
VREME

Danes, jutri in v nedeljo 
bo pretežno jasno. Zjutraj 
in dopoldne bo ponekod 
po nižinah megla. Za ta 
čas bo zelo toplo.

jutri: pretežno jasno

7/20 °C

75 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900

PETEK, 28. oktobra 2022

Leto LXXV, št. 86, cena 2,20 EUR              Odgovorna urednica: Marija Volčjak             Časopis izhaja ob torkih in petkih            info@g-glas.si                 www.gorenjskiglas.si

Ljubljana – »Prišla sem do 
točke v svojem življenju, 
ko športu nisem več pri
pravljena posvetiti sebe v to
likšni meri, da bi lahko do
segala rezultate, ki bi si jih 
želela, kar pa je meni oseb
no še nekoliko težje spreje
ti, pa je, da sem izgubila tis
to iskrico v očeh in željo, ki 
me je gnala po začrtani poti 
celotno kariero,« je z zapi
som na družbenem omrež
ju v ponedeljek preseneti
la Meta Hrovat. Dan kasne
je je o odločitvi spregovori
la še na sedežu Smučarske 
zveze Slovenije.

Meta Hrovat je sprejela eno težjih odločitev v svojem življenju. / Foto: Gorazd Kavčič

Maja Bertoncelj

Zaradi praznikov bo naslednja  
številka Gorenjskega glasa izšla  

v sredo, 2. novembra.

Na županskih volitvah se bo na Gorenjskem pomerilo 77 kandidatk in 
kandidatov. Največjo izbiro – osem kandidatov – bodo imeli volivci v Kranjski 
Gori, najmanjšo – samo enega kandidata – pa v Naklem, Gorenji vasi - 
Poljanah, Preddvoru in Medvodah.

Kranj – V supervolilnem 
letu smo Slovenci že izvolili 
nove državne poslance in ti 
novo vlado, prav tako so vo
livci že odločili, da se bosta 
v drugem krogu predsedni
ških volitev 13. novembra po
merila Anže Logar in Nata
ša Pirc Musar. Samo teden 
dni kasneje pa bodo na vrsti 
še lokalne volitve, na katerih 
bomo volili nove župane in 
člane občinskih svetov. Gle
de na vložene kandidature 
se za županovanje v 24 go
renjskih občinah poteguje 
77 kandidatov, med njimi 

tudi petnajst žensk. Vsaj de
vet gorenjskih občin bo žu
pana dobilo že v prvem kro
gu volitev. V Naklem, Gore
nji vasi  Poljanah, Preddvo
ru in Medvodah imajo na
mreč le po enega kandida
ta, to so aktualni župani, v 
občinah Vodice, Gorje, Ži
rovnica, Cerklje in Jezer
sko pa imajo po dva kandi
data. Prav tako je že znano, 
da bodo vsaj v Domžalah, 
Komendi, Mengšu, Kranj
ski Gori, Tržiču in Žireh do
bili novega župana. V prvih 
štirih občinah se namreč ak
tualni župani niso odloči
li za ponovno kandidaturo, 

Borut Sajovic (Tržič) in Ja
nez Žakelj (Žiri) pa sta bila 
aprila izvoljena za državna 
poslanca. Največ povpraše
vanja je za župansko funk
cijo v Kranjski Gori, za ka
tero se po umiku zdajšnjega 
župana Janeza Hrovata za
nima kar osem kandidatov. 
Zanimive bodo tudi župan
ske volitve v Cerkljah, kjer 
se Franc Čebulj poteguje za 
že osmi mandat. Občino Ko
menda bi spet rad vodil nek
danji župan Tomaž Drolec, 
v Gorjah pa kandidira tudi 
nekdanji minister za zdrav
je Janez Poklukar. Volilna kampanja za lokalne volitve se je šele dobro začela, zato so plakatna mesta še 

precej nedotaknjena. / Foto: Tina Dokl

Največ kandidatov v Kranjski Gori
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V začetku tedna je Meta Hrovat sporočila, da pri 24 letih zaključuje profesionalno kariero. Odločitev ni 
prišla čez noč. Kot poudarja alpska smučarka iz Podkorena, to ni žalostno slovo.

Meta Hrovat končala kariero

AKTUALNO

(Pre)polni avtobusi  
ne ustavljajo
Tako pravijo tisti, ki so na vožnjo z 
avtobusom iz Lesc proti Kranju ča-
kali zaman, saj se je avtobus 
preprosto peljal mimo postaje, na 
kateri so ga čakali.

2

GORENJSKA

Znana rešitev  
za Suhadole
Občina Komenda je pridobila oko-
ljevarstveno dovoljenje za zaprtje 
odlagališča inertnih odpadkov, ki 
določa delno odstranitev odpad-
kov s parcel.

7

ŠPORT

Ena najuspešnejših 
sezon
Končana je atletska sezona. Za 
Atletski klub Triglav iz Kranja je 
bila ena najuspešnejših v zadnjem 
desetletju. Prvo ime je bila skakal-
ka v daljino Brina Likar.

8

GG+

V šolo prinašali  
toplino
Med letošnjimi dobitniki najvišjih 
državnih nagrad na področju šol-
stva je tudi Jelena Horvat, nekda-
nja dolgoletna ravnateljica OŠ 
Antona Janše v Radovljici.

11

Simon Šubic
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V noči s sobote na nedeljo 
bomo ob treh zjutraj urine 
kazalce premaknili za eno 
uro nazaj in tako prešli na 
zimski čas. To pomeni, da 
bomo spali uro dlje, hkrati 
pa tudi, da bo dan krajši. Na 
poletni čas bomo s premi-
kom ure za eno uro naprej 
ponovno prešli 26. marca 
prihodnje leto.

Premik ure in prehod na zimski čas
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Žiri – Franci Kranjc se je za 
kandidaturo odločil, ker je 
prepričan, da lahko svojimi 
izkušnjami, poznavanjem 
delovanja občinske upra-
ve, kraja in ljudi veliko nare-
di za Žiri. K odločitvi je po 
njegovih besedah pripomo-
glo tudi dejstvo, da se na to 
pot ne podaja sam, saj mu ob 
strani stojijo številni prijate-
lji in znanci ter člani Neod-
visne liste za napredek Žirov 
(NLNŽ).

V omenjeni listi v zadnjih 
dveh mandatih niso imeli 
svojega kandidata za župana, 

zato je bil njihov vpliv v ob-
činski politiki omejen kljub 
najboljšemu rezultatu, ki so 

ga med strankami in lista-
mi dosegli na preteklih voli-
tvah, je poudarila Ida Filipič 

Pečelin. »Iskali smo kandi-
data, v katerega bi resnično 
verjeli.« Franci Kranjc, ki je 
zadnjih 26 let zaposlen na 
občini in pokriva področje 
komunale in infrastruktu-
re, v ospredje postavlja po-
znavanje okolja in razmer 
v občini, kar je po njegovem 
porok za nadaljevanje za-
četih in uveljavljanje novih 
projektov. Verjame, da lah-
ko skupaj z NLNŽ naredi-
jo še več za Žiri. »S še več-
jo zagnanostjo se bomo lotili 
uresničevanja programa ter 
tako prispevali k še boljše-
mu delu in življenju v Žireh 
in okolici,« je sklenil Kranjc.

Radovljica – Kandidaturo za 
županjo Radovljice je napo-
vedala tudi Vojka Jesenko, 
članica aktualnega občin-
skega sveta Občine Radovlji-
ca, v katerega je bila pred šti-
rimi leti izvoljena kot pred-
stavnica tedanje LMŠ. Tok-
rat se na lokalne volitve po-
daja kot neodvisna kandidat-
ka s podporo skupine voliv-
cev, ima pa tudi svojo listo 
kandidatov za občinski svet.

Tako kandidatka za župa-
njo kot kandidati za občin-
ske svetnike si v občini že-
lijo pozitivnih sprememb, 
poudarjajo, in dodajajo, da 
so na Listi Vojke Jesenko 

tudi štirje aktualni svetni-
ki, poleg Vojke Jesenko še 
Nejc Kliček, pred štirimi leti 

izvoljen kot predstavnik SD, 
Aljoša Škufca iz SDS in Ma-
ksimiljan Kalan iz LMŠ.

»Vsi so že v tem manda-
tu delovali v dobro vseh ob-
čanov, močno zastopali nji-
hove interese in bili zelo ak-
tivni v občinskem svetu,« še 
poudarjajo v štabu Jesenko-
ve, sicer po rodu Leščanke, 
ki zadnja leta z družino živi 
v Radovljici.

Predlagatelj obeh kandi-
datur je Primož Jeglič, nek-
danji podžupan Občine Ra-
dovljica, ki verjame, da je 
čas za prvo županjo z lis-
to, katere člani so, kot pra-
vi, že večkrat dokazali svo-
jo povezovalno držo. Vsi se 
zavedajo, da sta za Radol'co 
z okol'co, kot je tudi slogan 
liste, in njen uspeh potreb-
na posluh vseh in trdo delo.

Zgornje Gorje – Pred krat-
kim so pripravili večer gor-
janskih podjetnikov, obrtni-
kov in kmetov, ki so se ga 
udeležili tudi trije gostje, in 
sicer Branko Meh, nekda-
nji predsednik Obrtno-pod-
jetniške zbornice Sloveni-
je, Roman Žveglič, predse-
dnik Kmetijsko-gozdarske 
zbornice Slovenije, in Aleš 
Cantarutti, generalni direk-
tor Gospodarske zbornice 
Slovenije. Nekaj dni zatem 
so organizirali okroglo mizo 
o zdravju, športu in solidar-
nosti, na kateri so sodelova-
li tudi Erik Brecelj z Onko-
loškega inštituta Ljubljana, 

predsednik Olimpijskega 
komiteja Bogdan Gabrovec 
in profesor na Fakulteti za 
šport Janez Vodičar.

Zbrane je vselej nagovo-
ril kandidat za gorjanske-
ga župana Janez Poklukar, 
ki je poudaril pomen dru-
ženja, ustvarjanja delovnih 
mest za mlade in večje sode-
lovanje občine na vseh pod-
ročjih. Ob tem je prepričan, 
da vse ideje in pobude z dob-
ro komunikacijo, sodelova-
njem in medsebojno podpo-
ro tudi lahko udejanjijo.

Poleg tega je Poklukar-
jeva lista organizirala tudi 
posvet z mladimi, v okvi-
ru katerega so na delavnici 
obravnavali različne teme, 

se seznanili s težavami mla-
dih in poskušali najti rešit-
ve. V torek, 8. novembra, pa 

v Gorjanskem domu ob 17. 
uri pripravljajo še srečanje s 
starejšimi občani.

Neodvisna lista za napredek Žirov je v žirovski lokalni politiki prisotna zadnjih dvanajst let, na tokratnih 
lokalnih volitvah pa bo prvič nastopila tudi s svojim kandidatom za župana, Francijem Kranjcem.

V volilno tekmo za župansko mesto v Radovljici se podaja tudi Vojka Jesenko. Kandidira s podporo 
volivcev in ima tudi svojo listo za občinski svet.

Lista Janeza Poklukarja v Gorjanskem domu gosti srečanja in posvete različnih družbenih skupin.

Mateja Rant

Marjana Ahačič

Maša Likosar

V petek, 11. novembra, ob 20. uri v Kulturni center Tržič pri-
hajata Perica Jerković in Aleš Novak. V predstavi Slovenec in 
pol se bosta skušala povzpeti na simbol slovenstva – Triglav. 
Njuna epska pustolovščina, polna presenečenj, komičnih za-
pletov, duhovitih replik in smeha bo odprla večno dilemo: si 
res pravi Sloven'c, če še nisi bil na Triglavu? Cenejšo vstopnico 
si lahko zagotovite že v predprodaji. Vstopnice so na voljo v 
TPIC Tržič (tel.: 051 627 057).

Naročniku Gorenjskega glasa bomo podarili dve vstopnici 
za ogled prestave, če boste pravilno odgovorili na nagradno 
vprašanje: Na katero goro se bosta povzpela protagonista 
predstave Slovenec in pol? Odgovore pošljite do ponedeljka, 
7. novembra, na naslov: Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 
4000 Kranj, ali na koticek@g-glas.si.

Slovenec in pol v tržiškem kulturnem centru

Ida Filipič Pečelin in kandidat za župana Žirov Franci Kranjc 
/ Foto: Mateja Rant

Vojka Jesenko s Primožem Jegličem (levo), predlagateljem 
kandidature, in Petrom Podlesnikom (desno), ki na Listi 
Vojke Jesenko kandidira za člana občinskega sveta v 
Radovljici, ob vložitvi kandidature

Večer gorjanskih podjetnikov, obrtnikov in kmetov 
/ Foto: arhiv Liste Janeza Poklukarja
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Knjigo prejme IDA ZUPANC iz Kamnika.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Delo na občini že dobro pozna

Verjamejo, da je čas za županjo

Gostili bodo tudi starejše občane

Ne morem reči, da sem se veselila starosti, a tudi bala se je 
nisem. V rodu je kar nekaj res starih ljudi, ki se jih spomnim, 
a niso bili niti tečni niti nesrečni. In to je dobro. Človek ohrani 
nek pozitiven odnos do starosti. Do izteka življenja. (Sem 
letnica 1930).

Živim v Domu starejših občanov, imam svojo sobo, jem še 
lahko vse, kar je na sporedu. Spim lahko, za silo hodim. Z 
očali lahko berem. Tako je v glavnem izpolnjen moj čas. V 
sobi imam televizor, sicer sem sama – razen če pride hčerka 
Eva na obisk. Včasih tudi kakšna kolegica. Berem še lahko, 
in to je bistvo. Tudi televizija me s svojim sporedom vpeljuje 
v tekoči čas.
K sreči se nad sodobnostjo ne razburjam, niti nisem razoča-
rana. To je veliko vredno (po mojem prepričanju). Čas pač 
teče po svoje in se ne ozira na neko staro gospo – zato se 
tudi jaz ne nanj.
Če si kaj želim? Ja, da se telo s staranjem ne bi preveč razbo-
lelo. Da bi tako rekoč normalno živela.
Prispevek o doživljanju jeseni življenja nam je poslala Neža 
Maurer – slovenska pesnica, pisateljica, novinarka, prevajalka, 
publicistka, urednica in pedagoginja. Neža Maurer je napisala 
več kot štirideset proznih in pesniških del za otroke, mladino 
in odrasle in je za svoje delo prejela več nagrad. Rodila se je 
22. decembra 1930 v Podvinu pri Polzeli, vrsto let je živela v 
Škofji Loki, kjer je postala tudi častna občanka. Zadnja leta 
biva v Domu starejših občanov Preddvor, kjer je pred dvema 
letoma, ob praznovanju njenega okroglega jubileja, nastala 
tudi fotografija.

Tudi starost je lahko lepa
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Ljubljana – Poročilo o slo-
venskem nepremičnin-
skem trgu za prvo polletje 
letošnjega leta, ki ga je prej-
šnji teden objavila Geodet-
ska uprava (GURS), kaže, 
da se je število prodaj stano-
vanjskih nepremičnin ne-
koliko zmanjšalo, čeprav so 
cene dosegle nove rekordne 
vrednosti.

V Kranju stanovanja 
dražja za desetino

Število tržnih transakcij se 
je v primerjavi z drugo polo-
vico lanskega leta zmanjša-
lo za od tri do štiri odstotke, 
upad pa gre predvsem na ra-
čun manjšega števila tran-
sakcij s stanovanji v večsta-
novanjskih stavbah, med-
tem ko je število transakcij 
s stanovanjskimi hišami os-
talo na enaki ravni. V Kra-
nju z okolico je bilo denimo 
v letošnjem letu evidentira-
nih 176 prodaj stanovanj, v 
drugi polovici lanskega leta 
pa 214. Število prodaj stano-
vanjskih hiš pa je na drugi 
strani naraslo z 92 na 99. V 
prvem polletju je bilo v drža-
vi sklenjenih okoli 17.300 tr-
žnih poslov v vrednosti dob-
re 1,4 milijarde evrov.

