bila Katarina Ster-
lekar, stara sedemnajst let, 
tržaška najdenka, vzgojena 
pri Martinu Zalarju v Želi-
mljah. Povedala je, da jo je 
fant Jakob Jeršin že jeseni 
na paši vrgel na tla, ji šel z 
roko pod krilo in jo šlatal, 
vendar so ga takrat prestra-
šili koraki nekoga in je zbe-
žal. Tokrat pa da je nesla 
žito v mlin, ko jo je došel Ja-
kob, ji zbil vrečo z žitom z 
glave, z rokama zagrabil, jo 
zvlekel v grmovje, vrgel na 
tla, ji kleče na njej razmak-
nil nogi, dvignil obleko nad 
pas, si odpel hlače in ji legel 
na trebuh. 

Vpila je na pomoč in se 
ga hotela znebiti z rokama. 
Ukazal ji je, naj bo tiho, da 
se vendar ne bo nič zgodi-
lo. Ko se je vlegel nanjo, se je 
premikala s telesom, ko ga je 
skušala zvaliti dol, občutila 
ni nobene bolečine in nobe-
ne poškodbe. Na njeno klica-
nje da je prišla neka ženska 
in Jeršin je pobegnil. Ni ime-
la nobenih slutenj, kaj je Jer-
šin hotel z njo. 

Tudi Jakob je bil sedem-
najst let star, sin polkmeta, 
še nikdar kaznovan. Dogo-
dek je v bistvenem priznal, 
obenem pa zagotavljal, da si 
je Katarina sama kriva, ker 
naj bi ga stalno zasledovala 
na paši in ga v šali vlekla za 

obleko. Pri zadnjem posku-
su se mu ni prav nič hotela 
oteti in je tudi utihnila, ko jo 
je prosil. Ko je legla na tla, 
ji je res dvignil spodnje kri-
lo in je pokleknil k njej, ven-
dar ne njej na nogi. Medtem 
ko si je odpenjal hlače, je ni 
držal in bi mu lahko tudi 
ušla, če bi res hotela. Do ob-
čevanja da sicer ni prišlo, ker 
se je pojavila neka ženska, 
vendar se Katarina takrat ni 
več branila. 

Zdravniški pregled je 
ugotovil, da je bila Katarina 
spolno še nerazvita, niti še 
ni imela menstruacije, de-
viška kožica je bila še nepo-
škodovana, vhod v nožnico 
je bil še popolnoma zaprt 
in na njem nobenih posle-
dic posilstva. Zločina posil-
stva torej ni bilo, preiskavo 
so ukinili, vendar so zade-
vo predali okrajnemu ura-
du Ljubljana Okolica, če 
bi le-ta morda ukrepal gle-
de prestopka javne spodob-
nosti. Državno pravdništvo 
(tožilstvo) je torej primer 
zavrglo, ker posilstvo ni bilo 
izvedeno niti ni bilo na de-
kletu kakšnih sledov fizič-
nega nasilja. Pravdništvo se 
niti ni trudilo z obtožbo po-
skusa posilstva, saj z njo na 
sodišču gotovo ne bi uspe-
lo. Dokazi so bili res »med-
li« – vsaj za tisti čas. Prvič 
domnevna žrtev niti ni ve-
dela, kaj naj bi napadalec 
hotel početi z njo, drugič pa 
edina priča ni videla nobe-
nega nasilja, ampak zgolj 
javno nemoralo.

Spolno nasilje med 
mladoletnimi vrstniki

Miha Naglič

»Iz obdobja po vojni je 
omeniti Bevkovo, sicer krat-
ko erotično razmerje, ki ga 
sam nikoli ni zanikal, pa 
ga tudi prikrival ni. Bilo je 
leta 1950. Poleti je Davori-
na zbolela in je ostala dlje 
časa v bolnišnici. Po vrnit-
vi domov je kmalu ugotovi-
la, kako so potekale zadeve 
med njeno odsotnostjo. Kot 
ženska seveda ni trpela ne-
lojalne konkurence in je no-
sečo Pepco, ki je takrat pri 
njiju služila, gladko nagnala 
tja, od koder je prišla, v Čez-
sočo. O tem, kako se je Bevk 
iz te poletne zagate diplo-
matsko izmazal, pisni viri 
ne navajajo. Njegovo zna-
čilno muzanje mu kaj dosti 
ni pomagalo, si je pa s tem 
dejanjem precej spodstrigel 

krila svojega mladostniško 
še vedno razigranega liber-
tinstva. Kakorkoli, iz trenut-
kov tega erotičnega približe-
vanja se je naslednje leto me-
seca marca v Ljubljani rodil 
fantek Marjan. Bevk je sina 
posvojil in do konca ohranjal 
pristne očetovske in zavetni-
ške odnose z njim, kakor z ot-
roki vseh svojih zvez doslej, 
nič drugače do matere Pep-
ce. Kratek pogled na številne 
dopise, razglednice in pis-
ma, ki jih je pisatelj pošiljal 
z vseh koncev svojega biva-
nja in jih je po sinovih preda-
lih v Čezsoči za celo skladov-
nico, so bili vedno naslovlje-
ni na ljubega Jančka in prav 
tako Pepco. Oče je Marjanu 
pogosto pisal, spraševal po 
tem in onem, mu pošiljal de-
nar ... Marjan je prav z očeto-
vo pomočjo doštudiral, se je 

pa navkljub vsemu v usedli-
nah njegovega nezavednega 
vse življenje vlekla neprije-
tna senca nezakonskega ot-
roka. Marjan Bevk je bil za 
svoje okolje, z materjo sta ži-
vela na vasi, nezakonski in 
je ostal vso rosno mladost, 
do devetega leta, sin neza-
konske matere Pepce Krava-
nja. Ko je France Bevk pred 
pogrebom ležal v avli novo-
goriške občinske stavbe, de-
vetnajstletnemu Marjanu ni 
bilo dovoljeno, da bi se pos-
lovil od očeta.« (str. 72)

Odlomek je iz imenitne-
ga albuma, ki je izšel ob 
Bevkovi dvojni obletnici 
(1890–1970). Tu omenimo 

samo eno »podrobnost«: da 
»najplodovitejši« slovenski 
pisatelj to ni bil samo v knji-
žni produkciji (164 knjig, s 
ponatisi in prevodi vred ok-
rog 230), ampak tudi v spo-
čenjanju otrok. V knjigi je 
na strani 81 naštetih osem 
otrok štirih mater: Konstan-
ca, Aleksander, Stanislav 
in Ciril Jurij Bevk (z Lucijo 
Mavri Bevk), Vasilij in So-
nja Ocvirk (z Miro Ocvirk), 
Jerica Bevk (z Davorino Bra-
tuž Bevk) in Marjan Bevk (s 
Pepco Kravanja). Vsaka čast! 
Še posebej zato, ker je za vse 
te zakonske in zunajzakon-
ske otroke razmeroma dob-
ro skrbel.