Na ravni države so se cene 
rabljenih stanovanj v prvi 
polovici leta v primerjavi 
z drugo polovico lanskega 
leta zvišale za 12 odstotkov, 
cene hiš pa za osem odstot-
kov, kar predstavlja najviš-
jo polletno rast cen stano-
vanj in hiš od leta 2007, ko 
je GURS začel sistematično 
spremljati cene.

»Rekordna rast cen stano-
vanjskih nepremičnin je bila 

predvsem posledica visoke 
rasti cen stanovanj v največ-
jih mestih. V Mariboru, Ce-
lju in Kopru so cene stano-
vanj poskočile za okoli 15 od-
stotkov, v Kranju in Ljublja-
ni pa za okoli 10 odstotkov,« 
pojasnjujejo na GURS, kjer 
razloge za takšno rast cen 
poleg velikega povpraševa-
nja vidijo predvsem v pre-
majhni ponudbi novogra-
denj, občutni rasti gradbe-
nih stroškov in visokih ce-
nah zemljišč za gradnjo.

Kljub rekordnim cenam 
pa na GURS že zaznava-
jo upočasnjevanje oz. oh-
lajanje nepremičninske-
ga trga: »Glede na to, da 
se je v Ljubljani že v dru-
gi polovici leta 2021 število 

realiziranih transakcij s sta-
novanji zmanjšalo za skoraj 
dvajset odstotkov in da je v 
prvi polovici letošnjega leta 
prišlo do upada števila tran-
sakcij s stanovanji na ravni 

države, ki ga potrjujejo tudi 
preliminarni podatki za zad-
nje tri mesece, je tudi v bodo-
če pričakovati postopno po-
daljševanje časa prodaje in 
nadaljnji upad prodaje sta-
novanj in hiš na vseh obmo-
čjih države.«

Kdaj nižje cene
Ko bo ponudba novih sta-

novanj, ki so še v gradnji, 
presegla plačilno sposobno 
povpraševanje in se bodo za-
čele kopičiti zaloge nepro-

danih novih stanovanj, pa 
bodo začele padati tudi cene. 
»S kakšnim tempom naj bi 
se število transakcij zmanj-
ševalo ter kdaj in za koli-
ko naj bi začele padati tudi 
cene, pa seveda še ni mogo-
če napovedati,« pravijo.

Aleš Senožetnik

Ko bo ponudba novih stanovanj, ki so še v gradnji, presegla plačilno sposobno 
povpraševanje in se bodo začele kopičiti zaloge neprodanih novih stanovanj, bodo začele 
padati tudi cene. Fotografija je simbolična. / Foto: Aleš Senožetnik

D an spomina na mrtve, 
praznik vseh svetih ozi-
roma 1. november je bil 

in ostaja dan, ko se spominja-
mo svojih najdražjih, prija-
teljev in znancev, ki jih ni več 
med nami.

Še ko sem bila otrok, je bil ta 
praznik zame vedno nekaj po-
sebnega. Že nekaj dni prej smo 
doma naredili ikebane in šop-
ke, kupili sveče in se s polnim 
prtljažnikom odpeljali proti 
grobovom. Navadno sem ime-
la v rokah večjo ikebano, ki jo 
je bilo treba po poti še posebno 
čuvati. Pikale so me iglice ze-
lenja, po avtomobilu se je širil 
vonj krizantem in nageljnov. 
Ko smo vse skupaj položili na 
grob, sem se zagledala v spo-
menik in si ogledovala imena 
svojcev. Seveda večine nisem 
nikoli poznala, sem pa tisti tre-
nutek imela občutek, da smo 
nekako povezani. Ker če ne bi 
bilo prastarega očeta, starega 
očeta in prastare mame ..., tudi 
nas ne bi bilo.

Tudi o tem smo govorili, ko 
smo po obisku grobov šli domov 
k sorodnikom in ko smo se lepo 
oblečeni družili pri praznič-
nem kosilu ali malici.

Ko danes premišljujem o 
prazniku, sem malce žalostna. 
Mnogi razmišljajo le o tem, 
kako bodo izkoristili podaljšan 
praznični konec tedna, kam 
bodo šli za krompirjeve poči-
tnice in da je prižiganje sveč 
ter krašenje grobov zgolj nepo-
trebno onesnaževanje.

Pred dnevi sem na družbe-
nem omrežju opazila polemi-

ko o tem, kaj sploh nesti na 
grob. Zanimiva je bila zlasti 
tista glede kamenčkov, ki naj 
bi jih komunalna podjetja celo 
vozila v šole, da bi namesto 
sveč na grobove otroci polaga-
li kamenčke.

Tudi mene je lani navduši-
la ideja o kamenčkih, pobar-
vanih s cvetjem in plameni, ki 
so jih na grobove polagali vnu-
ki. Res lepa gesta ... Toda ali je 
res treba za to naročiti kame-
nje, ki ga pripelje tovornjak? 
Ali ni lepše, če otrok sam poišče 
kamenček ali dva, ju s starši 
ali sošolci poslika in ga ponos-
no prinese na grob, kjer počiva-
jo sorodniki ...?

Akcija Manj sveč za manj 
grobov bo ob letošnjih prazni-
kih aktualna v številnih kra-
jih. Namesto sveč na grob bo v 
naši občini moč darovati denar 
za Osnovno šolo Jela Janežiča, 
za program za razvoj progra-
ma montessori. Tudi marsik-
je drugje bodo z dobrodelni-
mi prispevki pomagali pomoči 
potrebnim.

Gotovo je mnogo načinov, 
da se pokojnih ob bližnjih pra-
znikih (in tudi druge dni v 
letu) spomnimo brez nakupo-
vanja dragega cvetja in gore 
sveč, najbolj žal od vsega pa mi 
je, da v vedno manj sorodstvih 
še ohranjajo tradicijo s sreče-
vanjem ob grobovih in nato 
na družinskih srečanjih. Zato 
sem bila prejšnji teden res vese-
la taščinega povabila, da tudi 
letos po obisku grobov vsi sku-
paj pridemo k njej na tradicio-
nalno ocvirkovico.

Sveče, rože in kamenčki
Slovenski nepremičninski trg je že dosegel vrh nepremičninskega cikla in prehaja v fazo upočasnitve 
oziroma ohlajanja, v polletnem poročilu ugotavlja Geodetska uprava.

Nepremičninski trg se ohlaja

Podvin, Črnivec – V jutranjih 
urah, ko se na pot v službo 
in v šolo odpravlja veliko 
ljudi, se je, po pisanju na-
ših bralcev, v prvih tednih 
šole večkrat zgodilo, da med 
6.10 in 6.45 od vsaj štirih av-
tobusov, ki so vozili na rela-
ciji Lesce–Kranj, nobeden 
ni ustavil na postajah Pod-
vin in Črnivec, ker so bili 
preveč polni. »Včasih ustavi 
samo avtobus, ki vozi iz Bo-
hinja v Škofjo Loko, in šofer 
pove, koliko potnikov lahko 
vzame s sabo – takrat se ča-
kajoči na postaji odločijo, da 

dajo prednost tistim, ki ho-
dijo v šolo v Škofjo Loko, saj 
je do tja pozneje še bolj za-
pleteno priti kot do Kranja,« 
so povedali dijaki, ki se vozi-

jo na tej relaciji. Na postaji 
Podvin zjutraj čaka med pet 
in deset dijakov, ki so name-
njeni v smeri Kranja. Nekaj 
jih je tudi na postaji Črnivec.

V skupini Arriva na ome-
njen zaplet odgovarjajo, 
da imajo v začetku vsakega 

šolskega leta srednje šole 
prilagojene urnike in zato 
veliko dijakov začne aktivno-
sti ob isti uri. »To žal povzro-
či, da pride na nekaterih od-

hodih do prezasedenosti, saj 
je nemogoče napovedati, ko-
liko potnikov bo vstopilo na 
posameznih postajališčih in 
ob kateri uri,« ugotavljajo in 
dodajajo, da ves čas sprem-
ljajo zasedenost avtobu-
sov in pridobivajo povratne 

informacije s terena, da lah-
ko tam, kjer je to treba, or-
ganizirajo dodaten odhod. 
Tudi sami so sicer dobili dve 
pritožbi, vezani na postaja-
lišči Črnivec in Podvin, in 
so tako že kmalu po začet-
ku šole organizirali dodaten 
odhod ob 6. uri z Jesenic do 
Kranja. Po podatkih skupine 
Arriva naj torej težav na tej 
relaciji ne bi več bilo. Potni-
ke pa še opozarjajo, da naj 
bodo pozorni tudi na vozni 
red … saj se včasih zgodi, da 
na avtobus čakajo v soboto 
ali nedeljo, pa ga ne dočaka-
jo, saj vozi le v času šole, to-
rej od ponedeljka do petka.

Tako pravijo tisti, ki so na vožnjo iz Lesc proti Kranju čakali zaman, saj se je avtobus preprosto peljal 
mimo postaje, na kateri so ga čakali.

Klara Mrak

(Pre)polni avtobusi ne ustavljajo
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»Včasih ustavi samo avtobus, ki vozi iz Bohinja v 
Škofjo Loko, in šofer pove, koliko potnikov lahko 
vzame s sabo ...«

Pričakujejo, da se bo zaradi visokih cen, nadaljnjega 
zviševanja obrestnih mer in dražitve stanovanjskih 
kreditov zmanjšalo tudi plačilno sposobno 
povpraševanje.



4 Gorenjski glas
petek, 28. oktobra 2022

info@g-glas.si

Mestna občina Kranj
V Mestni občini Kranj se 

za županski mandat pote-
guje šest kandidatov. Poleg 
aktualnega župana Matja-
ža Rakovca, ki je kandidat 
SD, ponovno kandidirata 
tudi mestni svetnik in pred-
sednik Resni.ce Zoran Ste-
vanović ter upokojenec Ivo 
Bajec, ki je skupni kandidat 
strank SDS, NSi, SLS in Ze-
leni Slovenije. Prvič za župa-
na kandidira dolgoletni me-
stni svetnik Igor Velov, in si-
cer s podpisi volivcev in pod-
poro njegove Liste za razvoj 
Kranja. Največja parlamen-
tarna stranka Gibanje Svo-
boda na županske volitve po-
šilja Srečka Barbiča, direk-
torja in večinskega lastni-
ka podjetja Lokainženiring, 
stranka Več za Kranj pa pod-
jetnika Aleksandra Svetelja.

Občina Jesenice
V jeseniški občini bodo vo-

livci lahko izbirali med peti-
mi kandidati. Dosedanjemu 
županu Blažu Račiču, ki se 
bo – tokrat s svojo listo za 
občinski svet – potegoval za 
drugi mandat, bodo župan-
ski stolček skušali izmakniti 
sami novinci v politiki: ma-
gister znanosti Peter Bohi-
nec, sicer predsednik hokej-
skega kluba HDD SIJ Acro-
ni Jesenice, ki kandidira na 
listi SD; diplomirani trener 
plavanja Andrej Vastl je kan-
didat stranke SDS; Eva Mla-
kar je univerzitetna diplomi-
rana ekonomistka, dela kot 
državna notranja revizorka, 
kandidira pa s podporo Ne-
odvisne liste Za boljše Je-
senice; kandidatka Gibanja 
Svoboda pa je diplomirana 
medicinska sestra Sabina 
Mulalić.

Občina Radovljica
V Radovljici se bo na tok-

ratnih lokalnih volitvah za 
županski mandat potegova-
lo pet kandidatov. Ponovno 
kandidaturo, tudi tokrat s 
podporo skupine volivcev in 
s svojo listo za občinski svet, 
je napovedal sedanji župan 
Ciril Globočnik, ki se mu le-
tos izteka tretji mandat. Po 
štirih letih ponovno kandidi-
ra tudi Vojka Jesenko, v izte-
kajočem se mandatu svetni-
ca nekdanje LMŠ, tokrat s 
podporo volivcev in svojo lis-
to. Novinci med radovljiški-
mi županskimi kandidati pa 
so Janez Waland iz Lesc, ki 
ga predlaga Resnica.si, Re-
nata Zadnikar z Ovsiš, kan-
didatka SD, in Radovljičan 
Tomaž Grohar s podporo 
stranke SNS.

Občina Škofja Loka
V škofjeloških občini bo 

moč izbirati med štirimi 
kandidati. Prvi med njimi 

je kandidaturo za novi man-
dat napovedal sedanji župan 
Tine Radinja, ki je občino vo-
dil zadnja štiri leta. Prejšnji 
teden je svojo prvo kandida-
turo za župana napovedal 
Gašper Hafner, ki je kan-
didat stranke SDS, zaslo-
vel pa je zlasti v oddaji Lju-
bezen po domače. Kandidat 
Komunalno ekološke liste 
je Rolando Krajnik, Marti-
na Trampuša pa za župana 
predlaga Levica. Kandidatu-
re je že potrdila Občinska vo-
lilna komisija Občine Škofja 
Loka.

Občina Kamnik
V Kamniku se bo za žu-

panski stolček pomeri-
lo rekordno malo kandida-
tov. Zdajšnjega župana, ki 
bo kandidiral drugič, bos-
ta izzvala le Sandi Uršič in 
Maja Aleksovska Lesjak. Ur-
šič se je s podporo svoje lis-
te za mesto župana potego-
val že pred štirimi leti, nato 
pa je v tem mandatu zase-
del mesto podžupana. Maja 
Aleksovska Lesjak je kandi-
datka stranke SD, sicer pa 
samostojna podjetnica, ki je 
za poslanko kandidirala že 
na letošnjih parlamentarnih 
volitvah.

Občina Komenda
Za razliko od zadnjih lo-

kalnih volitev, ko komen-
dski župan Stanislav Pogla-
jen za svoj drugi in zadnji 
mandat ni imel protikandi-
data, se bodo tokrat za izpra-
znjeno župansko mesto po-
merili štirje kandidati. V lo-
kalno politiko se vrača nek-
danji župan Tomaž Drolec, 
ki je občino vodil od ustano-
vitve pa do prihoda Stanisla-
va Poglajena, največ prahu 
pa je dvignil z izjavo o pod-
kupovanju v času začetkov 
komendske poslovne cone. 
V župansko bitko se poda-
jajo tudi Majda Ravnikar, 
sicer dolgoletna direktorica 
komendske občinske upra-
ve, ekonomist Jurij Kern, 
sicer aktiven v več lokalnih 
društvih in v zadnjem času 
znan kot organizator javnih 
ogledov nastopov Tadeja Po-
gačarja na Dirki po Franciji, 
ter Boštjan Veinhandl, ki de-
luje slovenski Policiji, v Ko-
mendi pa vodi Judo klub Ko-
menda in Boksarski klub 
Hayat. Vsi kandidirajo kot 
neodvisni kandidati s pod-
poro volivcev.

Občina Mengeš
Tudi v Mengšu se zdajšnji 

župan Franc Jerič ne bo več 
potegoval za funkcijo, nasle-
dil pa ga bo eden izmed treh 
kandidatov. To so Aleš Ja-
nežič, ki kandidira ob pod-
pori liste Skupaj za men-
geško občino – skupaj zmo-
remo več in je tudi občinski 
svetnik, s podporo volivcev 

kandidira dosedanji podžu-
pan Bogo Ropotar, s svojo 
listo pa Sandi Jaklič, podje-
tnik in aktiven član gasilskih 
organizacij v občini.