Nove knjige (559)

France Bevk: od Pestrne do Čedermaca

France Bevk: od Pestrne do Čedermaca, album, glavni 
avtor Boris Jukić, Mladinska knjiga, Ljubljana, 2020, 
288 strani

Na Jesenicah so odprli prvi regijski gasilski vadbeni poligon na Gorenjskem. Namenjen 
bo usposabljanju okoli štiri tisoč operativnih gasilcev, ki vsak dan izkazujejo svoje 
znanje, veščine in pogum v kopici nevarnih situacij, najsi bo v boju z ognjenimi zublji ali 
interventnem reševanju. Močan naliv in sunki vetra na uradnem odprtju jim tako niso 
povzročali pretiranih preglavic. S. L. / Foto: Gorazd Kavčič

Mnogi trenutki se žal – ali pa na srečo – izgubijo v času kot solze v dežju, nekatere pa v 
večnost ujamejo fotografije, tajni agenti našega spomina. Za tiste najboljše praviloma 
poskrbijo prekaljeni fotografi – na lov za izgubljenimi zakladi, ki jih skrivajo Jesenice, so se 
nedavno tako podali tudi marljivi lovci podob tamkajšnjega fotografskega društva. S. L. 
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TA JE DOBRA

Navodilo za reševanje: v kvadrate vpišite števila od 1 do 9 tako, da 
se ne bo nobeno število ponovilo ne v vrstici ne v koloni ne v enem 
izmed odebeljenih devetih kvadratov. Pripravil: B. F.                        

TEŽJI  
SUDOKU

sudoku_LAZJI_20_81
NALOGA

8 9 4 5
7 4 8 1 2

9 5 3
1 6 9 3

3 7 2 5
2 9 8 4

5 4 9
4 6 5 8 1

6 7 9 4

sudoku_LAZJI_20_81

REŠITEV

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

sudoku_LAZJI_20_81
NALOGA

8945
74812

953
1693

3725
2984

549
46581

6794

sudoku_LAZJI_20_81

REŠITEV

831926475
574831926
926457138
718564293
463792581
295183647
152348769
349675812
687219354

sudoku_TEZJI_20_81
NALOGA

3 1 2
6 9 8

5 1
8 3 5 4
4 5 2 1

1 7 5 6
9 7

9 6 5
9 1 4

sudoku_TEZJI_20_81

REŠITEV

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

sudoku_TEZJI_20_81
NALOGA

312
698

51
8354
4521

1756
97

965
914

sudoku_TEZJI_20_81

REŠITEV

384172695
762495813
591836472
826713549
453689721
917524386
135248967
249367158
678951234

Rešitev:

LAŽJI 
SUDOKU

Rešitev:

HOROSKOP
TANJA

Lahko se udeležite tečaja vedeževanja. 
Naročniki Gorenjskega glasa, izkoristite popust v 
višini 10 %.  Za več informacij čim prej pokličite Tanjo  
na tel. št.:  040 514 975
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Oven (21. 3.–21. 4.) 
V teh dneh boste prišli do križpotja in težko se bo odločiti, 
katero pot izbrati. Povezano bo s poslovnim svetom in 
trenutno prav preveč ne verjamete v svoje sposobnosti. 
K sreči se še pravi čas obrnete in na koncu se vse uredi.

Bik (22. 4.–20. 5.)
Vsak dan se vam bo zgodilo kaj zanimivega, zato ne boste 
imeli časa, da bi se obremenjevali s stvarmi, ki so vam še 
nedolgo nazaj povzročale skrbi. Radi ste v pozitivni druž-
bi, saj veste, da negativnost nikoli ne prinese nič dobrega.

Dvojčka (21. 5.–21. 6.)
Tudi tokrat boste razdvojeni, saj ne boste vedeli, ali najprej 
pomagati drugim, ki vas stalno potrebujejo, ali pa posvetiti 
več časa sebi, kar vam tudi veliko pomeni. Brez skrbi, kot 
vedno boste vse razrešili. Čaka vas kar nekaj lepih trenutkov.

Rak (22. 6.–22. 7.)
Svoja čustva preveč skrivate pred drugimi, saj mislite, da 
ste edini, ki lahko kaj naredite. Prijatelji niso samo takrat, 
kadar ste odlično, ampak tudi takrat, ko ne gre vse po 
načrtu. Presenetili se boste, saj boste naredili nekaj, česar 
v preteklosti ne bi nikoli.

Lev (23. 7.–23. 8.)
Ker ste zadnje čase počivali, vas v teh dneh čaka kar nekaj 
dela, ki ste ga dolgo prelagali. Obrestovalo se vam bo seveda 
s finančne plati in na koncu boste več kot zadovoljni. Sedaj je 
tudi pravi čas za večji nakup, ki vam veliko pomeni.

Devica (24. 8.–23. 9.)
Počasi, a zanesljivo prihajate nazaj v svoje življenjske tir-
nice. Za nekaj časa se vam je čas ustavil, zdaj pa greste 
veselo naprej. Novi podvigi čakajo na vas in nič vam ne bo 
težko. Kmalu dobite dobro priložnost za nov denarni priliv.

Tehtnica (24. 9.–23. 10.) 
Pred vami je cel niz sprememb. Ker bodo vse pozitivne, ni 
potrebe po strahu in dvomih. Res je, da ne marate novih stva-
ri, dobro se počutite ob tem, kar poznate. Ampak pot je ved-
no samo naprej in vedno se kaj spreminja in na novo gradi.

Škorpijon (24. 10.–22. 11.)
Zadnje čase ste prevzeli nase preveč bremen in včasih 
pomislite, da tega ne boste zmogli, saj je vsega preveč. V 
teh dneh vas glede tega čakajo dobre spremembe in kolo 
se končno obrne in se začne vrteti v vašo smer. Besede 
pridejo na dan.

Strelec (23. 11.–21. 12.)
Zaradi razmer, ki smo jih vsi občutili, so nekoliko poča-
kale razne poti in potovanja. Prišel je čas, ko se odprejo 
možnosti in ne boste dolgo čakali, da uredite stvari za 
nazaj. Brez skrbi, nič ni zamujeno in vse boste lahko ure-
dili, kot je prav.

Kozorog (22. 12.–20. 1.)
Ljubezen že nekaj časa postavljate na stranski tir oziroma 
se pretvarjate, da vam je vseeno. V sebi se zavedate, da 
to ni res, niste pa bili sposobni česarkoli spremeniti. Čaka 
vas situacija, ki se ji ne boste mogli izogniti, in zelo boste 
presenečeni.

Vodnar (21. 1.–19. 2.) 
Vedno bolj spoznavate, da je denar samo plačilno sredstvo, 
ne prinese pa prave osebne sreče. Vse drugo je lahko na 
prvem mestu. Naredili si boste seznam, česa si res želite, 
in vse se vam začne obračati v pozitivno smer.

Ribi (20. 2.–20. 3.)
V poslovnem svetu se vam bo veliko dogajalo. Nekatere 
stvari se ne bodo hitro odvile, druge pa toliko hitreje. Potre-
bovali boste pomoč drugih in organizacija bo pomembna, 
sicer vam bo zmanjkalo časa. Sprejmite odgovornost.

Kdaj iz krize 

Američan, Rus in Slovenec moledujejo Boga, naj jih ven-
darle usliši.
Američan: »Kdaj bomo mi prišli iz krize?«
Bog: »Čez 50 let!«
Američan bruhne v jok: »Tega jaz ne bom dočakal!«
Rus: »Kaj pa mi? Kdaj mi zlezemo iz krize?«
Bog: »Čez 70 let!«
Rus obupano zajoka: »Ajej, tega ne bom dočakal!«
Slovenec: »Pa mi? Kako kaže Slovencem?«
Bogu se ulijejo solze. Neutolažljivo joka. Slovenec ga 
začudeno gleda in vpraša: »Ja, zakaj pa ti jokaš?«
Bog ihteče: »Zato, ker tega pa niti jaz ne bom dočakal!«

Za vsak primer

»Preden sedete v moj avto, moram pregledati vašo dlan,« 
reče taksist človeku, ki se hoče peljati z njegovim taksijem.
»Od kdaj pa se pred vožnjo gleda v dlan?« je začuden 
njegov potencialni potnik.
»Imam slabe zavore in sprejemam samo potnike z dolgo 
življenjsko črto,« reče taksist.