Občina Vodice
V Vodicah bo odločitev o 

županu padla v prvem kro-
gu, kandidirata namreč le 
aktualni župan Aco Franc 
Šuštar in Tilen Jeraj. Šuštar 
župansko funkcijo opravlja 
od leta 2010 in se bo torej 

potegoval za svoj četrti man-
dat, kar pa mu bo poskušal 
preprečiti dosedanji svetnik 
NSi Tilen Jeraj, ki sicer kan-
didira s svojo Listo Vodiške 
lipe.

Občina Bled
Za župana Občine Bled se 

bodo potegovali trije kandi-
dati. Poleg aktualnega žu-
pana Janeza Fajfarja, ki 
blejsko občino vodi že štiri 
mandate, sta kandidata še 
Anton Mežan in Romana 
Purkart. Mežan je bil zad-
njih 16 let kot ustanovitelj 
in nosilec Liste Tonija Me-
žana član Občinskega sveta 
Občine Bled, osem let tudi 
podžupan. Romana Pur-
kart, ki je že več kot dvajset 
let vpeta v delovanje lokalne 
politike in turizma, zadnje 
leto kot v. d. direktorice jav-
nega zavoda Turizem Bled, 
je kandidatka Gibanja Svo-
boda Bled. Fajfarja sta pre-
dlagala Janez Klemenčič in 
skupina volivcev.

Občina Gorje
V gorjanski občini se bos-

ta na lokalnih volitvah za žu-
pana pomerila dva kandida-
ta. Petra Torkarja, ki je žu-
pan Občine Gorje vse od 
njene ustanovitve dalje, bo 
izzval nekdanji minister za 
zdravje in predsednik Turi-
stičnega društva Gorje Ja-
nez Poklukar. Oba kandidi-
rata kot neodvisna kandida-
ta s podporo volivcev. Tor-
karja, ki bo na volitvah na-
stopil skupaj s svojo listo 

Stopimo skupaj, je predlaga-
la Katjuša Torkar, Poklukar-
ja, ki bo nastopil z Listo Ja-
neza Poklukarja, pa Bernar-
da Poklukar Novak.

Občina Žirovnica
Bitko dveh kandidatov za 

župansko mesto bomo spre-
mljali tudi v Občini Žirovni-
ca. Zdajšnji župan Leopold 
Pogačar, sicer pravnik not-
ranjih zadev, se bo potego-
val za peti mandat. Na voli-

tve gre skupaj z Neodvisno 
listo za Žirovnico. Nasprot-
nik je Darko Ćorković, kan-
didat SD, ki je zaposlen v 
Elanu.

Občina Šenčur
Volivci v občine Šenčur 

bodo župana izbirali med 
štirimi kandidati. Aktual-
nega župana Cirila Koz-
jeka, ki se bo potegoval za 
tretji mandat, sta predlaga-
li SLS in SDS. Valerij Gra-
šič je kandidat NSi, Matej 
Knific se bo letos za župan-
sko mesto potegoval pod 
okriljem Gibanja Svoboda 
– oba sta tudi aktualna sve-
tnika šenčurskega občinske-
ga sveta. Anita Praprotnik pa 
je kandidatka Državljanske-
ga gibanja Resni.ca.

Občina Cerklje
Tako kot pred štirimi 

leti sta kandidaturo vložila 
Franc Čebulj in Luka Štum-
berger, oba s podporo voliv-
cev. Zdajšnji župan se bo 
potegoval za osmi mandat, 
občinski svetnik (zadnjih 
osem let) pa vodenje Občine 
Cerklje želi prevzeti drugič. 
Oba imata tudi svojo listo 
kandidatov za občinski svet.

Občina Naklo
Za razliko od prejšnjih vo-

litev, ko je zdajšnji župan 
Občine Naklo Ivan Meglič 
imel protikandidate, pa se 
na letošnje lokalne volitve 
podaja sam kot edini kandi-
dat za funkcijo župana. Kan-
didira s podporo SLS.

Občina Kranjska Gora
V Kranjski Gori se župan 

Janez Hrovat ne bo potego-
val za tretji mandat, imajo pa 
v občini kar osem kandida-
tov. Dva kandidirata s pod-
poro stranke, to sta kranjs-
kogorska občinska svetnica 
Ena Girandon s podporo Gi-
banja Svoboda ter podjetnik 
in igralec Franci Koražija s 
podporo SD. Vse druge kan-
didate so podprle skupine 
volivcev. Kandidati so direk-
tor Turizma Kranjska Gora 
Blaž Veber, kranjskogor-
ski podžupan Bogdan Jan-
ša, sedanji direktor in nek-
danja direktorica Komunale 
Kranjska Gora Blaž Knific in 
Henrika Zupan, kmetovalec 
iz Srednjega Vrha Klemen 
Robič in Tina Robič, ki je 
bila na letošnjih parlamen-
tarnih volitvah kandidatka 
za poslanko Vesne – zelene 
stranke.

Občina Tržič
Dolgoletni župan Tržiča 

Borut Sajovic je bil na spo-
mladanskih državnozbor-
skih volitvah izvoljen za 
poslanca, začasno funkcijo 
župana je zatem prevzel po-
džupan Dušan Bodlaj, ki pa 
za župana na letošnjih lokal-
nih volitvah ne bo kandidi-
ral. Kandidati so trije. S pod-
poro SD kandidira Drago 
Zadnikar, zdajšnji občinski 
svetnik in nekdanji direk-
tor tržiške občinske uprave, 
pred štirimi leti tudi že kan-
didat za župana, s podporo 
skupine volivcev samostojni 
podjetnik in predsednik trži-
škega Turističnega društva 
Plac Peter Miklič, prav tako 
s podporo skupine volivcev 
Samo Dolhar, podjetnik in 
gostinec.

Občina Gorenja vas - 
Poljane

Dosedanji župan Milan 
Čadež se bo na letošnjih vo-
litvah potegoval za peti man-
dat na čelu občine, tako kot 
pred štirimi leti pa tudi tok-
rat ne bo imel izzivalca. Nje-
govo kandidaturo kot vsa 
leta doslej podpira SDS.

Občina Žiri
Potem ko je bil dolgoletni 

župan Janez Žakelj na spo-
mladanskih državnozbor-
skih volitvah izvoljen za pos-
lanca, je funkcijo župana 
zadnjega pol leta opravljal 
podžupan Jože Stanonik, ki 
pa je že ob prevzemu funk-
cije napovedal, da na lokal-
nih volitvah ne bo kandidiral 
za župana. V boj za županski 
stolček se bodo tako poda-
li trije kandidati. Branko Je-
senovec kandidira s podporo 
Levice, stranke NSi, SDS in 
SLS imajo skupnega kandi-
data Štefana Bogataja, Neod-
visna lista za napredek Žirov 
pa za župana predlaga Fran-
cija Kranjca.

Občina Jezersko
Občinska volilna komisi-

ja je na spletni strani Občine 
Jezersko že objavila seznam 

potrjenih kandidatov, ki se 
bodo na prihajajočih voli-
tvah potegovali za župan-
ski stolček. Sedanji župan 
Andrej Karničar zaključuje 
prvi mandat in bo ponovno 
kandidiral, za kandidaturo 
pa se je ravno tako na pred-
log skupine volivcev tokrat 
odločil tudi nekdanji občin-
ski svetnik in kmetovalec 
Peter Muri.

Občina Preddvor
V Preddvoru sedanji žu-

pan Rok Roblek zaključuje 
prvi mandat. Odločil se je, 
da bo kandidiral ponovno, je 
pa tokrat edini, ki kandidira 
za funkcijo župana. Njegova 
predlagateljica je Eva Grah 
Roblek, Naš Preddvor.

Občina Bohinj
Bohinj ima tri županske 

kandidate. Aktualnemu žu-
panu Jožetu Sodji, ki kandi-
dira s podporo skupine voliv-
cev in svojo listo za občinski 
svet – Lista za Bohinj, se iz-
teka prvi redni mandat, pred 
tem je občino vodil krajše 
obdobje po izvolitvi tedanje-
ga župana Franca Kramar-
ja v državni zbor. Prav tako 
s svojo listo – Moj dom je v 
Bohinju – in podporo skupi-
ne volivcev kandidira Bojan 
Traven, v tekmo za županski 
mandat se podaja tretjič. Mi-
roslav Sodja iz Studora, nek-
danji direktor bohinjske ob-
činske uprave, pa je kandi-
dat za župana prvič, predla-
ga ga stranka Levica.

Občina Železniki
Županska tekma v obči-

ni Železniki bo zanimivejša 
kot pred štirimi leti, ko je bil 
edini kandidat aktualni žu-
pan Anton Luznar, ki občino 
vodi od nadomestnih voli-
tev leta 2012. Luznar se tudi 
tokrat na volitve odpravlja 
ob podpori stranke SLS, po-
leg njega pa za župana kan-
didirata še neodvisni kandi-
dat Marko Gasser (predlaga-
telj Janez Habjan in skupina 
volivcev), ki se je po študiju 
in delu v Ljubljani vrnil v Že-
leznike, sedaj pa z družino 
oživlja kmetijo v Zgornjih 
Danjah, ter kandidat stran-
ke Levica Rok Bajželj, inže-
nir strojništva, zaposlen kot 
vodja prodaje produktov v lo-
kalnem podjetju.

Občina Medvode
V Občini Medvode je žu-

panski kandidat le eden: ak-
tualni župan Nejc Smole, ki 
zaključuje svoj drugi man-
dat. Predlagatelja sta La-
dislav Vidmar in skupina 
volivcev.

Občina Domžale
Zdajšnji župan Domžal 

Toni Dragar se je odločil 
zaključiti županovanje. Vo-
livce bodo za njegovo nas-
ledstvo poskušali prepričati 
Matej Oražem, Fani (Fran-
čiška) Rožič Novak, Boštjan 
Deželak, mag. Renata Ko-
sec, Tadeja Savnik in Miro-
slav Šinkovec.

Kdo so kandidati za župane

Postavljavci plakatov imajo to jesen veliko dela. Zaključene 
niso še niti predsedniške volitve, ko se v bitko že podajajo 
kandidati za župane in občinske svetnike. / Foto: Tina Dokl

1. stran
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Podpora turistični ambulanti
V Zdravstveni postaji Kranjska Gora redno delujeta dve zdravnici, a sta zelo obremenjeni, saj poleg 
opredeljenih pacientov oskrbujeta še druge (nujne) paciente, še posebno v času turistične sezone. 
Rešitev se kaže s stalno prisotnim reševalnim vozilom z ekipo dveh reševalcev, turistično in dežurno 
ambulanto, pri tem pa naj bi finančno pomagala tudi Občina Kranjska Gora.

Kranjska Gora – V zdra-
vstveni postaji (ZP) Kranj-
ska Gora, dislocirani enoti 
Zdravstvenega doma (ZD) 
Jesenice, se že leta sreču-
jejo s kadrovsko stisko, saj 
se zaradi periferne lege in 
obremenjenostjo med turi-
stično sezono zdravstveni 
delavci ne odločajo za delo 
v tej občini. Na zdravstveni 
postaji opravljajo primarno 
zdravstveno oskrbo obča-
nov, nujno medicinsko po-
moč in oskrbo začasnih pre-
bivalcev občine (t. i. viken-
daši, turisti). Kot pa je po-
vedala direktorica ZD Jese-
nice Maja Robič, ki je s pr-
vim januarjem letos prev-
zela vodenje ZD Jesenice, 
jim je z mesecem majem v 
Kranjski Gori uspelo zago-
toviti dve zdravnici v dveh 
splošnih ambulantah, po-
leg njiju za potrebe Doma 
(starejših) Viharnik dela še 
upokojena zdravnica. »Da 
smo obdržali obe zdravni-
ci, je bil sklenjen kompro-
mis, da lahko delata v istem 
dopoldanskem terminu ter 
samo enkrat tedensko po-
poldne. Takšen način dela 
se je izkazal za dovolj kako-
vostnega za občane, dodat-
no se je izboljšala tudi do-
stopnost do laboratorijskih 
storitev, iščemo pa še mož-
nost za torkov popoldanski 
termin laboratorija,« je po-
jasnila Robičeva.

Hitrejša oskrba
Že junija sta Osnovno 

zdravstvo Gorenjske (OZG) 
in ZD Jesenice za reorgani-
zacijo nujne medicinske po-
moči ministrstvu za zdravje 

predlagala, da bi ZP Kranj-
ska Gora imela čez dan na 
voljo reševalno vozilo z zdra-
vstvenim tehnikom in diplo-
miranim zdravstvenikom 
kot stalnim delom ekipe. Mi-
nistrstvo jim je priznalo del 
sredstev (brez zdravnika), 
Robičeva pa upa, da bodo s 
prvim januarjem 2023 že 
lahko zagotovili reševalno 

vozilo in ekipo. »S tem bi 
vstopili v model, da dva re-
ševalca samostojno in hit-
ro oskrbita zadeve, obenem 
pa se še vedno aktivira eki-
pa Urgentnega centra Jese-
nice; vse skupaj deluje po 
sistemu srečanja. Zdravnik 
krene z Jesenic, medtem ko 

v Kranjski Gori ekipa začne 
oskrbo. S tem izboljšamo 
kakovost in hitrost oskrbe.«

Turistična ambulanta
Zaradi neenakomernih 

obremenitev čez celo leto 
OZG in ZD Jesenice predla-
gata še, da se v delo vključi 
še dodaten zdravnik v sklo-
pu turistične ambulante. 

»Predlagali smo dve mož-
nosti. Prvo, da bi v poletnih 
in zimskih mesecih turistič-
na ambulanta delovala med 
tednom med 14. in 20. uro, 
ob sobotah in nedeljah pa 
dežurna služba med 8. in 
20. uro. Druga, sicer neko-
liko dražja možnost je, da 

poleg turistične ambulante 
vzpostavimo dežurno služ-
bo ob koncih tedna čez celo 
leto,« je pojasnila Robičeva. 
Sredstva za omenjena mo-
dela trenutno niso priznana 
s strani države, a se bo OZG 
še naprej trudil, da jih prido-
bimo,« je pojasnila Robiče-
va. Kot je bilo slišati na okto-
brski seji občinskega sveta, 
pa naj bi s sredstvi vsaj v po-
skusnem obdobju enega leta 
pomagala Občina Kranjska 
Gora. Župan Janez Hrovat 
je poudaril, da si tudi Kranj-
ska Gora zasluži sodobno 
ambulanto z razširjenim 
delovanjem po zgledu Bohi-
nja. »V letu 2023 pa bi mora-
li seči v naš proračunski žep 
in odločevalcem v Ljubljani 
dati zeleno luč za sofinan-
ciranje,« je bil jasen župan. 
Še naprej pa je nujno, kot je 
poudarila tudi Robičeva, da 
se ohrani tudi sistem prvih 
posredovalcev.

Suzana P. Kovačič

Kranjska Gora – S prireditvi-
jo v dvorani Vitranc so v so-
boto zaznamovali prvo pra-
znovanje svetovnega dne-
va biosfernih območij. Jav-
ni zavod Triglavski narodni 
park (TNP) je kot upravlja-
vec Biosfernega območja 
Julijske Alpe podelil nazi-
ve dvema novima ambasa-
dorjema tega območja Mari-
ji Bončina iz Čadrga in do-
mačinu Matjažu Podlipni-
ku za njegovo predajanje 
bogatega znanja o dedišči-
ni širšega alpskega prostora 

obiskovalcem Julijskih Alp, 
izobraževanje in mreženje 
turističnih vodnikov ter za 
spoštovanje veličine nara-
ve pri vodenju različnih cilj-
nih skupin in povezovanje 
različnih deležnikov obči-
ne Kranjska Gora v razvoju 
trajnostnega turizma. Certi-
fikate je prejelo tudi 19 no-
vih nosilcev znaka kakovosti 
TNP, na Gorenjskem so jih 
prejeli koča Suha, kmetija 
pr' Fatu, turistična kmetija 
Gartner pr' Odolneku, pla-
nina Kranjska dolina, eko-
loška kmetija pr' Ukco, tu-
ristična kmetija pr' Anžiču, 

Marija Žvan, kamp Šobec, 
Bohinj Eko hotel in restavra-
cija Sunrose 7. Javni zavod 
TNP pa je prejemnik prve 
slovenske nagrade Natura 
2000 za komuniciranje s 
šolami, direktor TNP Tit Po-
točnik je povedal, da si priza-
devajo, da bi ljudi ozavešča-
li o pomenu TNP in njego-
ve okolice. »Pri delu z otro-
ki pa se trudimo, da jim na-
vad ne bi bilo treba spremi-
njati, pač pa da bi med od-
raščanjem privzeli ustrezne. 
Pri tem smo jim odrasli lah-
ko s svojim doživljanjem na-
rave dober zgled.«

Ambasadorja tega območja sta postala Marija Bončina in Matjaž Podlipnik.