Pogled v prihodnost 

Jasnovidca se zabavata:
»Letos bomo imeli strašno mrzlo zimo!«
»Ja, spominja me na zimo leta 2038.«

Med besedami 

Kateri afriški kopitar ne mara vrtnih hišk?
Antilopa.
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Nagrade: 1. nagrada – darilna kartica želja v vrednosti 
15 EUR, 2. in 3. nagrada: knjiga

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 srede, 21. 
oktobra 2020, na Go renj ski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 
Kranj. Rešitve lah ko od da te tudi v na bi ral nik Go renj ske ga 
gla sa pred po slov no stav bo na Nazorjevi ulici 1.

                        + poštnina

18
EUR

V knjigi vam razkrivamo 
koristne nasvete in 
postopke za domačo 
pripravo mlečnih 
izdelkov. Od najbolj 
preprostih, kot so 
kislo mleko, jogurt, 
kefir do zahtevnejših 
mehkih sirov v slanici, 
mocarele, sira za žar 
in drugih izdelkov iz 
smetane.
V knjigi je poleg cele 
palete navodil za 
izdelavo tudi več kot 
40 slastnih receptov 
za jedi, za katere so 
poleg drugih sestavin 
uporabljeni tudi 
mlečni izdelki.
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168 strani,17 x 23,5 cm, brošura

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

Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,  
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.
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#OstaniZdrav
Aplikacija za varovanje zdravja in življenja ljudi

Pomagajte zajeziti širjenje 
novega koronavirusa.

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
REPUBLIKA SLOVENIJA Imam izbiro. Ravnam odgovorno. 

App Store Google Play

080 17 87

Naložite si 
#OstaniZdrav 

še danes.
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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 ali oseb no na Nazor-
jevi ulici 1 v Kra nju oz. po poš ti – od po ne delj ka do če tr tka do 11. ure!  
Cene ogla sov in po nudb v ru bri ki so iz red no ugod ne. 

ROZMAN BUS, T: 04 531 52 49, 041 855 630
KOPALNI AVTOBUS TERME BANOVCI 9. 11., TRST 11. 11., MAR-
TINOVANJE IN KAKIJI 14. 11., MOŽNOST KORIŠČENJA TURI-
STIČNIH BONOV na naslednjih destinacijah: STRUNJAN 9.–14. 
12., BERNARDIN 9.–14. 12., BANOVCI 2.–7. 12., ŠMARJEŠKE  
TOPLICE 28. 11.–4. 12., RADENCI 22.–27. 11.. www.rozmanbus.si

Rezultati 81. kroga – 7. oktobra 2020
1, 10, 12, 18, 22, 28, 36 in 31

Loto PLUS: 2, 9, 14, 24, 32, 33, 34 in 5
Lotko: 6 3 8 8 4 7

Sklad 82. kroga za Sedmico: 250.000 EUR
Sklad 82. kroga za PLUS: 1.110.000 EUR
Sklad 82. kroga za Lotka: 310.000 EUR

LOTO

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

PRIREDITVE

Odpoved prireditve Po Trubarju za vedno zapisani 
v srce evropske kulture
Cerklje – Organizatorji prireditve Po Trubarju za vedno zapi-
sani v srce evropske kulture, ki bi morala biti danes, v petek, 
9. oktobra, ob 19. uri v Kulturnem hramu Ignacija Borštnika 
v Cerklja in so jo pripravili ob letošnjih Dnevih evropske kul-
turne dediščine in prazniku Občine Cerklje, obveščajo, da je 
prireditev odpovedana.

Terenska predstavitev analize vodnih izvirov
Preddvor – Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj  v 
okviru operacije Bogastvo narave vabi na terensko predsta-
vitev rezultatov analize izbranih vodnih izvirov v občinah 
Preddvor in Jezersko. Prisoten bo tudi dr. Rajko Slapnik, ki 
je izvajal kemične in biološke odvzeme vzorcev. Spreho-
dili se boste do zajetja Nova vas ter nato do izvira potoka 
Bistrica. Ta z vodo napaja jezero Črnava in je bil vključen 
v analizo. Dogodek bo danes, v petek, 9. oktobra, zbor 
pa bo ob 16. uri pri Hotelu Alma (nekdanji Hotel Bor) ob 
jezeru Črnava. Na dogodku se držite varnostnih navodil 
organizatorja. Udeležba je brezplačna, zaradi organizacije 

pa je obvezna najava udeležbe. Prijave in več informacij 
na: info@ctrp-kranj.si, 040 303 752 in FB-strani Centra.

Tradicija ribogojstva in ribja kulinarika
Zalog pri Cerkljah – Center za trajnostni razvoj podeželja 
Kranj  v okviru 2. Ribjega festivala Gorenjske (operacija 
Ribja kulturna dediščine) vabi na izobraževalno-turistični 
dogodek z naslovom Predstavitev tradicije ribogojstva v 
ribogojnici Vodomec Zalog in tradicije ribje kulinarike Go-
renjske. Dogodek bo jutri, v soboto, 10. oktobra, z zbo-
rom ob 10. uri pri ribogojnici Vodomec Zalog (Zalog pri 
Cerkljah 103, Cerklje na Gorenjskem). Na dogodku se drži-
te varnostnih navodil organizatorja. Udeležba je brezplač-
na, zaradi organizacije pa je obvezna najava udeležbe. Pri-
jave in več informacij na: info@ctrp-kranj.si, 040 303 752 
in FB-strani Centra.

IZLETI

Vsi izleti odpadejo
Kranj – Društvo upokojencev Kranj obvešča, da zaradi na-
stale situacije v zvezi s koronavirusom vsi planinsko-poho-
dniški izleti v mesecu oktobru odpadejo.

Na Kalški greben
Kranj – Planinsko društvo Iskra Kranj v soboto, 17. oktobra, 
vabi na Kalški greben, markanten vrh, ki povezuje skupino 
Krvavca z osrednjimi Grintovci. Z avtomobili se boste za-
peljali v bližino gorske kmetije Roblek, kjer bo izhodišče. 
Hoje po ponekod zahtevnem terenu (jeklenice) bo od se-
dem do osem ur (počitki niso všteti), višinska razlika 1400 
metrov. Izlet je primeren za izkušene planince z dobro kon-
dicijo. Ne pozabite na čelno svetilko in drugo predpisano 
opremo. Odhod z lastnim osebnim prevozom izpred Mer-
cator centra Primskovo bo ob 5.30. Prijave: Stanko Dolen-
šek, tel. 040 20 61 64, stanko.dolensek@gmail.com; Breda 
Pirc, tel. 051 397 040, bredapirc@gmail.com. Ob prijavi 
sporočite kontaktni podatek. Prijava je veljavna s potrdi-
lom vodnika.

Zadnji letošnji kolesarski izlet
Cerklje – Društvo upokojencev Cerklje vabi v torek, 13. okto-
bra, na zadnji letošnji kolesarski izlet po mejah cerkljanske 
občine. Ogledali si boste tudi čebelarski muzej na Spodnjem 
Brniku. Zbor bo ob 9. uri pred AMD Cerklje. V primeru sla-
bega vremena bo izlet v četrtek, 15. oktobra.