Bled – Blejski občinski svetniki so na tretji izredni seji imeno-
vali dva predstavnika v volilno telo za volitve članov državnega 
sveta, to sta Jana Špec in Anton Mežan. Predloga za kandidata 
za državni svet niso prejeli.

Predstavnika Bleda sta Špecova in Mežan

Bohinj – »Z gotovostjo lah-
ko trdimo, da Bohinjce od 
sprejemanja našega progra-
ma loči le malce več prilago-
dljivosti zaposlenih na Ako-
su, saj imajo v svojih rokah 
platno in škarje. Z razume-
vanjem stisk ljudi, ki jim je 
bil naš radio edini prijatelj, 
bi ta birokratska pregrada 
lahko hitro padla in ob tem 
ne bi bil kršen noben za-
kon. Od agencije ne želimo 
in ne pričakujemo nobenih 
dodatnih ali izrednih ugo-
dnosti, s pokrivanjem celot-
nega Bohinja ne bi bil nih-
če za nič prikrajšan, nikogar 
ne bi motili in nikomur ne 
bi ničesar jemali,« menijo 
na Ognjišču.

Izklop oddajnika na Voglu, 
za katerega Radio Ognjišče 
po besedah Akosa (Agencija 
za komunikacijska omrežja 

in storitve Republike Slove-
nije) dovoljenja ni imel, se 
je zgodil dan po tem, ko je 
širšo javnost doseglo sporo-
čilo agencije glede omenje-
nega zapleta. Kot so pojas-
nili, je Radio Ognjišče pred 
več kot dvema letoma na 
javnem razpisu prejel pra-
vico razširjanja programa 
za lokacijo Bohinj 1 na fre-
kvenci 105,9 MHz z odloč-
bo o dodelitvi radijskih fre-
kvenc. Kljub temu s te loka-
cije, za katero se je potego-
val v okviru razpisa – in pra-
vico razširjanja programa 
tudi prejel – ni nikoli odda-
jal. Do minule srede so tako 
oddajali s približno deset ki-
lometrov oddaljene lokacije 
na Voglu, za katero Radio 
Ognjišče dovoljenja Akosa 
ni imel. Agencija je ob tem 
še pojasnila, da tako v zve-
zi s tem niso nastale nove 
okoliščine.

To je soditi po odmevih na družbenih omrežjih, 
potem ko je Radio Ognjišče minulo sredo ugasnil 
oddajnik, ki je pokrival Bohinj. Kot so zapisali v 
sporočilu za javnost, so razlog za to birokratske 
ovire na Akosu, ki obstajajo že petnajst let.

Poslušalci v Bohinju 
razočarani

Klara Mrak

Suzana P. Kovačič

Dan biosfernih območij

www.apothekeferlach.at
GOVORIMO SLOVENSKO

LEKARNA V BOROVLJAH Z BOGATO TRADICIJO
A-9170 Borovlje/Ferlach • Glavni trg/Hauptplatz 16
T: 0043 4227 2225  •  E: adler@apothekeferlach.at
pon. - pet., 8:00 - 12:30 in 14:30 - 18:00, sob., 8:00 - 12:00 

• Zdravila lahko predhodno rezervirate tudi po telefonu oz. e-pošti
• Ekspresna dobava  zdravil tudi iz NEMČIJE  • Bachovi cvetni pripravki in Schüsslerjeve soli
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FERLACH  BOROVLJE
DR. EVA ROSIAN

Tamara Rigelnik Dr. Eva Rosian

Obiščite nas
na Facebook-u

Župan Janez Hrovat je poudaril, da si tudi Kranjska 
Gora zasluži sodobno ambulanto z razširjenim 
delovanjem po zgledu Bohinja. »V letu 2023 pa bi 
morali seči v naš proračunski žep in odločevalcem v 
Ljubljani dati zeleno luč za sofinanciranje.«

Maja Robič, dr. med. / Foto: Gorazd Kavčič Janez Hrovat / Foto: Nik Bertoncelj

Tržič – Tržiški občinski svetniki so na oktobrski seji občinskega 
sveta podprli začasni ukrep izklapljanja svetilk javne razsvet-
ljave na posameznih trasah v občini Tržič v nočnem času med 
23. in 5. uro. Kot je pojasnilo vodstvo občine, bi s tem v času 
energetske krize privarčevali do 220.000 kWh letno. Po seda-
njih cenah električne energije znaša strošek porabe električne 
energije za javno razsvetljavo v občini na letnem nivoju okoli 
85 tisoč evrov. Svetniki so v drugi obravnavi potrdili tudi odlok 
o občinskem proračunu za leto 2023 in odlok o ustanovitvi 
režijskega obrata pa tudi načrt upravljanja objekta Gorenjska 
plaža za prihodnje leto.

Ponoči ponekod ne bo javne razsvetljave
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Kranj – Majdičev mlin v Kra-
nju, ki je pogorel pred mese-
cem dni, je dobil novega la-
stnika, je pred dnevi razkril 
kranjski podžupan Janez 
Černe in pojasnil, da so do-
sedanji lastniki prodali med-
voško projektno podjetje Naš 
mlin in gradnje, ki je lastnik 
nepremičnine pod Jeleno-
vim klancem. Zdaj so na por-
talu Žurnal24.si poročali, da 
sta dosedanja lastnika Seba-
stijan Zupanc in Marko Od-
lazek podjetje Naš mlin pro-
dala podjetniku Boru Zgoncu 
iz Nove vasi v občini Bloke, ki 
je med drugim leta 2015 vodil 
tudi zahteven projekt celovite 
prenove Kobilarne Lipica.

Glede Majdičevega mlina 
je Zgonc za Žurnal24.si po-
vedal, da bo potrebna celovi-
ta rešitev, »a če bo ostalo ne-
jasno in bodo nagajanja, bo 
vse skupaj zastalo. Pripravili 

bomo investicijski projekt, 
preliminarne ocene in po-
tem se bomo dokončno od-
ločili.« Dodal je še, da bo tre-
ba izdelati načrt delne rušit-
ve in pripraviti projektno do-
kumentacijo z gradbenim 

dovoljenjem. »Posegi brez 
pridobitve gradbenega do-
voljenja niso več možni, ker 
gre za spremembo gradbe-
nih konstrukcij. Vsebinsko 
se ne bi oddaljeval od obsto-
ječih entitet v bližnji okolici; 

torej stanovanjske gradnje 
ali energetskega objekta, ki 
lahko nudi tudi informacije 
o tehnični dediščini družine 
Majdič in eksploatacijo hidro 
potenciala na slovenskih re-
kah,« je tudi dejal.

Novi lastnik že razmišlja o prihodnosti pogorelega Majdičevega mlina. / Foto: Simon Šubic

Kranj – Kranjski mestni sve-
tniki so prejšnji teden po 
preobratu na zadnji redni 
seji v tem mandatu za kan-
didatko za predstavnico lo-
kalnih interesov v novem 
državnem svetu imenovali 
mestno svetnico Ireno Do-
lenc (NSi), potem ko prvot-
ni kandidat, aktualni držav-
ni svetnik Igor Velov (LRK), 
ni prejel zadostne podpore. 
Obenem so potrdili tudi lis-
to dvanajstih elektorjev, ki 
bodo 23. novembra v nov dr-
žavni svet volili predstavni-
ka lokalnih interesov iz 9. 
volilne enote Kranj, ki ob-
sega občine Cerklje, Gore-
nja vas - Poljane, Jezersko, 

Kranj, Naklo, Preddvor, 
Šenčur, Škofja Loka, Tr-
žič, Železniki in Žiri. Bran-
ko Grims (SDS) je sicer ob 
tem opozoril, da lista elek-
torjev ne odraža razmerij v 
kranjskem mestnem svetu, 
zato lahko pride še do ustav-
ne pritožbe.

V Kranju izbira svetniške-
ga kandidata poteka v dveh 
krogih. Najprej o evidenti-
ranih kandidatih odloča Ko-
misija za mandatna vpraša-
nja, volitve in imenovanja, 
končno odločitev pa ima 
mestni svet. Mandatno-vo-
lilna komisija je letos preje-
la dve kandidaturi – Dolen-
čeve in Velova. Po izvede-
nem glasovanju je mestne-
mu svetu predlagala, da naj 

kot kandidata za državne-
ga svetnika določi Velova. 
A mestni svetniki predloga 
presenetljivo niso potrdili 
(14 za, 14 proti). Med dru-
gim so Velovu očitali, da je 
kot član manadatno-volilne 
komisije kljub pozivu, naj 
se izloči iz odločanja, gla-
soval sam zase. A Velov se 
je zagovarjal, da je komisi-
ja najprej zavrnila kandida-
turo Dolenčeve, kjer se je 
sam vzdržal glasovanja. Ker 
je tako ostal edini kandidat, 
pa je presodil, da s sodelova-
njem pri glasovanju o svo-
ji kandidaturi nikomur ne 
povzroča škode.

Z zavrnitvijo Velova je 
grozilo, da Kranj kot največ-
ja gorenjska občina ostane 

brez svojega kandidata za 
državni svet, vendar pa je 
mandatna komisija po dveh 
prekinitvah mestnemu sve-
tu predlagala, naj za svetni-
ško kandidatko potrdijo Do-
lenčevo, kar se je na koncu 
tudi zgodilo (14 za, 13 pro-
ti). Podžupan Janez Černe, 
predsednik mandatno-volil-
ne komisije, je ocenil, da do 
takega zapleta ne bi prišlo, 
če bi v Kranju spremenili že 
zastarel postopek izbire kan-
didata za državnega svetnika 
in iz njega izločili komisijo. 
Po njegovem mnenju bi bilo 
enostavneje, če bi tako kot v 
večini drugih občin o svetni-
ških kandidatih in elektorjih 
neposredno odločal mestni 
svet na tajnem glasovanju.

Zdajšnjemu državnemu svetniku Igorju Velovu ni uspela ponovna kandidatura za državni svet. V Kranju 
so za kandidatko namesto njega določili Ireno Dolenc.

Simon Šubic

Škofja Loka – Škofjeloški 
izobraževalni in terapev-
tski center Familija, ki vodi 
PUMO, projektno učenje 
mlajših odraslih ter mla-
dinski dnevni center Blok 
na Trati, ima tudi program 
mednarodnih izmenjav 
Kids in action oziroma Ot-
roci v akciji, ki so ga ta teden 
nadgradili z mednarodno 
pisarno.

»Upam, da bo mednaro-
dna pisarna, ki smo jo prav-
kar odprli, imela vlogo po-
speševalca, kar pomeni, da 
še več mladih iz občine izko-
risti priložnost v tujini. Mla-
de vedno nagovarjam, naj 
dobijo izkušnje v tujini, nato 
pa se z njimi vrnejo domov. 
Zato ta pisarna pomeni še 
eno od priložnosti za mla-
de, ki si upajo,« je ob odpr-
tju mednarodne pisarne Fa-
milija poudaril loški župan 
Tine Radinja.

»Brez močne in povezane 
ekipe ne bi šlo,« je priznala 
direktorica izobraževalnega 
in terapevtskega centra Fa-
milija Martina Guzelj in po-
vedala, da ima največ zaslug 

za odprtje mednarodne pi-
sarne Matjaž Vouk.

»Ta pisarna je informa-
cijska točka za vse mlade, ki 
jih zanimajo priložnosti v 
tujini,« je poudaril koordi-
nator mednarodnih projek-
tov v Familiji Matjaž Vouk, 
ki se že skoraj dvajset let 
ukvarja s prostovoljci. »Na 
začetku interesa po med-
narodnih projektih ni bilo 
veliko, ko so k nam začeli 
prihajati tujci, pa so doma-

čini začeli ugotavljati, da to 
ni kakšen bavbav in mladi 
so začeli odhajati v tujino, 
kjer sodelujejo pri različ-
nih projektih. Poanta te pi-
sarne je, da se njihovo šte-
vilo še poveča,« je povedal 
Vouk, ki je prepričan, da bo 
mednarodna pisarna posta-
la informacijska točka, kjer 
bodo mladim pomagali z 
vsemi potrebnimi informa-
cijami. »Kdorkoli med 18. 
in 30. letom starosti ugoto-
vi, da si želi v tujino, da si 
želi sodelovati v projektih, 
me najde tukaj, v tej pisar-
ni, prav tako lahko piše na 
elektronski naslov interna-
cional@familija.eu,« je še 
dodal Vouk.

Vilma Stanovnik

Ljubljana – Vsako leto med 
1. in 8. novembrom pote-
ka Teden solidarnosti Rde-
čega križa Slovenije, ko na 
vseh poslovnih enotah Po-
šte Slovenije pošiljkam do-
dajajo doplačilne znamke 
v vrednosti 0,17 evra, enak 
znesek pa občani in orga-
nizacije doplačujemo tudi 
za vsako vozovnico v no-
tranjem in mednarodnem 
prometu. Letošnji Teden 
solidarnosti bo potekal pod 

sloganom Dobro se z dob-
rim vrača. »Slovenija je bila 
v letošnjem letu že nekaj-
krat postavljena pred ve-
like izzive, ko smo mora-
li – in smo jo – izkazati ve-
liko mero solidarnosti. Že-
limo si, da bi v Tednu soli-
darnosti zbrali kar največ 
sredstev, ki jih bomo na-
menili prebivalcem Slove-
nije, ki jih prizadenejo na-
ravne in druge nesreče. Vsa 
sredstva porabimo strogo 
namensko,« poudarjajo na 
Rdečem križu Slovenije.

Suzana P. Kovačič

Simon Šubic

Koordinator mednarodnih projektov v centru Familija 
Matjaž Vouk / Foto: Vilma Stanovnik

Podjetje Naš mlin, ki ima v lasti Mlajdičev mlin, je bilo prodano podjetniku z Notranjskega.

Majdičev mlin ima spet 
novega lastnika

Nova priložnost  
za mlade

Teden solidarnosti

Ne Velov, kandidatka je Dolenčeva

V Škofji Loki je svoja vrata odprla mednarodna 
pisarna Familija, ki bo mladim Ločanom 
omogočala, da izkoristijo priložnosti, ki jih ponuja 
tujina.