Jesenski pohod po Udin borštu
Strahinj – Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj  v 
okviru programa Podeželsko razvojno jedro vabi na izobra-
ževalno-turistični dogodek Jesenski pohod med jamami, 

vrtačami, dihalniki ... in rokovnjači Udin boršta. Vodil bo 
dr. Mitja Prelovšek, dober poznavalec tamkajšnjih kraških 
pojavov in jamar. Pohod bo jutri, v soboto, 10. oktobra, z 
zborom ob 14. uri (zaključek do 18.30). Mesto zbiranja je v 
Strahinju (pri gostilni Bovavc). Na dogodku se držite varno-
stnih navodil organizatorja. Udeležba je brezplačna, zaradi 
organizacije pa je obvezna najava udeležbe. Prijava in več 
informacij na: info@ctrp-kranj.si, 040 303 752 in FB-strani 
Centra.

PREDAVANJA

Proučevanje Svetega pisma
Kranj – Krščanska adventistična cerkev Kranj vabi jutri, v so-
boto, 10. oktobra, v Dom krajanov Primskovo na proučeva-
nje Svetega pisma s temo Družina ob 9. uri ter predavanje 
Vzeti in puščeni ob 10. uri.

RAZSTAVE

Akvareli
Naklo – KUD LIK Naklo vabi danes, v petek, 9. oktobra, ob 
18.30 na odprtje slikarske razstave Akvareli v Pavlinovi gale-
riji v kulturnem Domu J. Filipiča Naklo. Razstava bo v me-
secu oktobru na ogled ob nedeljah od 10. do 12. ure, druge 
dni pa po dogovoru. V galeriji se seveda upoštevajo navodila 
NIJZ.

PREDSTAVE

Abonmaja ne bo
Visoko – Kulturno-umetniško društvo Valentin Kokalj Viso-
ko obvešča, da je upravni odbor društva odločil, da glede 
na sedanjo situacijo v letošnji sezoni ne bodo organizirali 
abonmaja. Če bodo razmere dopuščale, bodo organizirali 
ogled dveh predstav, ki sta v spomladanskem času zaradi 
epidemije odpadli. O vsem vas bodo obvestili.

Jasna Paladin

Kamnik – Ob  železniškem 
postajališču Kamnik Gra-
ben je v začetku letošnjega 
leta Občina Kamnik zgradi-
la parkirne prostore po sis-
temu P+R, s čimer želijo ob-
čane spodbuditi k pogostej-
ši uporabi javnega prevoza, 
sploh vlaka. 

Stanje železniškega po-
stajališča na Grabnu je kljub 
temu ostalo nespremenje-
no, kar pa se bo že kmalu 
spremenilo. Slovenske že-
leznice bodo v teh dneh na-
mreč začele celovito preno-
vo dotrajane peronske in-
frastrukture, ki bo omogo-
čala bolj kakovostno upora-
bo in dostop do železniških 
storitev poleg ostalim po-
tnikom tudi starejšim obča-
nom in invalidom. Na posta-
ji je predvidena rekonstruk-
cija tirov, gradnja novega 
perona  ter  izgradnja nad-
strešnice za potnike,  prav 
tako bo peron tudi na novo 

razsvetljen, in sicer s so-
dobnimi LED-svetilkami. 
Nadgradili bodo tudi signal-
no varnost, ki bo omogočala 
varno vožnjo vlakov.

Nadomestni avtobusni 
prevoz

Dela bodo potekala od 10. 
oktobra do 29. novembra, 
v tem času pa vlaki na rela-
ciji Kamnik Graben in Ka-
mnik mesto ne bodo vozili. 
Organiziran bo nadomestni 
prevoz z avtobusi do prve 
vstopne postaje za prevoz z 
vlakom, in sicer do postaje 
Kamnik (Kranjska cesta). 

Zaradi gradnje bo zaprtih 
tudi nekaj parkirišč ob pero-
nu, a je občina že zagotovi-
la nadomestna parkirišča za 
okoliške stanovalce, in sicer 
za Domom kulture Kamnik 
– na parkirišču, označenem 
za parkiranje za dve uri, kjer 
pa bo v tem obdobju možno 
celodnevno brezplačno par-
kiranje.

Zaradi prenove perona 
vlak ne bo vozil
Slovenske železnice bodo prenovile peronsko 
infrastrukturo na postaji Kamnik Graben, zaradi 
česar vlak od 10. oktobra do 29. novembra ne bo 
vozil do te končne postaje.
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                           PETKOVA PRIREDITEV 
                                 Izvaja: Alja Kump 
                          LAJNARSKA 

                                     Petek, 9. oktober 2020, ob 17.30  
                                     OKC Krice krace, Tomšičeva 14                                                                                    

                                  
                           SOBOTNA MATINEJA 

                                 Izvaja: Zavod Kult 
                         BUTALCI 

                                    Sobota, 10. oktober 2020, ob 10.00  
                                 Prešernovo gledališče Kranj 

                 www.pgk.si 

                                                                                                      

               
  

                        + poštnina

19
EUR

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

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

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

Alenka Kodele je 
tokrat pripravila 
svoj izbor 
najboljšega peciva 
iz priljubljenih 
in tudi že 
razprodanih knjig: 
Torte in tortice, 
Pite in zavitki, 
Čaša sladkega, 
Piškoti, Piškotki in 
drugačno pecivo, 
Najboljši piškoti.
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

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

                        + poštnina

168 strani, 14 x 20 cm, spiralna vezava

EUR
12,50

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

Vladimir Stegne, Boštjan Bračič
Drevesne vrste v slovenskih gozdovih

Uporaba in zaščita lesa

Ročno orodje in pripomočki za obdelavo lesa

Načrti in navodila za izdelavo izdelkov

+ načrti za izdelavo različnih izdelkov
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€ ISBN 978-961-2
03-448-1

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

www.gorenjskiglas.si

144 strani, 200x 230 mm, SPIRALNA VEZAVA.
Cena priročnika je 

                        + poštnina

EUR
8

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

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

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

ŠKODA Octavia elegance 1.9 TDi, le-
tnik 2000, 250.000 km, prvi lastnik, 
tel.: 041/818-700 20002294

VW Passat variant 1.9 diesel, letnik 
2000, reg. do 7/2021, in domači če-
sen, tel.: 051/363-418  
 20002270

KUPIM

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

DRUGA VOZILA
PRODAM

AVTO prikolico, nosilnost 750 kg, vsi 
dokumenti, stara 4 leta, tel.: 040/747-
801 20002268

KAMP prikolico Adria optima, zimsko-
-letna, 1. lastnik, za 4 osebe, vsa opre-
ma, 2.500 EUR, tel.: 031/374-706  
 20002263

KUPIM

KOMBI od letnika 2002, lahko je slab-
še ohranjen, tel.: 031/255-452  
 20002269

AVTODELI IN OPREMA
PRODAM

4 zimske gume 185/60/14, zelo ugo-
dno, tel.: 041/359-312, dopoldan  
 20002236

4 zimske gume na kovinskih platiščih 
Falken, 205/60 R16, 96 H, za R Cap-
tur 1, tel.: 031/785-689  
 20002237

LPG napravo s papirji, inštalacijo, nizo-
zemska znamka Prins, 72 l., cena 550 
EUR, tel.: 070/701-962 20002278