Sredstva bodo namenili šoli
Škofja Loka – Projekt Manj 
svečk za manj grobov so mla-
di zasnovali leta 2009 in se 
je do letošnjega leta razširil 
že v 25 slovenskih občin ter 
tako postal vseslovenski. Je 

ekološko-humanitarne na-
rave, saj na eni strani želi 
zmanjšati pretirano okraše-
vanje grobov ob 1. novembru, 
na drugi pa zbrati sredstva za 
nakup opreme, ki rešuje živ-
ljenja. V Škofji Loki akcijo or-
ganizirajo četrto leto. Letos 

bodo zbrana sredstva name-
nili OŠ Jela Janežiča za ra-
zvoj programa montessori . S 
temi sredstvi bodo pomagali, 
da bodo tudi otroci s posebni-
mi potrebami lahko razvija-
li notranje potenciale v prip-
ravljenem okolju, ki jim bo to 

omogočalo, in z ustreznimi 
materiali, ki bodo spodbuja-
li njihovo celostno rast. Zato 
so akcijo razširili tudi na ob-
močje, ki ga šola pokriva, to-
rej še na območje občin Go-
renja vas - Poljane, Žiri, Že-
lezniki in Medvode. Akcija bo 
med 29. oktobrom in 1. no-
vembrom potekala na večjih 
pokopališčih v teh občinah.

Maja Bertoncelj
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Znana rešitev za Suhadole
Občina Komenda je pridobila okoljevarstveno dovoljenje za zaprtje odlagališča inertnih odpadkov, ki 
določa delno odstranitev odpadkov s parcel stranskih udeležencev in prekritje odlagališča v delu, ki je v 
lasti občine.

Komenda – Prejšnji teden so 
Občina Komenda ter stran-
ski udeleženci, torej pod-
jetja, ki imajo v lasti del ze-
mljišč, prejeli težko pričako-
vano okoljevarstveno dovo-
ljenje, ki ureja zapiranje od-
lagališča inertnih odpadkov 
v Suhadolah.

Kot je na seji občinskega 
sveta pojasnila direktorica 
občinske uprave Majda Rav-
nikar, ministrstvo za okolje 
in prostor, ki je izdalo doku-
ment, z njim določa način 
zaprtja odlagališča in tudi 
rok izvedbe. »Gre za rekon-
strukcijo odlagališča na na-
čin, da se izvedejo delna od-
stranitev telesa odlagališča s 
parcel stranskih udeležen-
cev, vgradnja odstranjenih 
odpadkov v rekonstruirano 
odlagališče, se pravi na par-
cele v lasti Občine Komen-
da, in zagotovitev prekritja 
površine telesa odlagališča, 
površinsko tesnjenje in po-
vršinsko odvajanje padavin-
skih vod,« je pojasnila Rav-
nikarjeva.

Po zaprtju odlagališča bo 
na parcelah, ki so v lasti Ob-
čine Komenda, treba ob-
močje še deset let vzdrževa-
ti in ga varovati z najmanj 
dvometrsko ograjo, izvaja-
ti pa bodo morali tudi redne 
preglede telesa odlagališča 
in obratovalni monitoring 

stanja podzemne vode, me-
ritve meteoroloških parame-
trov ter o vsem tem poroča-
ti Agenciji RS za okolje. To 
pa ne velja za parcele, ki so 
v lasti stranjskih udeležen-
cev, kjer bo takoj mogoča 
gradnja, še pred tem pa bo 
po besedah direktorice naj-
verjetneje potrebna spre-
memba občinskega podrob-
nega prostorskega načrta za 
območje.

Vsa zapiralna dela mora-
jo biti izvedena najkasne-
je v treh mesecih od prav-
nomočnosti okoljevarstve-
nega dovoljenja, zoper kate-
ro ni mogoča pritožba. Ob-
čina je že začela postopek 

javnega naročila, pri kate-
rem bo zaradi nujnosti upo-
rabila postopek s pogajanji 
brez predhodne objave, ki ji 
ga omogoča 46. člen zako-
na o javnem naročanju. Dr-
žava ima namreč le do kon-
ca oktobra čas, da izvrši sod-
bo Sodišča EU in zapre odla-
gališča po državi, kar pa ji v 
primeru Suhadol ne bo us-
pelo. A kot po besedah Maj-
de Ravnikar menijo na mi-
nistrstvu za okolje in pros-
tor, naj bi bil pravočasen za-
četek postopka zapiranja za-
dosten razlog, da bi se drža-
va izognila visoki kazni, ki je 
zagrožena v primeru preko-
račitve roka.

Koliko bodo občino sta-
la dela, bo znano po podpi-
su pogodbe z izbranim iz-
vajalcem. Po informacijah 
iz prejšnjega tedna pa naj bi 
znašala okoli 730 tisoč evrov 
(brez DDV).

Po oceni je v Suhadolah si-
cer zakopanih 105 tisoč ton 
inertnih odpadkov, v skla-
du z izdanim dovoljenjem 
pa bi jih po besedah direkto-
rice 68 tisoč ton odstranili s 
parcel podjetij. Od tega bi jih 
54 tisoč ton vgradili v rekon-
struirano telo odlagališča na 
občinskih parcelah, 14 tisoč 
ton pa bi jih uporabil za iz-
gradnjo izravnalnega sloja 
odlagališča.

Aleš Senožetnik

Odlagališče inertnih odpadkov v Suhadolah / Foto: Aleš Senožetnik

Medvode – Kot so pojasni-
li na Občini Medvode, je ob-
čina v letošnjem letu izved-
la vse potrebne postopke za 
certificiranje po mednaro-
dnem standardu za vodenje 
kakovosti ISO 9001:2015 za 
opravljanje upravnih, stro-
kovnih, pospeševalnih in ra-
zvojnih nalog ter nalog v zve-
zi z zagotavljanjem javnih 
služb iz občinskih pristojno-
sti. Na začetku poti so spreje-
li tudi Politiko kakovosti.

»Velik hvala vsem sode-
lavkam in sodelavcem, ki so 
poskrbeli, da smo se lahko 
podali na to pot, hvala vsem 
skrbnikom procesov, ki so v 
zadnjega pol leta mnoge pro-
cese definirali na drugačen, 
standardiziran način,« je ob 
tem povedal župan Medvod 

Nejc Smole. Certificiranje 
po najstarejšem in najbolj 
razširjenem standardu sis-
tema vodenja je bilo prvot-
no namenjeno proizvodnim 
podjetjem, kasneje pa se je 
razširilo tudi na storitvene 
dejavnosti in javni sektor.

Občina Medvode je ena iz-
med manj kot deset odstot-
kov slovenskih občin, ki so 
se odločile za sledenje med-
narodnim standardom ka-
kovosti vodenja. Certifikat 
so prejeli za obdobje do leta 
2025, ko ga bodo ob ponovni 
certifikacijski presoji lahko 
tudi podaljšali. Kot še doda-
jajo, bodo v vmesnem času 
stremeli ne le k ohranitvi ka-
kovostnega dela, ampak tudi 
k nenehnemu izboljševanju 
na vseh področjih delovanja 
v dobro občank in občanov 
ter drugih uporabnikov.

Certifikacijska hiša Bureau Veritas je po uspešni 
certifikacijski presoji Občini Medvode podelila 
certifikat ISO 9001:2015.

Črnivec – Sredi oktobra so se kamniški čebelarji sestali s člani 
sosednjih čebelarskih društev na tradicionalnem shodu. Tok-
rat so zaznamovali devetdeseto obletnico ustanovitve prve 
plemenilne postaje za vzrejo matic avtohtone pasme čebel 
kranjske sivke na Slovenskem, prisluhnili pa so tudi pouč-
nemu predavanju patra dr. Karla Gržana in Jerneja Bubniča, 
zaposlenega na oddelku čebelarstva na Kmetijskem inštitu-
tu Slovenije, o praksah in tehnologijah čebelarjenja na Novi 
Zelandiji. Shod so popestrili s kulturnim programom ter se 
zavezali primernemu gospodarjenju s čebelami, s katerimi se 
lahko ponašamo v Sloveniji, ter vzdrževanju primerne biodi-
verzitete v sožitju z vsemi deležniki narave.

Shod čebelarjev na Črnivcu

Preddvor – V gradu Dvor v 
Preddvoru domuje prijazna 
čarovnica Priletičnica, ki 31. 
oktobra praznuje rojstni dan 
in pripravlja zabavo za otro-
ke. S prijateljicami bo ku-
hala čarobni napoj, izdelo-
vala strašne buče, poskrbe-
la bo tudi za poslikavo obra-
zov in na koncu priredila iz-
bor najbolj domiselnega ča-
rovniškega klobuka. Vode-
ni ogledi gradu bodo vsako 
polno uro med 12. in 16. uro, 
ob 18. uri pa bo Priletičnica 

za najmlajše priredila nočni 
sprehod po gradu. Isti dan 
bodo grajski na gradu sla-
vili tudi dan reformacije, ko 
bo v grajski tiskarni gostoval 
mojster Janez. V počastitev 
pisane slovenske besede bo 
otrokom predstavil kratko 
zgodovino tiskarstva, vsak 
pa si bo lahko odtisnil Tru-
barjev portret. Vodeni og-
ledi grajske tiskarne z moj-
strom Janezom pa bodo ob 
12., 13. in 14. uri. Ob 11. in 15. 
uri pa se otroci lahko udele-
žijo delavnice izdelave Abe-
cednika.

Dan čarovnic in 
reformacije v Preddvoru
Alenka Brun

Maja Bertoncelj

Medvodam certifikat 
kakovosti

7,99    kos

Nagrobna sveča  
»Kristal« 

14 dnevna, 100% reciklaža
Št. art.: 1809094

4,99    kos

Grmiček Krizantema
»Multiflora« 

Št. art.: 1134303

2,99 

Zemlja za grobove
»Valentin« 

20 L
Št. art.: 2352292

3,99    kos

Ekološka elektronska  
sveča »Vestina« 

Št. art.: 1815489

1,39    kos

Jesenska vresa  
(Calluna vulgaris) 

Različne barve
Št. art.: 7029069

4,79 
Nagrobni beli pesek

Drobljenec marmorja, 15 kg
Št. art.: 3199304 in dr.

0,69    kos

Mačeha mini

Št. art.: 1131853 in dr.

0,69    kos

Mačeha

Št. art.: 1131853 in dr. 7,99      od

Podstavek za sveče

Več vrst
Št. art.: 1682897 in dr.

5,99 kos od

Biorazgradljiva sveča 

4 ali 7 dnevna, 
100% biorazgradljiva
Št. art.: 2369478 in dr.

TAKO ENOSTAVNO

 V SPOMIN NA
	 najdražje
 Ponudba izdelkov za 1. november

Ponudba velja do 31. 10. 2022 oz. do razprodaje zalog. Cene so v EUR z vštetim DDV.

OBI d.o.o., Jurčkova cesta 226, 1000 Ljubljana. obi.si

Poženik – V nedeljo, 30. oktobra, ob 15. uri bo pri Hvačar-
ju slovesnost ob 220. obletnici rojstva Matevža Ravnikarja 
- Poženčana, duhovnika, pesnika in zbiralca ljudskega blaga. 
Pripravlja jo Klub Liberius Cerklje ob podpori občine in v so-
delovanju s člani Kulturnega društva Pod Stražo ter Vaško 
skupnostjo Poženik, v kulturnem programu pa bodo nastopili 
še učenci Osnovne šole Davorina Jenka, Folklora in Cerkljanski 
gavnarji. Vlogo in dediščino rojaka bodo poudarili z odkritjem 
spominske plošče, ob obletnici pa je izšel tudi ponatis Požen-
čanovega berila.

V Poženiku bo slovesno
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Kranj – »V letošnji atletski 
sezoni smo imeli sedem tek-
movalk in tekmovalcev, ki so 
bili v vrhu slovenske atletike 
v svojih starostnih kategori-
jah, nekateri med njimi celo 
v vrhu evropske in svetovne 
atletike,« poudarja Blaž Ča-
dež, trener v Atletskem klu-
bu Triglav Kranj.

Prvo ime kluba je njego-
va varovanka, skakalka v da-
ljino, 16-letna Brina Likar. 
Med mlajšimi mladinkami 
je osvojila naslov evropske 
podprvakinje v skoku v dalji-
no, postala je tudi balkanska 
prvakinja. S skokom, dolgim 
654 centimetrov, je na doma-
čem mitingu v Kranju, pos-
tavila nov državni rekord za 
mlajše in starejše mladinke. 
Dosegla je še vrsto odličnih 
uvrstitev doma in v tujini. Se-
zono je zaključila na prvem 
mestu evropske in svetov-
ne lestvice za mlajše mladin-
ke. Prvo ime med moškimi 
je Rok Ferlan, ki je v članski 
konkurenci blestel v teku na 
200 in 400 metrov in v obeh 
disciplinah izboljšal osebna 
rekorda. Bil je stalni član re-
prezentančne štafete 4-krat 
400 metrov. Na evropskem 
članskem prvenstvu so bili 
11., na balkanskem pa tretji. 
Ana Rus je naredila velik na-
predek v teku na 200 in 400 

metrov. Izpolnila je normo 
za svetovno prvenstvo za sta-
rejše mladinke, kjer je bila v 
teku na 400 metrov z novim 
osebnim rekordom 19. Na-
slove državne prvakinje si je 
pritekla na 100, 200 in 400 
metrov. Zmagala je tudi na 
mednarodnem mitingu v Tr-
stu. Neža Dolenc je kljub te-
žavam s poškodbami moč-
no izboljšala osebna rekor-
da v teku na 100 in 400 me-
trov z ovirami. Nastopila je 
na svetovnem prvenstvu za 
starejše mladinke, kjer je bila 

posamično najvišje v teku na 
400 metrov z ovirami na 27. 
mestu. Med atletinjami in 
atleti, ki prihajajo, v AK Tri-
glav Kranj posebej omenjajo 
še Hano Sekne, Piko Kern Bi-
kar in Maja Bizjaka. Slednji 
je s 485 centimetri postavil 
nov klubski rekord v skoku 
ob palici. Ob omenjeni sed-
merici ne pozabljajo na Roka 
Marklja, ki se je letos vrnil 
s študija iz ZDA. Kljub po-
škodbam in težavam z zdrav-
jem je odtekel nov osebni re-
kord v tekih na 800 in 1500 

metrov ter med drugim na 
800 metrov postal državni 
prvak med mlajšimi člani. 
Če dodamo še podmladek pi-
onirk in pionirjev (med dru-
gim Lenart Rener, Demian 
Križaj in Hana Čerin), ki že 
uspešno nastopajo za sloven-
sko pionirsko reprezentan-
co, se jim tudi za prihodnost 
ni bati.

V različnih starostnih ka-
tegorijah imajo skupaj ne-
kaj več kot tristo aktivnih čla-
nov, delujejo pa tudi na šes-
tih osnovnih šolah v Kranju.

Atleti AK Triglav Kranj; z leve zadaj Rok Ferlan, Neža Dolenc, Pika Bikar Kern, Maj Bizjak  
in eden izmed trenerjev Blaž Čadež, spredaj z leve Brina Likar, Hana Sekne in Ana Rus  
/ Foto: Gorazd Kavčič

Ljubljana – Alpska smučarka 
Meta Hrovat je v začetku te-
dna sporočila presenetljivo 
novico, da smuči v profesi-
onalnem smislu postavlja v 
kot. Lansko sezono je mar-
ca končala s padcem v vele-
slalomu v Lenzerheideju, 
pri katerem si je poškodova-
la koleno, v začetku letošnje 
pa je zaradi vnovičnih bole-
čin izpustila nato odpadlo 
tekmo v Söldnu.

»Zaključujem svojo profe-
sionalno kariero. Tako sem 
se odločila, ker po tekmi in 
padcu lani v Lenzerheide-
ju nisem več našla tistih pra-
vih občutkov. Psihofizično 
se nisem več počutila spo-
sobna dosegati vrhunskih 
rezultatov in občutiti občut-
kov, ki so mi prinašali vese-
lje na snegu. Stvari želim de-
lati 100-odstotno in občutek 
imam, da v smučanju tega 
nisem več sposobna narediti. 

Zato sem se odločila, da pre-
kinem svojo profesionalno 
kariero. Smuči postavljam v 
kot, ampak to ni žalostno slo-
vo. Stara sem 24 let in v življe-
nju me zagotovo čaka še mar-
sikaj zanimivega. Komaj ča-
kam, da vidim, kaj sledi,« je 
o slovesu spregovorila v torek 

na sedežu Smučarske zve-
ze Slovenije. Novica je pre-
senetila tudi Miho Verdni-
ka, vodjo panoge za alpsko 
smučanje, ki je dejal, da je 
bil v prvem trenutku, ko ga 
je Meta poklicala, nekoliko v 
šoku, nato sta se pogovorila in 
zagotovil ji je, da so ji njegova 

vrata vedno odprta in da jo 
bodo podpirali še naprej. Od-
ločitev, ki jo jo sprejela, je bila 
zagotovo ena težjih v njenem 
življenju. »Neizmerno vesela 
pa sem, da jo sprejemam do-
kaj zdrava. Koleno mi še ved-
no dela nekaj preglavic, a vse 
se bo uredilo,« je še povedala. 
Na vprašanje, ali si bo morda 
v prihodnje premislila in se 
vrnila, je športnica iz Podko-
rena odgovorila: »Pri 24 letih 
ne bom stoodstotno trdila, da 
je to konec. Nikoli ne reci ni-
koli. Ampak ne računajte, ne 
računajmo pa na to.« Dodala 
je še, da ne ve, kaj jo čaka v 
življenju, je pa prepričana, da 
se odpravlja na novo dogodi-
vščino.

Meta Hrovat je bila v sve-
tovnem pokalu v veleslalomu 
štirikrat na stopničkah, dvak-
rat tretja v domači Kranjski 
Gori in dvakrat tretja v Len-
zerheideju. Devetnajstkrat 
je bila med najboljšo desete-
rico.

Alpska smučarka Meta Hrovat je, kot je pojasnila, izgubila tisto iskrico v očeh in željo, ki jo je gnala po 
začrtani poti celotno kariero.

Maja Bertoncelj

Trata – Minuli konec tedna 
so balinarji Trate nastopi-
li na finalnem turnirju naj-
boljših štirih ekip novousta-
novljene regionalne lige.

V njej so nastopala moštva 
iz Črne gore, Srbije, Bosne 
in Hercegovine, Hrvaške in 
Slovenije. »Na kvalifikacij-
skem turnirju v Poreču smo 

po veliki borbi iz tekmovanja 
izločili Zrinjevac iz Zagreba 
in tako osvojili drugo mesto 
ter nastop na finalnem tur-
nirju. Na njem smo pometli s 
konkurenco, saj smo najprej 
s 17 : 5 premagali Metković, v 
finalu pa z 18 : 4 še Istro Po-
reč. Tako smo poleg nagrad 
dobili tudi prehodni pokal,« 
je povedal predsednik BD 
Trata Bojan Buden.

Vilma Stanovnik

Ljubljana – Dosedanji predsednik Atletske zveze Slovenije Ro-
man Dobnikar je podal izjavo o odstopu z mesta predsednika 
zaradi novih poslovnih izzivov. Upravni odbor zveze ga je ime-
noval za člana upravnega odbora, sam pa se je zavezal, da bo 
v tej vlogi še vedno konstruktivno sodeloval v korist slovenske 
atletike. Do izvedbe nadomestnih volitev, ki bodo predvidoma 
9. decembra, bo zvezo kot vršilec dolžnosti predsednika vodil 
dosedanji podpredsednik mag. Primož Feguš.

Jesenice – Hokejisti HDD SIJ Acroni Jesenice so v sredo v 
Alpski hokejski ligi gostovali v Ruttnu in tekmo z moštvom 
Rittner Buam dobili z 1 : 4 (0 : 1, 0 : 1, 1 : 2). Na lestvici so v 
vodstvu. Jutri bodo ob 18. uri doma igrali z Wipptal Broncos, 
1. novembra pa gostovali pri HC Gherdeina.

Dobnikar odstopil, volitve decembra

Kamnik – Odbojkarice Calci-
ta Volleyja so v povratni tek-
mi prvega kroga kvalifikacij 
lige prvakinj doma premaga-
le Mladost Zagreb s 3 : 0 (23, 
19, 22), s 15 : 10 pa so bile bolj-
še tudi v zlatem nizu. V prvi 
tekmi so s 3 : 0 (13, 17, 20) si-
cer zmagale Zagrebčanke. 
Kamničanke bodo že 3. no-
vembra v drugem krogu kva-
lifikacij igrale proti beograj-
ski Crveni zvezdi, v soboto pa 
jih v četrtem krogu domačega 
prvenstva čaka tekma doma 
proti ekipi GEN-I Volley.

Uspešni so bili tudi od-
bojkarji Calcita Volleyja. Na 
povratni tekmi prvega kro-
ga pokala CEV so v Kamni-
ku premagali SK Zadruga 
Aich/Dob s 3 : 2 (20, 23, -18, 
-21, 11). Zmagali so tudi na 
prvi tekmi, ko je bilo 3 : 1 (24, 
19, -25, 21) in se tako uvrsti-
li v naslednji krog. Njihov 
nasprotnik bo nizozemska 
ekipa Lycurgus Groningen. 
Prva tekma bo 9. novembra 
v Kamniku. V soboto pa jih v 
petem krogu Sportklub prve 
odbojkarske lige v Murski 
Soboti čaka derbi s Panvito 
Pomgrad.

Maja Bertoncelj

Maja Bertoncelj

Meta Hrovat je sporočila, da zaključuje profesionalno 
kariero. / Foto: Gorazd Kavčič

Balinarji Trate so prvi prvaki novoustanovljene regionalne 
lige. / Foto: arhiv BD Trata

Končana je atletska sezona. Za Atletski klub Triglav iz Kranja je bila ena najuspešnejših v zadnjem 
desetletju. Prvo ime je bila skakalka v daljino Brina Likar.

Ena najuspešnejših sezonNovi uspeh traških 
balinarjev

Slavje po zlatem nizu

Odpravlja se na novo dogodivščino

Zmaga Jeseničanov, jutri že nova tekma

Kranj – Konec tedna bodo nogometaši v Prvi ligi Telemach odi-
grali tekme 15. kroga. Domžale danes gostijo Gorico. Tekma se 
bo začela ob 15. uri. Kalcer Radomlje jutri odhaja na gostovanje 
k ekipi CherryBox 24 Tabor Sežana. V drugi ligi bodo tekme 
14. kroga. Triglavani bodo jutri gostovali pri Jadranu Dekani, 
Roltek Dob pa v nedeljo ob 14. uri doma začel tekmo z Nafto 
1903. V sredo so s Krškim odigrali zaostalo tekmo 8. kroga, 
ki se je končala z rezultatom 3 : 2 za Krško.

Domžale igrajo že danes, Radomlje jutri
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ZELENA 
obrestna 

mera

Če ste trajnostno naravnano podjetje s potrebo in željo po investiciji v energetsko 
učinkovitost in okolju prijazne rešitve, so NLB Zeleni krediti z nižjo obrestno mero 
v primerjavi z redno ponudbo banke natanko to, kar potrebujete. Z njimi boste 
hitreje in lažje izpeljali investicije v proizvodnjo energije iz obnovljivih virov, povečali 
energetsko učinkovitost ali trajnostno mobilnost ter prispevali k trajnostnim ciljem. 
Izkoristite priložnost za financiranje zelenih investicij ter obenem poskrbite tako 
za posel kot tudi za okolje. 

Obiščite spletno stran nlb.si/zeleni-krediti in nas kontaktirajte za pridobitev 
individualne ponudbe za svoje podjetje.

NLB Zeleni krediti za podjetja

Investirajte v zeleno 
prihodnost. 

Za vse, kar sledi.

2022 09 NLB Oglas Zeleni Krediti 171x296 Gorenjski Tisk.indd   1 03/10/2022   12:42

Zgornji Brnik – Od izgra-
dnje obvoznice mimo letali-
šča se je v tamkajšnjo poslov-
no cono ob Brniku preseli-
lo že več uspešnih domačih 
in tudi mednarodnih podje-
tij. Predvidoma do konca leta 

bo dokončan tudi novi objekt 
podjetja Klas Metal, ki se 
ukvarja s proizvodnjo in pro-
dajo kovinskih izdelkov. Pod-
jetje s sedežem na Spodnjem 
Brniku sicer deluje na štirih 
lokacijah, z investicijo v leta-
liški poslovni coni, ki obsega 
objekt v velikosti približno 
devet tisoč kvadratnih me-
trov, pa bodo vse enote zdru-
žili na enem mestu.

»Z investicijo se nadejamo 
večje produktivnosti in lažje 
organizacije delovnih proce-
sov,« o razlogih za gradnjo 
in pomenu investicije za ra-
zvoj podjetja pravijo v podje-
tju, kjer sicer dodajajo, da za-
radi povečanja prostorskih 
kapacitet vsaj za zdaj ne na-
črtujejo tudi kadrovskih širi-
tev podjetja. Število zaposle-
nih v zadnjih letih sicer stal-
no raste in že presega sto de-
lavcev, tudi v lanskem letu so 
zaposlili 13 novih.

O višini investicije v pod-
jetju niso želeli govoriti, kot 
pravijo, pa večjih težav s po-
manjkanjem materialov oz. 
podražitvami zaradi aktual-
nih razmer na trgu v času 
gradnje niso imeli. »Smo še 
v mejah našega finančnega 
načrta,« dodajajo.

Ker precejšen strošek pod-
jetja predstavlja poraba elek-
trične energije, so se odloči-
li tudi za namestitev sončne 
elektrarne na streho objek-
ta, s čimer si bodo zagotovili 
skoraj 80-odstotno samoza-
dostnost v oskrbi z elektriko.

Klas Metal je je sicer dru-
žinsko vodeno podjetje, ki 
že od leta 1983 deluje na po-
dročju kovinarske dejavno-
sti. Kot so zapisali na spletni 
strani, so se ob ustanovitvi 
posvetili izdelavi kovinskih 
izdelkov iz pločevine, alu-
minija in inoksa, skozi leta 
pa so svoji ponudbi dodali 
še druge storitve, kot so vti-
skovanje insertov, prašno la-
kiranje in lasersko tiskanje, 
tako da nudijo celostno sto-
ritev na področju kovinske 
dejavnosti. So izvozno na-
ravnani, največ izdelkov pa 
izvozijo na nemški, švicar-
ski in avstrijski trg.

V poslovno cono ob brniškem letališču se seli tudi 
eno izmed uspešnih cerkljanskih podjetij.

Klas Metal  
v nove prostore

Aleš Senožetnik

Nov objekt Klas Metala v letališki poslovni coni / Foto: Gorazd Kavčič

Hrvaška bo 1. januarja 
prihodnje leto uvedla evro. 
Ker so marsikateremu Slo-
vencu od dopustovanja na 
Hrvaškem ostale v denar-
nici še kune, se sprašu-
je, kako naj jih pravočasno 

zamenja v evre. Kot poja-
snjujejo v Banki Sloveni-
je, je kune že zdaj možno 
zamenjati v evre v okviru 
rednega delovanja poslov-
nih bank in hranilnic ter v 
menjalnicah; od njihovih 
poslovnih odločitev pa bo 
odvisno, ali bo to možno 

tudi po 1. januarju in pod 
kakšnimi pogoji.

V Banki Slovenije bodo 
bankovce kun brez provizi-
je menjali v evre od 1. januar-
ja do 28. februarja prihodnje 
leto, ne bodo pa menjali ko-
vancev in bankovcev starej-
ših serij. Menjava bo poteka-
la na blagajni Banke Sloveni-
je v času uradnih ur. Posame-
znik bo lahko dnevno zame-
njal največ osem tisoč kun. 
Od marca dalje zamenjava 

kun v evre v Banki Sloveni-
je ne bo več možna, možna 
pa bo na Hrvaškem v skladu 
s pogoji, ki jih je določila hr-
vaška centralna banka.

Na Hrvaškem bo od 1. do 
14. januarja veljalo obdob-
je dvojnega obtoka denarja, 
ko bo možno plačevati tako 
v kunah kot v evrih. Menjal-
no razmerje med hrvaško 
kuno in evrom je že dolo-
čeno in znaša 7,5345 kune 
za en evro.

Zamenjava kun v evre
Cveto Zaplotnik

DOBRO JE VEDETI

Ljubljana – Na osrednjem dogodku v Cankarjevem domu je 
družba Dnevnik v sredo razglasila 21. zlato gazelo, ki je pos-
talo podjetje Pišek – Vitli Krpan iz Šmarja pri Jelšah, ki velja 
za enega najbolj priznanih proizvajalcev gozdarskih vitlov 
na svetu. Najboljše hitro rastoče podjetje minulega leta je 
lani ustvarilo 43,85 milijona evrov prihodkov iz prodaje, kar 
pomeni podvojitev prodaje v petih letih. Dodana vrednost je 
znašala kar 76.447 evrov na zaposlenega. Srebrno priznanje je 
šlo v roke družbi Etrel, zmagovalki osrednjeslovenske regije, 
bronasta gazela pa je postalo podjetje Status, gazela dolenj-
sko-posavske regije. Med šest finalistov, ki so se potegovali 
za naziv, se je uvrstilo tudi škofjeloško podjetje Nimrod, ki je 
pred nedavnim osvojilo naziv gorenjske gazele.

Gazela proizvajalcu vitlov

Ljubljana – Agencija RS za javnopravne evidence in storitve, bolj 
znana kot Ajpes, v tem času praznuje dvajsetletnico obstoja. 
Ajpes pridobiva in vodi podatke o poslovnih subjektih in njiho-
vem poslovanju, s čimer skrbi za transparentnost poslovanja in 
varnost udeležencev v pravnem prometu. V začetku delovanja je 
od Statističnega urada prevzel poslovni register Slovenije, v nas-
lednjih letih delovanja pa je vzpostavil še enajst drugih registrov.

Ajpes praznuje dvajsetletnico
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Ljubljana – V Sloveniji je 
po podatkih policije vsako 
leto v povprečju prijavlje-
nih okoli petsto pogrešanih, 
med njimi je največ starej-
ših oseb, med katerimi so 
pogosto osebe z demen-
co ali drugimi starostnimi 
boleznimi, mladoletnih pa 
je okoli trideset odstotkov. 
Prav o pogrešanih osebah, 
s poudarkom na pogreša-
nih otrocih in starejših ose-
bah, je pred kratkim v Lju-
bljani v organizaciji sloven-
ske policije potekala med-
narodna konferenca, na ka-
teri so strokovnjaki razprav-
ljali o novih orodjih in so-
dobnih pristopih k obravna-
vi pogrešanih oseb za njiho-
vo čimprejšnjo najdbo. Sre-
čanje strokovnjakov iz 25 
evropskih držav je potekalo 
pod okriljem evropske Mre-
že policijskih strokovnjakov 
za pogrešane osebe.

Ministrica za notranje za-
deve Tatjana Bobnar je da-
jala, da na ministrstvu in v 
policiji dajejo problemati-
ki pogrešanih oseb pomem-
ben poudarek. »Sama – tudi 
na podlagi lastne izkušnje – 
menim, da gre za eno najtež-
jih oblik policijskega dela. Še 
zlasti ko gre za pogrešanega 
otroka kot najranljivejšega v 

naši družbi. V primeru po-
grešanega otroka policija 
nemudoma aktivira vse svo-
je sile in zmožnosti z name-
nom, da ga najdejo čim prej, 
živega in nepoškodovane-
ga,« je povedala.

»Vsak starš pozna občutek 
panike, ko svojega otroka na-
enkrat izgubi izpred oči. Na 
srečo jih večina hitro najde 
svojega otroka. Vendar se 
taki dogodki ne končajo ved-
no srečno. Policijski organi 
v Evropi vsako leto prejmejo 
300 tisoč prijav pogrešanih 
otrok. Marsikaterega od teh 

odpeljejo čez mejo,« pa je 
opozoril Frank Hoen, usta-
novitelj in predsednik med-
narodne organizacije Am-
ber Alert Europe, in pozval 
h krepitvi sodelovanja med 
policijami v evropskih drža-
vah ter razvoju novih orodij 
in postopkov za iskanje po-
grešanih oseb.