GRADBENI  
MATERIAL
PRODAM

RABLJENE tlakovce, tel.: 051/635-
610 20002284

SMREKOVE suhe plohe, cena 140 
EUR/m3, večja količina, 130 EUR/m3, 
tel.: 041/756-007  
 20002218

ZUNANJA vrata za krušno peč, nova, 
kovana, 700 x 600 mm, tel.: 04/51-
31-746, 041/409-904 20002254

NEPREMIČNINE
VIKENDI, APARTMAJI
KUPIM

VIKEND pod Krvavcem (Ambrož, 
Stiška vas ...), zidan ali lesen, tel.: 
041/225-675 20002226

POSESTI
ODDAM

3 HA kmetijskega zemljišča blizu Kra-
nja. Zemljišče je ograjeno, ima svoj 
namakalni sistem, 1 ha je pokrit s pre-
nosnimi rastlinjaki, ki so primerni za go-
jenje sadja in zelenjave, tel.: 041/799-
683 20002225

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

FIAT Pando 4 x 4, letnik 2008, diesel, 
registrirano, črne barve, tel.: 031/631-
862 20002313

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

STAVBNO POHIŠTVO
PRODAM

2 NOVI okni termopan, leseni, dim. 
157 x 124, cena 290 EUR/kom, tel.: 
04/51-46-244, 031/545-085 
 20002246

LESENA vhodna vrata, več termopan 
oken z polkni, vse komplet, zelo ugo-
dno, tel.: 031/584-796 20002281

KURIVO
PRODAM

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

BUKOVA suha, gorska drva, cena 65 
EUR/m3, tel.: 040/908-744 
 20002265

SUHA bukova mešana drva in butare, 
tel.: 031/826-621 
 20002061

SUHA bukova drva, metrska, tel.: 
040/485-307 20002235

SUHA bukova in jesenova drva, mož-
nost dostave, lahko razrezana, tel.: 
041/833-872 
 20002239

SUHA jesenova in javorjeva drva, tel.: 
031/271-151 20002255

SUHA jesenova drva, lahko razrezana, 
dostava zagotovljena, tel.: 031/866-
426 20002256

SUHA bukova drva, tel.: 041/841-
632 20002267

SUHA bukova drva, možna dostava, 
tel.: 031/351-172 
 20002295

SUHE trske za podkurit, primerne za 
kamin ali centralno peč, tel.: 041/986-
986 20002271

VEČJO količino suhih hrastovih drv, 
cena 50 EUR/m3, tel.: 04/51-91-868, 
031/401-308  
 20002243

VEČJO količino suhih bukovih, hrasto-
vih in jesenovih drv, tel.: 041/528-
697 20002300

PODARIM

DRVA, bukova ali gabrova, suha, ugo-
dno, možna dostava, tel.: 031/616-
879 20002248

SUHA mešana drva, možna dostava, 
traktorski odjemalec, tel.: 031/343-
177 20002258

STANOVANJSKA 
 OPREMA
POHIŠTVO
PRODAM

6 dobro ohranjenih kuhinjskih stolov, 
tel.: 04/53-10-241, 031/359-687 
 20002296

PISALNE mize, lepo ohranjene, pri-
merne za študente, s.p., d.o.o., tel.: 
041/382-786 20002260

RAZTEGLJIVO posteljo, računalniški 
stol, stare slike, tel.: 040/705-145 
 20002279

GOSPODINJSKI  
APARATI
PRODAM

CIRKULAR, cepilec drv in kombiniran 
štedilnik, tel.: 040/332-590 
 20002262

OGREVANJE,  
HLAJENJE
PRODAM

SKORAJ nov sobni kamin z dimnimi 
cevmi in kaljenim steklom, za na tla, 
ugodno, tel.: 031/534-011 
 20002251

TERMOAKUMULACIJSKO peč 6 KW, 
s tremi gorilci, 1 KW, malo rabljeno, 
tel.: 041/675-512 
 
 20002259

GLASBILA
KUPIM

KITARO, lahko je rabljena, tel.: 
031/545-831 20002312

ŠPORT,  
REKREACIJA
PRODAM

GORSKO kolo Ganna, gladke gume, 
cena 50 EUR, tel.: 051/428-887 
 20002308

MOŠKO treking kolo modre barve, z 
vso opremo, 36 col, tel.: 031/441-
543  
 20002277

ŽENSKO črno kolo Scirocco, oprem-
ljeno, tel.: 031/441-543 20002273

HOBI
KUPIM

ODLIKOVANJA, medalje, značke, 
razglednice, kovance, bajonete, sab-
lje, čelade, uniforme, tel.: 051/740-
430 20002189

STARINE
KUPIM

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

OTROŠKA OPREMA
PODARIM

OTROŠKO kolo, tel.: 064/154-024  
 20002247

MEDICINSKI  
PRIPOMOČKI
PRODAM

INVALIDSKI električni skuter Soča, 
vreden ogleda, cena 650 EUR, tel.: 
040/647-491 
 20002253

Nagrajenci križanke PINTAR AVTODELI,  ki je bila objavljena v Go-
renjskem glasu 22. 9. 2020, so: Simona JELER z Golnika, ki prejme 
5 litrov antifriza, Draga Turk iz Žirovnice, ki prejme 3 litre antifri-
za, in Olga Škofic, ki prejme 3 litre tekočine za steklo. Nagrajen-
ci nagrade prevzamejo v trgovini Pintar avtodeli na Koroški cesti 
53 v KRANJU. Čestitamo!

Nagrajenci križanke OBI, KRANJ, ki je bila objavljena v  
Gorenjskem glasu 25.9.2020, so: Matevž Kleč iz Zgornje  
Besnice,  Uroš Brdnik iz Smlednika in Mirko Jekovec iz Kra-
nja. Nagrajenci praktične nagrade prevzamejo v trgovini OBI,  
Savski otok, Kranj. Čestitamo !

Sobota, 10. 10.
20.20 PADATI
15.30, 16.30, 17.30, 18.30 TROLI NA 
SVETOVNI TURNEJI, sinhro.
16.00, 18.00 TROLI NA SVETOVNI 
TURNEJI, 3D, sinhro.
20.50 NOVI MUTANTI
16.20, 18.40, 20.30 PRVIČ NARAZEN
19.30 TENET
18.15, 20.00 VOJNA Z DEDKOM
15.50 MULAN

KINO SORA, ŠKOFJA LOKA

Petek, 9. 10. 
20.00 SINONIMI

Sobota, 10. 10.
18.00 TROLI NA SVETOVNI TURNEJI, 3D, 
sinhro.
20.00 SINONIMI

Nedelja, 11. 10.
17.00 TROLI NA SVETOVNI TURNEJI,  
sinhro.
19.00 SINONIMI

KINO SPORED

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

Petek, 9. oktobra
19.30 Tjaša Mislej: NAŠE SKLADIŠČE (v dvorani PGK)

Sobota, 10. oktobra
10.00 Fran Milčinski: BUTALCI (v dvorani PGK)
19.30 Tjaša Mislej: NAŠE SKLADIŠČE (v dvorani PGK)

Ponedeljek, 12. oktobra
19.30 Oče Romuald/Lovrenc Marušič: ŠKOFJELOŠKI PASIJON (v dvorani PGK)

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE

Nedelja, 11. oktobra
10.00 KPD Josip Lavtižar Kranjska Gora: BOŠ LEŠNIK? (matineja)