Ena od tem na konferenci 
je bila tudi vzpostavitev sis-
tema za hiter odziv (Amber 
Alert) v najbolj nevarnih ozi-
roma najbolj ogrožajočih pri-
merih pogrešanih otrok. Na-
menjen je čimprejšnjemu 

obveščanju javnosti o pogre-
šitvi in pozivanju, da vsi po 
svojih zmožnostih poma-
gajo pri iskanju pogrešane-
ga otroka. »Za uspešno do-
sego tega cilja je treba v čim 
krajšem času razširiti infor-
macijo o pogrešanem otro-
ku med čim več ljudi na do-
ločenem območju. Polici-
ja po opravljeni oceni tvega-
nja zaprosi medije ali druge 
nosilce objavljanja informa-
cij, da kar najhitreje razširijo 
obvestilo o rizičnem pogre-
šanju otroka,« pojasnjujejo 
na slovenski policiji.

»V primeru pogrešanega otroka policija nemudoma aktivira vse svoje sile in zmožnosti z 
namenom, da ga najdejo čim prej, živega in nepoškodovanega,« je dejala ministrica Tatjana 
Bobnar. / Foto: Gorazd Kavčič

Kranj – Pred nami je dan spo-
mina na mrtve, ko se po tra-
diciji odpravimo na grobove 
svojih pokojnih sorodnikov 
in znancev. Tega se zavedajo 
tudi tatovi, ki lahko hitro iz-
koristijo našo neprevidnost. 
Na nevarnost vlomov v av-
tomobile na parkiriščih pri 
pokopališčih redno opozar-
ja tudi policija, ki svetuje, da 
tudi ob obisku pokopališča v 
avtomobilih ne puščate tor-
bic, denarnic ali drugih vred-
nejših predmetov. Vozilo ve-
nomer tudi zaklenite, četudi 
boste le na hitro skočili priž-
gat svečko.

Prihajajoči podaljšani ko-
nec tedna lahko na pokopa-
liščih pričakujete tudi večjo 
gnečo, zlasti v času verskih 
obredov, zato ni odveč opo-
zorilo, da denarnic in telefo-
nov ne nosite v odprtih tor-
bicah ali košarah. Tudi med 
urejanjem grobov bodite 

pazljivi in imejte vrednej-
še predmete ves čas na očeh 
oziroma jih ne odlagajte 
tako, da bi ostali brez nad-
zora.

Če vam vseeno vlomijo v 
avtomobil, policisti svetu-
jejo, da jih takoj pokličete. 
Do njihovega prihoda se ne 

dotikajte ničesar, saj lahko 
uničite sledi, ki bi lahko po-
licistom pomagale pri odkri-
tju storilca. Policijo pokliči-
te tudi, če zaznate sum neza-
konitih ravnanj na pokopali-
šču, kot so tatvine različnih 
predmetov, npr. vaze, kipci 
in medeninasti predmeti, ali 

povzročanje škode na grobo-
vih.

V času praznikov bo v oko-
lici pokopališč tudi povečan 
promet, ponekod bo spre-
menjena prometna uredi-
tev, zato upoštevajte prome-
tno signalizacijo ter navodi-
la redarjev in policistov.

Ob dnevu spomina na mrtve bomo spet množično obiskovali pokopališča, ki pa vsaj tatovom ne 
predstavljajo svetega kraja.

Simon Šubic

Jesenice – Jeseniški policisti 
so tudi včeraj iskali pogreša-
nega 43-letnega Uroša Bur-
nika z Jesenic. Kot so spo-
ročili v sredo, so pogreša-
nega nazadnje videli na ob-
močju Jesenic. Oblečen naj 
bi bil v spodnji del trenirke 
temne barve in zgornji del 
trenirke svetlejše barve s ka-
puco. Na glavi ima športno 
kapico sive barve, obut je v 
sive športne copate. Obstaja 
možnost, da ima s seboj siv 
nahrbtnik neznane znam-
ke.

Pogrešani se težko gi-
blje, še sporočajo policisti, 
ki prosijo, da morebitne 

informacije o pogrešanem 
Jeseničanu sporočite Poli-
cijski postaji Jesenice (tel. 
št. 04/582 13 00), na inter-
ventno številko 113 ali anoni-
mno številko 080 1200.

Simon Šubic

Kamnik – Kamniški policisti preiskujejo dva primera goljufije. 
Pri njih se je najprej oglasil občan, ki je prijavil spletno goljufi-
jo. Na Bolhi je namreč naročil več ton pelet in na transakcijski 
račun osumljenca nakazal aro, vendar peletov ni dobil. Poli-
cisti bodo znanega storilca ovadili na pristojnem državnem 
tožilstvu. Tudi drugi občan jim je naznanil spletno goljufijo. 
Neznani storilec mu je namreč preko medmrežja poslal SMS-
-sporočilo, ki je bilo videti, kot da je iz banke NLB. Preko ome-
njenega sporočila je občan odprl povezavo do spletne strani, 
ki je bila videti identična spletni strani NLB, nato pa vnesel 
svojo davčno in telefonsko številko, medtem ko gesla ni vne-
sel. Vseeno je neznanemu storilcu z vnesenimi podatki uspelo 
iz oškodovančevega računa odtujiti večjo količino denarja.

Kamnik – Medvrstniško nasilje so pred dnevi obravnavali tudi 
kamniški policisti. Občanka se je s svojim sinom zglasila na 
policijski postaji in prijavila nasilje nad svojim otrokom, ki so 
ga na poti v šolo in iz nje izvajali štirje mladoletniki. Policisti 
so ugotovili, da je sin čakal na avtobusni postaji, ko so ga 
obkrožili štirje mladoletniki. Eden izmed njih ga je zagrabil za 
vrat, mu stopil na nogo in od njega zahteval denar, pri nasilni-
štvu pa so mu, z vpitjem in žalitvami glede vere oškodovanca, 
pomagali tudi pajdaši. Policisti bodo o tem obvestili center 
za socialno delo, svoje poročilo pa bodo posredovali tudi na 
pristojno državno tožilstvo.

Podnart – Včeraj zjutraj okoli 6. ure je vlak na relaciji Jeseni-
ce–Ljubljana v bližini Podnarta povozil 39-letnega moškega, 
ki je stopil na tire. Zaradi poškodb je umrl. Policisti okoliščine 
še preiskujejo.

Zaman čakal na pelete

Obstopili so ga na avtobusni postaji

Pri Podnartu vlak povozil moškega

Kranj – Policisti so v sredo 
popoldan obravnavali pro-
metno nesrečo na gorenjski 
avtocesti. Pri izvozu Kranj 
zahod je voznik z osebnim 
vozilom trčil v odbojno ogra-
jo. Pri tem je ostal ujet v vozi-
lu, iz katerega so ga s tehnič-
nim posegom rešili kranj-
ski poklicni gasilci. Gasil-
ci so na vozilu še odklopili 
akumulator, sanirali razlite 

tekočine in pomagali pri na-
laganju vozila na vlečno vo-
zilo. Policisti so v postopku 
z voznikom opravili preiz-
kus alkoholiziranosti, ki je 
pokazal rezultat 0,63 mg/l 
alkohola v izdihanem zra-
ku. Poškodovanega vozni-
ka so z reševalnim vozilom 
odpeljali v zdravstveno usta-
novo. Zaradi nesreče je bila 
gorenjska avtocesta v smeri 
proti Karavankam slabo uro 
zaprta.

Simon Šubic

Simon Šubic

Ob dnevu spomina na mrtve se bo povečal obisk pokopališč, kar bo tja privabilo tudi 
tatove. / Foto: arhiv GG

Pogrešani Uroš Burnik  
/ Foto: Pu Kranj

Iskanje pogrešanih oseb je ena najtežjih oblik policijskega dela, še zlasti ko gre za pogrešane otroke, 
meni notranja ministrica Tatjana Bobnar.

Pogrešane najti čim prejSte ga videli

Trčil v odbojno ograjo

Na pokopališčih so tudi tatovi

Škofja Loka – Kar osemnajst tisoč evrov škode so neznani 
tatovi povzročili škofjeloškemu podjetju. Kot so sporočili s 
policije, so neznani storilci vlomili v prostore podjetja in od-
tujili približno tri tone odrezkov bakrenih palic.

Odpeljali tri tone bakra
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»Sem vesela, ganjena, po-
nosna, lahko bi rekla celo 
očarana, da so zbrali skupaj 
in obrazložili vse, kar sem 
naredila v svojem poklicnem 
obdobju. Če so vse te dosež-
ke opazili tudi drugi, pome-
ni, da sem vendarle pustila 
sledi,« je za visoko priznanje 
hvaležna Jelena Horvat. Ob 
upokojitvi maja letos je tudi 
sama opravila neke vrste pre-
gled vsega, kar jim je uspelo 
doseči s sodelavci, in je na to 
resnično ponosna. »Skupaj 
smo naredili stvari, s kateri-
mi smo premikali strokovna 
spoznanja in celo sistem na 
področju vzgoje in izobraže-
vanja otrok s posebnimi po-
trebami.«

Po zaključku študija so-
cialne pedagogike na Peda-
goški akademiji Univerze v 
Ljubljani se je Jelena Horvat 
kot štipendistka ministrstva 
za pravosodje najprej zapo-
slila v Kazensko-poboljše-
valnem zavodu za mlado-
letnike Celje. Prav delo z 
ranljivo populacijo otrok in 
mladostnikov, med kateri-
mi so bili tudi storilci naj-
težjih kaznivih dejanj, jo je 
po njenih besedah najbolj 
oblikovalo. »Vsako kazni-
vo dejanje je navadno izha-
jalo iz težkega otroštva ozi-
roma okoliščin, v katerih so 
ti mladi odraščali – od na-
silja, alkoholizma, zlorab, 
pomanjkanja  ... Za njiho-
va dejanja je vedno obsta-
jal vzrok, in ko sem to spo-
znala, sem se zavedela, da je 
vsakemu posamezniku ob 

tem, da odgovarja za svoja 
dejanja, treba ponuditi tudi 
možnost, da se nauči dru-
gačnega vedenja.« Kot mla-
da vzgojiteljica, so zapisa-
li tudi v obrazložitvi prizna-
nja, je v strogi režim ustano-
ve vnašala inovativne načine 
dela. Uvajala je socialno uče-
nje, sodelovala pri vključeva-
nju mladoletnih obsojencev 
v pridobivanje izobrazbe in 
dejavno delovala na postre-
habilitacijskem področju.

Trudili so se tudi za 
sistemske spremembe

Pridobljeno znanje in iz-
kušnje so ji pomagale tudi 
pri oblikovanju smernic pri 
njenem kasnejšem delu z ot-
roki s posebnimi potrebami. 
Ko se je preselila v Radovlji-
co, je namreč svojo poklic-
no pot nadaljevala v Kamni 

Gorici kot vzgojiteljica v Za-
vodu Matevža Langusa, nato 
pa v radovljiški Osnovni šoli 
Antona Janše, kjer je najprej 
delala kot svetovalna delav-
ka, zadnjih sedemnajst let pa 
je bila ravnateljica. V običaj-
ni in pričakovani ustroj dela 
je skupaj s sodelavci ves čas 
vnašala številne spremem-
be. »Predvsem smo se trudi-
li vzpostaviti varno okolje, v 
katerem so se dobro počutili 
tako otroci kot njihovi starši, 
ki imajo prav tako posebno 
mesto v vzgojno-izobraže-
valnem procesu otrok s po-
sebnimi potrebami,« pou-
darja Jelena Horvat. Gradili 
so dobre medsebojne odno-
se in medsebojno zaupanje. 
Obenem so se trudili, da so 
bile tudi potrebe otrok s po-
sebnimi potrebami opažene 
in prepoznane, s čimer so 

obenem spreminjali odnos 
do teh otrok v družbi. »Veli-
ko smo se gibali in ustvarjali 
tudi zunaj šole, da bi se čuti-
li sprejete tudi v širšem oko-
lju, povezovali smo se s so-
sednjo Osnovno šolo Anto-
na Tomaža Linharta.« Prvi 
v Sloveniji so po njenih be-
sedah vzpostavili prehajanje 
med programi. »Naši otro-
ci, ki so izkazovali večje spo-
sobnosti na katerem od pod-
ročij, recimo pri matematiki 
ali slovenščini, so se vklju-
čevali v pouk šole z enako-
vrednim standardom oziro-
ma so obiskovali podaljšano 
bivanje ali krožke na tej šoli, 
skupaj smo pripravljali dne-
ve dejavnosti,« je razložila in 
dodala, da je vse to pripomo-
glo k večji sprejetosti njiho-
vih otrok in njihovem vklju-
čevanju v različna okolja.

Jeleni Horvat se zdi škoda 
zamujenih priložnosti v pri-
merih, ko dobro zastavlje-
ni projekti ne zaživijo tudi 
v praksi. Zato so si v okviru 
aktiva ravnateljev osnovnih 
šol s prilagojenim progra-
mom, ki ga je enajst let vodi-
la sama ali skupaj s še enim 
ravnateljem, ves čas prizade-
vali tudi za sistemske spre-
membe. »Podali smo veli-
ko predlogov za spremem-
bo zakonov ali pravilnikov, 
s pristojnim ministrstvom 
in zavodom za šolstvo smo 
spreminjali tudi sistemsko 

podlago, da smo lahko uva-
jali spremembe.« Zato opa-
ža, da se družba vedno bolj 
odpira, otrokom s posebni-
mi potrebami v šolah zago-
tavljajo vedno boljše pogoje.

Življenjsko poslanstvo
Pomembno pa se ji zdi 

zlasti, da so v šoli delovali 
kot povezan kolektiv, skupaj 
so se radi smejali ter vso to 
toplino in sproščenost pre-
našali tudi na otroke. »Delo 
z otroki s posebnimi potre-
bami me je najbolj bogati-
lo, ob tem sem osebnostno 
in strokovno rasla,« je pou-
darila Jelena Horvat in do-
dala, da je ponosna, da je iz-
brala poklic, ki ga dojema 

kot življenjsko poslanstvo. 
»To je področje, kjer sem se 
res lahko uresničila, izrazi-
la svojo empatijo – ljudi sem 
sposobna začutiti, jih poslu-
šati in se vživeti tudi v njiho-
ve stiske. Tako je lažje poi-
skati rešitve.« Prizna, da v 
pokoju pogreša šolo in otro-
ke, obenem pa čuti, da se je 
v dveh kovidnih letih iztroši-
la. »Bilo je res naporno, zato 
se mi je zdelo prav, da zak-
ljučim in delo prepustim no-
vemu vodji z novo energijo 
in entuziazmom.« Obenem 
pa se želi zdaj v večji meri 

posvetiti še številnim dru-
gim stvarem, ki jih je doslej 
mogoče malce postavljala 
na stranski tir. »Rada imam 
potovanja in odkrivanje no-
vih krajev. Pa ni treba, da so 
zelo oddaljeni – zanimivo se 
mi zdi že raziskovanje starih 
hiš v Istri in z njimi poveza-
nih zgodb.« Več časa name-
rava preživeti v naravi, uži-
va tako v hribih kot na mor-
ju. Želi si še nadgraditi že 
pridobljeno znanje iz some-
ljejstva in ne izključuje mož-
nosti, da se bo kdaj v priho-
dnosti ukvarjala celo z vinar-
stvom. Več časa pa ji zdaj os-
taja tudi za vnuka, za katera 
pravi, da sta kot dve kapljici 
živega srebra.