GLEDALIŠKI SPORED

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Organizatorji filmskih predstav si pridržujejo pravico do spremembe programa.
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ZAHVALA

V 86. letu nas je zapustil

Ivan Pintar
iz Puštala

Od njega smo se poslovili 23. septembra 2020 v spremstvu sorod
nikov, prijateljev, lovcev, sovaščanov in bivših sodelavcev. Hvala za 
izrečeno sožalje, cvetje in sveče. Hvala Branetu Tavčarju iz Lovske 
družine Sorica za poslovilne besede in vsem lovcem za poslovil
ni lovski obred. Hvala pevcem, rogistom, nosačem in trobentaču. 
Hvala g. župniku za opravljen obred in Gašperju za zvonjenje. 
Hvala vsem praporščakom, Društvu upokojencev in Zvezi borcev. 
Hvala dr. Rodijevi in patronažni sestri Martini za vso pomoč ter 
zdravstvenemu osebju bolnišnice Golnik za oskrbo v zadnjih dneh 
njegovega življenja. Hvala pogrebni družbi Akris. Hvala vsem, ki 
ste ga v tako velikem številu pospremili k zadnjemu počitku.

Žalujoči: žena Anica, hčeri Irena in Mojca z družinama
Škofja Loka, 3. oktobra 2020

Tradicija izdelovanja 
suhih mesnin bogati 
našo kulinarično 
ponudbo. Knjiga 
je namenjena 
vsem, ki želijo 
obogatiti svoja 
praktična znanja 
o pripravi mesa 
ter izdelovanju 
klobas, salam in 
želodcev. 

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

www.gorenjskiglas.si
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IZDELOVANJE klobas,
salam in `elodcev

ZALO@BA KME^KI GLAS

S T A N I S L A V R E N ^ E L J

Tradicija izdelovanja suhih mesnin bogati na{o

kulinari~no ponudbo. Suhe mesnine pomenijo bolj{e

ovrednotenje pra{i~jega mesa in prispevajo k razvoju

dopolnilnih dejavnosti kmetij in podjetni{tva.

Knjiga je namenjena vsem, ki `elijo obogatiti svoja

prakti~na znanja o pripravi mesa ter izdelovanju

klobas, salam in `elodcev. Potreben je premik v smeri

urejanja su{ilnic in izbolj{anja pogojev su{enja/zorenja

mesnin. Cilj je zmanj{ati tveganost proizvodnje,

izbolj{ati kakovost ter pove~ati tr`no uspe{nost.

ZALO@BA KME^KI GLAS

Cena knjige je 

EUR
12

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

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

ZAHVALA 

Ob boleči izgubi naše drage mame, babice, prababice in tašče 

Minke Rant 
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem ter 
sovaščanom za izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče in svete 
maše, gospodu župniku in pevcem pa za lep obred. 
Posebno zahvalo izrekamo negovalki ge. Tatjani Gaber in patro
nažni sestri Barbari Stele. 

Žalujoči vsi njeni  
Škofja Loka, 3. oktobra 2020 

ZAHVALA

V 68. letu je po kratki in hudi bolezni za vedno zaspala naša draga 
žena, mami, hči, sestra in teta 

Helena Primožič 
roj. Slapnik s Praprotna 

Iskreno se zahvaljujemo za izrečena sožalja, podarjeno cvetje in 
sveče vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, sodelavcem, va
ščanom, pogrebnemu podjetju Akris, pevcem, duhovnemu po
močniku br. Marku Senici za lepo opravljen obred in na koncu 
vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti. 

Žalujoči vsi njeni 
Praprotno, 6. oktobra 2020 

Delo, skrb, ljubezen in veselje 
izpolnjevalo tvoje je življenje, 
čeprav spokojno spiš, 
z nami kakor prej živiš. 

ZAHVALA 

V 87. letu starosti se je 2. oktobra 2020 za vedno poslovila naša 
mama 

Majda Krč
rojena Žagar, z Zg. Jezerskega 

Zahvaljujemo se vsem, ki ste jo pospremili na njeno zadnjo pot, 
nam izrekli sožalje in sočustvovali z nami, darovali cvetje, sveče, 
svete maše. Prav tako se zahvaljujemo g. župniku Branku Zad
niku za cerkveni obred in pevcem cerkvenega pevskega zbora na 
Jezerskem za lepo slovo. Posebej se zahvaljujemo osebju DSO 
Preddvor grad I. nadstropje za vso nego ter prijaznost in srčnost v 
času bivanja naše mame v domu. 
Ohranili jo bomo v trajnem spominu. 

Žalujoči: sin Jani in hči Marjana z družinama 
Zg. Jezersko, Kranj, oktober 2020

MALI OGLASI, ZAHVALE malioglasi@g-glas.si

ŽIVALI IN  
RASTLINE
PODARIM

LEPEGA, prijaznega mucka, starega 4 
mesece, tel.: 041/926-269 20002244

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

25-litrsko stiskalnico za sadje (preša), 
tel.: 041/611-294 20002266

CIRKULAR za žaganje drv, tel.: 
070/558-214 20002282

KOMBINIRANO krožno žago za 
razrez lesa ali drv, zelo ugodno, tel.: 
070/355-882 20002311

NAKLADALKO za seno Sip Pionir, 17 
m3, cena 300 EUR, tel.: 041/919-
476 20002264

PLUG za oranje snega in posipalec pe-
ska proti poledici, tel.: 031/410-571  
 20002230

KUPIM

KOTEL za žganjekuho, od 100 do 120 
litrov, prekucni, tel.: 030/341-880  
 20002309

OD lastnika kupim traktor za lastne 
potrebe, dobro plačilo, tel.: 030/419-
790 20002231

TRAKTOR in vse priključke, tel.: 
031/525-793 20002228

PRIDELKI
PRODAM

10. oktobra prodam manjšo količino 
svežega EKO jabolčnika in nekaj gajbic 
jabolk. Prinesite posodo. Ljubno 132, 
tel.: 031/236-847 20002234

100 KG rdečega in 100 kg belega 
krompirja, tel.: 04/25-21-538 
 20002232

AKACIJEV in lipov med, ugodno, tel.: 
040/731-692 20002299

DOMAČE korenje in krmni krompir, 
tel.: 041/517-551 20002252

JEDILNI krompir, beli marisbard, sora, 
diva, daifla ter rdeči desire in belarosa, 
tel.: 041/971-508 20002274

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

KRMNO peso, krmni krompir, repo za 
ribanje, rdečo peso in kolerabo, tel.: 
041/549-713 20002310

KROMPIR za krmo, tel.: 031/542-
877 20002238

NEŠKROPLJENA jabolka, cena 0,80 
EUR/kg, Gorje, tel.: 040/529-521 
 20002241

NEŠKROPLJENA jabolka bobovec, 
mošt za sok ali kis, tel.: 030/368-447 
 20002292

NEŠKROPLJENA jabolka bobovec, 
tel.: 041/769-457 20002302

NEŠKROPLJENA jabolka, več vrst, 
po ugodni ceni, tel.: 04/25-03-289, 
051/415-568 20002306

NEŠKROPLJENA jabolka (voščenka, 
ontario, kosmač) in suha mešana, bu-
kova drva, tel.: 040/266-311 
 20002315

RDEČI jedilni krompir desire, 30 KG/9 
EUR, Olševek 41, tel.: 041/293-627  
 20002283

REPO za kisanje, okolica Cerkelj, tel.: 
041/242-375 20002289

VOŠČENKE, cena 0,50 EUR/KG, tel.: 
041/281-514, Marjan 20002242

ZELJE v glavah, krmni krompir, možna 
dostava in kupim traktor, Sp. Brnik 40, 
tel.: 031/604-918 20002276

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

2 črna bikca, stara 2 meseca, tel.: 
041/696-162 20002291

2 bikca simentalca, s planinske paše, 
stara 5 mesecev, tel.: 040/324-742  
 20002297

8 MESECEV breje telice simentalke, 
tel.: 031/432-299 20002305

BIKCA simentalca, težkega 250 kg, 
Cerklje, tel.: 041/904-784 
 20002261

BIKCA simentalca, starega 2 meseca, 
okolica Cerkelj, tel.: 041/912-630  
 20002290

BREJO telico simentalko, tel.: 
040/207-151 20002301

ČB bikce, stare od 2 do 4 tedne, tel.: 
041/691-243 20002245

ČB bikca, starega 14 dni, tel.: 
041/643-949 20002287

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

KRAVO simentalko v 9. mesecu bre-
josti, tel.: 041/968-900 20002272

MESO mlade govedi, tel.: 04/59-61-
069, 040/613-705 
 20002257

MESO mladega bika simentalca, hra-
njen s suhim senom, in svežo nakoše-
no krmo, tel.: 04/25-91-294, po 18. 
uri 20002286

TELICO simentalko, težko 300 kg, tel.: 
031/778-933 20002304

KUPIM

3 MLADE ovce za rejo, tel.: 040/794-
988 20002249

BIKA, težkega 300–500 kg, mesne 
pasme, tel.: 031/387-021 
 20002293

BIKCA simentalca, starega od 4 do 6 
mesecev, tel.: 041/677-605 20002240

NAJVEČJI ODKUPOVALEC živine za 
Avstrijo - Kogler. Plačilo v 3 dneh, eko 
plus. Oddamo v rejo pitance, bikce in 
teličke.  Kogler Franz A., d.o.o., Par-
mova 53, Ljubljana, tel.: 064/130-
081  
 20002161

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

DELO dobi mesar za delo v mesnici 
Lesce, zaposlitev je za nedoločen čas. 
Pogoj: iz okolice Lesc. Prijave na: joze.
mlinaric@mlinaric.si. Mesarija Mlinarič, 
d.o.o., Železniška ulica 1, Lesce  
 20002303

IŠČEM

IŠČEM DELO – sprejmem delo na 
domu, tel.: 031/839-327 
 20002227

STORITVE
NUDIM

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

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

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

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

PEČARSTVO, lončene peči, zidani ka-
mini, kmečke peči, obnova, popravilo, 
izdelava, izris. Trgovina Kamin, Aleš 
Avsenek, d.o.o., Kranjska cesta 2, Ra-
dovljica, tel.: 040/364-636  
 20001720

SANACIJE, obnove dimnikov z inox 
cevmi, povrtavanje, rušenje, pozidava, 
montažni dimniki, dimniške kape. Ga-
rancija 10 let. Aleš Avsenek, d.o.o., 
Kranjska 2, Radovljica, tel.: 041/229-
246  
 20002229

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

IŠČEM

IŠČEMO vestno in zanesljivo čistilko, 
za tedensko čiščenje stanovanja, tel.: 
031/306-600 20002307

ZASEBNI STIKI
VDOVEC, star 67 let, želim spoznati 
žensko za sprehode, izlete, dopuste in 
za skupno pot, tel.: 031/808-684  
 20002275

RAZNO
HRASTOVA drva in krompir prodam 
ter kupim 10 dni starega bikca, tel.: 
041/923-994 20002298

PRODAM

1 M3 smrekovih colaric, 2 bukova plo-
ha za mizarsko mizo in dobro ohranjena 
garažna vrata, š. 2,30 x v. 2,20 m, tel.: 
04/53-15-802 20002224

2 kotla za kuhanje golaža – gus, 100 
litrov, tel.: 041/233-150 20002314

4 vedra (hobuke) svetlo krem fasadne 
barve po znižani ceni, tel.: 04/23-24-
358 20002280

INOX sodčke, 30-lit. po 40 EUR, 50-
lit. po 60 EUR, za vino ali sok, tel.: 
04/58-74-273, 031/326-732 20002288

IR panel 1.400 W, 10 let garancije, ter 
okrasno pregrinjalo za zakonsko poste-
ljo, tel.: 040/129-972 20002250

PLASTIČNO cisterno, 3.600 lit., 
za nafto, olje ali deževnico, malo ra-
bljeno, možna dostava, ugodno, tel.: 
031/308-540 
 20002285

SOD – nerjaveč, RF, za sok, vino, 64, 
84 in 124 litrov, ter novo vrtno škropil-
nico, 10 l, tel.: 041/858-149 20002062
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Agen ci ja RS za oko lje, Urad za me te oro lo gi jo

Danes in jutri bo večinoma sončno z jutranjo meglo po kotli-
nah. V nedeljo bo oblačno in deževno. Občutno hladneje bo.

Marjana Ahačič

Bohinjska Bistrica – Bohinj-
ski občinski svet je na zadnji 
seji potrdil odlok o koncesi-
ji za gradnjo žičniške napra-
ve Kozji hrbet in s tem omo-
gočil začetek oživljanja smu-
čišča na Kobli. Na tem nekoč 
zelo priljubljenem bohinj-
skem smučišču so namreč po 
stečaju podjetja Kobla ŽTG 
pred leti ustavili naprave, za-
radi česar je občina podjetju 
pred osmimi leti odvzela kon-
cesijo za vlečnico Kozji hrbet. 

S sprejemom novega odlo-
ka bo mogoče izbrati novega 
koncesionarja in mu podeli-
ti koncesijo za gradnjo žični-
ške naprave na območju do-
sedanje vlečnice, ki na 430 
metrih premaguje osemde-
setmetrsko višinsko razliko. 
Nedelovanje vlečnice in smu-
čišča namreč, tako opozarjajo 
v Bohinju, predstavlja škodo 
za kraj, turistične delavce in 
tudi okolje, saj vlečnica zara-
di nevzdrževanja neprimer-
no propada.

Občinski svetnik in pred-
sednik Turističnega društva 
Bohinj Boštjan Mencinger 
je ob tem spomnil, da so na 
občini februarja sprejeli ak-
cijski načrt Zima v Bohinju, 
s katerim so se zavzeli za 
krepitev zimske ponudbe, 
da bi bil Bohinj prepoznan 
tudi kot zimsko turistično 
središče, saj je sicer osem ti-
soč turističnih postelj, ki jih 
ima destinacija na voljo, po-
zimi precej slabo zasedenih. 

S tem so dali signal tudi in-
vestitorjem, da bo občina 
podprla njihove namere.

Naprave na smučišču nad 
Bohinjko Bistrico so osem 
let propadale in so v relativ-
no slabem stanju, vendar pa 

je bil poskus zagona žičnice 
Kozji hrbet uspešen, kar je bil 
signal, da jo bo mogoče po-
novno vzpostaviti, je povedal 
Mencinger in dodal, da je to 
prvi korak do tega, da bi sku-
šali že v letošnji sezoni žič-
nico Kozji hrbet zagnati in 
tako bohinjskim otrokom ter 
gostom ponuditi smuko nad 

Bohinjsko Bistrico. Men-
cinger predvideva, da bo ob-
čina tudi koncesijo za Koz-
ji hrbet podelila obstoječe-
mu koncesionarju za načr-
tovano novo smučarsko sre-
dišče, poimenovano po nad-

morski višini Triglava 2864, 
torej podjetju 2864 Bohinj, 
ki je v večinski lasti Leitnerja. 
Ta je tudi kupil vse naprave in 
objekte družbe Kobla ŽTG v 
stečaju. Tako bi bil lahko po-
novni zagon ene od žičnic iz 
kompleksa Kobla tudi prvi 
korak k uresničitvi že vrsto 
let načrtovanega projekta 

smučarskega centra 2864, ki 
bi bil za bohinjsko turistično 
sezono prelomen. Projekt je 
sicer še vedno v postopku pri-
dobivanja okoljevarstvenega 
in gradbenega dovoljenja.

Svetnik Bojan Traven je ob 
tem na seji opozoril tudi na 
smučišče na Voglu, od kate-
rega je trenutno odvisna zim-
ska sezona v Bohinju. Meni, 
da bi občina morala začeti 
razmišljati tudi o pomoči ob 
epidemiji prizadetemu Vog-
lu. Poudaril je še, da mora 
Bohinj kot odlična pohodni-
ška destinacija gostom ponu-
jati tudi zimsko pohodništvo 
v povezavi z gorskimi koča-
mi, turnim smučanjem in 
krpljanjem ter izrazil upa-
nje, da bo občina v prihodnje 
za spodbujanje razvoja zim-
ske ponudbe namenila še več 
sredstev.

Prvi korak k oživitvi Koble
Občina Bohinj je z odlokom vzpostavila pogoje za podelitev koncesije za gradnjo žičniške naprave 
na območju dosedanje vlečnice Kozji hrbet na Kobli. V Bohinju upajo, da bodo morda nad Bohinjsko 
Bistrico lahko smučali že to sezono.

Žičnica Kozji hrbet že skoraj desetletje ne obratuje več, nedelovanje smučišča pa 
predstavlja škodo za kraj, turistične delavce in okolje, poudarjajo v Bohinju.

S sprejemom odloka bo mogoče izbrati novega 
koncesionarja za gradnjo žičniške naprave na območju 
dosedanje vlečnice Kozji hrbet, ki na 430 metrih 
premaguje 80-metrsko višinsko razliko.

Radovljica – Ob Tednu otroka Muzeji radovljiške občine 
(MRO) v galeriji Šivčeva hiša jutri, 10. oktobra, pripravljajo 
družinsko delavnico Z igro do dediščine. Na delavnici, ki se 
bo začela ob deseti uri, si bodo udeleženci ogledali razstavo 
o Almiri, spoznali pomen ročnega dela in tradicionalne teh-
nike prepletanja niti ter ustvarili svoje izdelke. Delavnica je 
brezplačna, se je pa treba nanjo predhodno prijaviti. Ta teden 
sicer MRO družinam omogočajo prost vstop v Čebelarski in 
Mestni muzej v Radovljici. 

Za družine prost vstop v muzej

Žirovnica – Javno komunalno podjetje Jeko je obnovilo zgornje 
zajetje Ajdna in vodohran Moste, iz katerih se s pitno vodo 
oskrbuje okrog tisoč prebivalcev iz naselij Moste in Breg, po 
potrebi tudi iz Žirovnice in delno Sela. Kot so pojasnili, si 
prizadevajo, da bi pitna voda iz vodnega vira Ajdna še naprej 
ostala neobdelana, torej naravna. Posebno pozornost name-
njajo omrežju, saj poleti prihaja do dviga temperature vode 
v naselju Breg, zato so že začeli pogosto spirati hidrantno 
omrežje.

 Obnovljena zajetje Ajdna in vodohran Moste

Vilma Stanovnik

Jesenice – Hokejisti HDD 
SIJ Acroni Jesenice bodo 
tudi letos, tako kot v lanski 
sezoni, na domačih okto-
brskih tekmah Alpske ho-
kejske lige nosili rožnate 
drese. »Z nošenjem rožna-
tih dresov, ki jih bo names-
to klubskega logotipa krasi-
la rožnata pentlja, se bomo 
pridružili ozaveščanju o 
raku dojk. Tudi letos v akci-
jo vstopamo v sodelovanju s 

slovenskim združenjem za 
ozaveščanje o raku dojk Eu-
ropa Donna Slovenija, prid-
ružilo pa se nam je tudi pod-
jetje Tosama, d. o. o., ki je v 
celoti pokrilo stroške izde-
lave letošnjih rožnatih dre-
sov. V klubu se jim ob tej 
priložnosti iskreno zahva-
ljujemo,« pravijo v vodstvu 
HDD SIJ Acroni Jesenice in 
dodajajo, da bo med 12. in 
31. oktobrom na uradnem 
klubskem profilu na Face-
booku potekala licitacija ro-
žnatih dresov, ki jih bodo no-
sili na tekmah. Tisti, ki bo za 
posamezni dres pripravljen 

odšteti največ, ga bo po za-
ključku licitacije prejel po 
pošti. Celotni izkupiček li-
citacije bodo namenili zdru-
ženju Europa Donna Slove-
nija.

»Igralcem nam zelo veli-
ko pomeni, da smo del pro-
jekta Rožnati oktober, ker v 
svojih širših družinah vsak 
pozna osebo, ki je že prebo-
lela ali se še vedno bori z ra-
kom dojk. Mi smo ponosni, 
da lahko o tem ozaveščamo 
in da v oktobru nosimo ro-

žnate drese,« je povedal ka-
petan jeseniškega moštva 
Andrej Tavželj.

»Veseli smo, da v HDD 
SIJ Acroni Jesenice že dru-
go leto zapored prepozna-
vajo pomen ozaveščanja o 
raku dojk v svojem lokal-
nem in športnem okolju. Po-
membno je, da naša skupna 
sporočila o pomenu zdrave-
ga načina življenja in zgo-
dnjega odkrivanja raka dojk 
dosežejo čim širi krog ljudi, 
zato smo veseli podpore,« 
je povedala Tanja Španić, 
predsednica društva Europa 
Donna Slovenija. 

Jeseniški hokejisti 
v rožnatem
V HDD SIJ Acroni Jesenice so se odločili, da bodo 
tudi letos sodelovali pri ozaveščanju o raku dojk.

Tako kot v lanski sezoni bodo jeseniški hokejisti tudi 
letos na domačih oktobrskih tekmah Alpske hokejske lige 
ponosno nosili rožnate drese. / Foto: Domen Jančič

Ljubljana – S kruhom Roza oktober, ki so ga pripravili v Žitu 
in se prodaja v Lidlovih trgovinah v okviru pekovske premiere 
meseca, podpirajo Slovensko združenje za boj proti raku dojk 
Europa Donna. Od vsakega prodanega izdelka bodo skupaj 
donirali 0,50 evra za podporo njihovemu programu Roza, ki 
ponuja psihosocialno podporo bolnicam, njihovim otrokom 
ter drugim svojcem obolelih za rakom dojk in raki rodil. Kruh 
Roza oktober so v Žitu zasnovali posebej za to priložnost, vsak 
hlebček je opremljen s posebno užitno krušno nalepko, na kateri 
je rožnata pentlja, simbol solidarnosti in boja proti raku dojk. 

Pekovska premiera: kruh Roza oktober