Mateja Rant

Jelena Horvat / Foto: Tina Dokl

Med letošnjimi dobitniki najvišjih državnih nagrad na področju šolstva je tudi Jelena Horvat, nekdanja dolgoletna ravnateljica Osnovne šole Antona Janše v 
Radovljici. Nagrado za življenjsko delo na področju izobraževanja otrok s posebnimi potrebami dojema kot »pravljičen« zaključek svoje poklicne poti, ki ji je 
omogočala tako strokovno kot osebnostno rast.

Kultura
V soboto bo v Stolpu Škrlovec 
potekalo državno prvenstvo v 
slam poeziji. Stran 14

Pogovor
Andrej Debeljak o tem, da ni 
ne šole za življenje niti tečaja za 
smrt. Stran 15

Obletnice
Jubilej dveh podružničnih šol: 
majhne šole, ki veliko ponujajo. 
Stran 16

V šolo prinašali toplino

»Predvsem smo se trudili vzpostaviti varno okolje, 
v katerem so se dobro počutili tako otroci kot 
njihovi starši, ki imajo prav tako posebno mesto v 
vzgojno-izobraževalnem procesu otrok s posebnimi 
potrebami«, poudarja Jelena Horvat. Gradili so dobre 
medsebojne odnose in medsebojno zaupanje.
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Parlamentarne stranke o 
ustavnih spremembah

V ponedeljek je na poziv 
predsednika vlade Rober-
ta Goloba potekal vrh parla-
mentarnih strank o morebi-
tnih ustavnih spremembah 
in spremembah volilne za-
konodaje. Predsedniki vseh 
petih parlamentarnih strank 
so po srečanju dejali, da je so-
glasje o nekaterih spremem-
bah mogoče doseči. Dogovo-
rili so se, da bodo spremem-
be poskušali uvesti v več fa-
zah, v prvi fazi bodo pripra-
vili tiste spremembe ustave, 
za katere ocenjujejo, da bo 
soglasje lažje in sorazmer-
no hitro doseči, je dejal Go-
lob. Po oceni premierja bi 
tako nekatere spremembe, 
denimo glede razbremeni-
tve ustavnega sodišča in ime-
novanja sodnikov mimo dr-
žavnega zbora, lahko doseg-
li v pol leta. Pogovarjali so se 
tudi o spremembah volilne 
zakonodaje, predlogu o uki-
nitvi državnega sveta in usta-
novitvi pokrajin, o čemer pa 
se bo težje dogovoriti.

Povprečnini povišali na 
sedemsto evrov

Vlada in reprezentativna 
občinska združenja so do-
segli dogovor o višini pov-
prečnine, ki bo v letih 2023 
in 2024 znašala 700 evrov. 
Občinska združenja so sicer 

septembra predlagala dvig 
povprečnine že za letos, in 
sicer z dogovorjenih 645 na 
skoraj 737 evrov, za leto 2023 
so predlagala povprečnino v 
višini 776,40 evra, za leto 
2024 pa 783 evrov. Vlada 
je na drugi strani predlaga-
la dvig prihodnjih dveh pov-
prečnin na 667 evrov, a so 
se pogajanja nadaljevala do 
pred dnevi doseženega do-
govora. Na ministrstvu za fi-
nance so pojasnili, da je vla-
da prisluhnila občinam gle-
de rasti cen in financiranja 
zakonsko določenih nalog.

Poslanci potrdili dvig plač 
v javnem sektorju

Državni zbor je ta teden 
sprejel predlog novele zako-
na o sistemu plač v javnem 
sektorju, ki v skladu z dogo-
vorom med vlado in sindika-
ti zaposlenim v javnem sek-
torju prinaša višje plače. Vla-
da in sindikati javnega sek-
torja so namreč 13. oktobra 
podpisali dogovor o ukrepih 
na področju plač in drugih 
stroškov dela v javnem sek-
torju za leti 2022 in 2023. 
Ta predvideva zvišanje vred-
nosti plačnih razredov za 4,5 
odstotka po celotni plačni le-
stvici, vključuje pa tudi dvig 
plač za en plačni razred s 1. 
aprilom prihodnje leto za 
vse, z izjemo dela zaposle-
nih v zdravstvu in socialnem 
varstvu, ki so se jim plače po-
višale z dogovorom novem-
bra lani. Z aprilom se plačni 

lestvici dodaja še nov, 66. 
plačni razred in odpravlja 
plačni strop za javne usluž-
bence, ki je zdaj določen pri 
57. plačnem razredu.

Praznovali dan 
suverenosti

V torek smo praznova-
li dan suverenosti v spo-
min na odhod zadnjih vo-
jakov JLA iz Slovenije, s či-
mer smo postali suverena 
država. Ob tej priložnosti je 
predsednik republike Borut 
Pahor v predsedniški palači 
priredil dan odprtih vrat in 
vročil državna odlikovanja. 
Častni znak svobode za izje-
mne zasluge pri uveljavlja-
nju suverenosti Republike 
Slovenije so prejeli: skupina 
6. pokrajinskega štaba Teri-
torialne obrambe Nova Go-
rica, 5. pokrajinski štab Te-
ritorialne obrambe ter sku-
pina policistov varnostnikov 
Urada za varovanje oseb in 
objektov ministrstva za not-
ranje zadeve, za delovanje 
med letoma 1994 in 1996. 
Pahor je poudaril, da je pri-
dobitev suverenosti za drža-
vo velik dogodek in da niko-
li ne smemo pozabiti eno-
tnosti, ki je takrat preveva-
la narod.

Kampanja Zaleti se vame
V Ragbi zvezi Slovenije so 

se na torkov fizični napad 
neznanca na direktorico In-
štituta 8. marec Niko Ko-
vač sredi Ljubljane odzvali 

s kampanjo na družbenih 
omrežjih, poimenovano 
#Zaleti se vame. Z njo se že-
lijo zoperstaviti nasilju nad 
ženskami. »Glede na stra-
hopeten napad v centru Lju-
bljane v Ragbi zvezi Sloveni-
je ostro obsojamo vsakršno 
nasilje, še posebej pa nasi-
lje nad ženskami,« so zapi-
sali na Facebook strani Rag-
bi zveze. Pomembno se jim 
zdi, da se ob nedavnih do-
godkih izpostavijo in izra-
zijo nestrinjanje z vsako ob-
liko nasilja. Želijo se posta-
viti proti fizičnim in verbal-
nim napadom, nasilju nad 
ženskami, prav tako pa tudi 
proti zlorabam ter poniževa-
nju. Kovačeva je fizični na-
pad, ki ga je prijavila poli-
ciji, označila kot posledico 
sistematičnega širjenja jeze 
in manipulacij, ki jih »nek-
do zelo zavestno seje v našo 
družbo«.

Slovenija na seznamu 
National Geographica

Na najnovejšem seznamu 
navdihujočih globalnih de-
stinacij za leto 2023 (Best of 
the world 2023), ki ga v Na-
tional Geographicu objavi-
jo vsako leto, se je prvič zna-
šla tudi Slovenija, in sicer v 
kategoriji Narava. Po mne-
nju direktorice Slovenske 
turistične organizacije Maje 
Pak gre za pomembno kre-
pitev prepoznavnosti Slove-
nije kot ene vodilnih trajno-
stnih turističnih destinacij.

Simon Šubic

Dvig povprečnine, vrh  
o ustavnih spremembah

Vrh parlamentarnih strank se je v ponedeljek pogovarjal 
o morebitnih ustavnih spremembah. / Foto: Daniel Novaković/STA

Ragbi zveza Slovenije je zagnala kampanjo zoper nasilje nad 
ženskami, poimenovano Zaleti se vame. / Foto: Ragbi zveza Slovenije

Slovenija se je prvič znašla na seznamu National 
Geographica najbolj navdihujočih globalnih destinacij.  
/ Foto: www.slovenia.info/Uroš Rojc

med sosedi

Jože Košnjek Leta 1997 je skupina Slo-
vencev iz Kanalske doline v 
Italiji ustanovila Slovensko 
kulturno središče Planika, 
ki ima sedaj sedež v nekda-
nji mlekarni v Ukvah/Ugo-
vizza pod Ukovško planino. 
Ustanovitelji, med katerimi 
je bil tudi dolgoletni pred-
sednik in sedanji podpred-
sednik Rudi Bartaloth, so se 
odločili, da bo nova Planika v 
za slovenščino zahtevnih je-
zikovnih razmerah preko je-
zikovnih tečajev skrbela za 
njeno ohranitev in za nje-
no sistemsko poučevanje, 
razvijala sodelovanje s sose-
dnjimi občinami v Sloveni-
ji in njenimi kulturnimi in 
izobraževalnimi ustanova-
mi, raziskovala bogato na-
rodopisno in jezikovno pre-
teklost doline pod Višarja-
mi, bogatila svojo knjižni-
co v Ukvah, ki ima sedaj že 

13.000 naslovov, organizira-
la prireditve in skrbela tudi 
za glasbeno izobraževanje.

Kot sta povedala predse-
dnica Slovenskega kulturne-
ga središča Planika dr. Nata-
ša Gliha Komac in njegov 
podpredsednik Rudi Barta-
loth, jim s prizadevnim de-
lom to v veliki meri uspe-
va. Veliko pričakujejo o tri-
jezičnega pouka v šolah Ka-
nalske doline (italijanščina, 
nemščina in slovenščina), 
zakon je že podpisal šolski 
minister prejšnje italijanske 
vlade, ki naj bi se začel v pri-
hodnjem šolskem letu, ven-
dar je za to treba zagotoviti 
učitelje.

Če so bili ob ustanovitvi 
Planike odnosi med različ-
no govorečimi pogosto hlad-
ni, se sedaj zboljšujejo. Od-
nos do slovenščine in Slove-
nije je pozitiven.

Delovni in praznični 
jubilej

Planika je delovno in 
praznično proslavila jubi-
lej. V petek, 21, oktobra, so 
se v Ukvah srečali predstav-
niki Planike, Urada sloven-
ske vlade za Slovence v za-
mejstvu in po svetu, ki ga je 
zastopala državna sekretar-
ka Vesna Humar, predstav-
niki sosednjih občin iz Slo-
venije, z Gorenjske so bili v 
Ukvah župan Kranjske Gore 
Janez Hrovat, župan Jese-
nic Blaž Račič in župan Ble-
da Janez Fajfar. Pridružil se 
jim je tudi generalni kon-
zul Slovenije v Trstu Gregor 
Šuc. Nedelja, 23. oktobra, pa 
je bila praznična. Po maši v 
ukovški cerkvi so na njenem 
pročelju odkrili in blagoslo-
vili nad 100 let star križ, ki 
je bil hudo poškodovan v po-
tresu leta 1976. Sledila je 

prireditev v dvorani Planike, 
na kateri je pel tudi pevski 
zbor z Obirskega na Koro-
škem. Odprli so fotografsko 
razstavo Ukovške planine, 
ki sta jo pripravila razisko-
valec slovenskih planin dr. 
Tone Cevc in fotograf Fran-
ce Stele. S priznanji in zah-
valami so se spomnili po-
sameznikov in ustanov, ki 
so pomagale pri delu Plani-
ke. Med prejemniki so tudi 

Gorenjci: občine Bled, Jese-
nice, Kranjska Gora in Ži-
rovnica, učiteljici slovenšči-
ne Katarina Kejžar iz Kranj-
ske Gore in Alenka Mirtič 
Dolenec iz Mojstrane, Zgor-
njesavski muzej z Jesenic in 
njegova nekdanja direkto-
rica Irena Lačen Benedičič, 
Gibanje Kultura Natura Slo-
venije in pisec tega podlist-
ka, kar je tudi priznanja ča-
sopisu Gorenjski glas.

Slovenci v zamejstvu (874)

Rudi Bartaloth že petindvajset let kot predsednik in zadnja 
leta kot podpredsednik deluje v Slovenskem kulturnem 
središču Planika. / Foto: Jože Košnjek

Slovenski praznik pod Višarjami
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Kubanska raketna kriza 
1962

Obnovimo najprej spo-
min na dogodke na Kubi 
med 16. in 29. oktobrom 
1962. Za kakšno krizo je 
šlo? »Kubanska kriza (tudi 
Karibska kriza) je naziv za 
politični spor med Sovjet-
sko zvezo in ZDA leta 1962. 
Kriza se je začela, ko je ame-
riško vodstvo izvedelo, da na 
Kubi skrivaj nameščajo sov-
jetske rakete z jedrskimi ko-
nicami, ki bi lahko dosegle 
Združene države Amerike. 
Predsednik John Kennedy 
je poslal okrepitve v ameri-
ško pomorsko oporišče Gu-
antanamo in 22. oktobra 
1962 od sovjetskega partij-
skega voditelja Nikite Hruš-
čova in kubanskega predse-
dnika Fidela Castra zahte-
val, da naj prenehajo z na-
meščanjem raket ter odstra-
nijo raketna oporišča. Sovje-
ti so sestrelili ameriško vo-
jaško letalo, ki je preletava-
lo kubansko ozemlje in nji-
hova oporišča. Predsednik 
Kennedy je Sovjetom zag-
rozil, da bo napadel njihovo 
ladjevje, ki se je bližalo Kubi 
s sestavnimi deli za jedrsko 
raketno oporišče, če se to ne 
bo obrnilo. To bi zagotovo 
sprožilo sovjetski odgovor in 
verjetno celo tretjo svetovno 
vojno. Na ukaz Hruščova so 

se pri t. i. »orehovi črti« obr-
nile sovjetske trgovske lad-
je. Sovjetska zveza je privoli-
la v zahteve ZDA in izprazni-
la raketna oporišča, v zame-
no pa naj ZDA ne bi napad-
le Kube. Del tega sporazuma 
pa je bil tudi umik ameriške-
ga jedrskega orožja iz Turči-
je, ki je bil širši javnosti dlje 
časa nepoznan. Odtlej je 
med Moskvo in Washingto-
nom vzpostavljena direktna 
telefonska zveza s tako ime-
novanim rdečim telefonom. 
Med kubansko krizo je bil 
svet do sedaj najbližje jedr-
ski vojni.« (Vir: Wikipedija)

Taktično jedrsko orožje
Razliko med strateškim 

in taktičnim jedrskim orož-
jem nam razloži naš gene-
ral Dobran Božič. »Ključna 
razlika je po namenu ozi-
roma po uporabi. Taktič-
no jedrsko orožje se upo-
rablja na bojišču, medtem 
ko je strateško namenjeno 
predvsem uničenju velikih 
mest.« Glavna razlika med 
taktičnim in jedrskim orož-
jem je v moči. Moč strateške-
ga jedrskega orožja se meri 
od 100 kiloton do megato-
ne, najmočnejše taktično pa 
ima 100 kiloton moči. Razli-
ko najbolje ilustrira primer-
java z močjo jedrske bombe, 
ki je leta 1945 razdejala Hi-
rošimo. »Razsežnosti so ne-
predstavljive. Če pogledamo 
samo Hirošimo, je bilo tam 

uporabljeno jedrsko orožje 
moči 15 kiloton. In če danes 
gledamo, da ima že taktično 
orožje tudi moč do 100 kilo-
ton, vidimo, kakšno je lah-
ko razdejanje na bojišču ozi-
roma pri uporabi taktičnega 
orožja. Če vemo, da je bilo 
v Hirošimi mrtvih nekako 
več kot 200.000 ljudi, po-
tem vidimo, kakšno je bilo 
razdejanje.« Razlika med 
obema tipoma tega orož-
ja je tudi v dometu. »Abso-
lutno je tudi razlika v dose-
gu. Taktično jedrsko orožje 
je nekako dosega od 40 kilo-
metrov do običajno 500 ki-
lometrov, imajo tudi rakete, 
ki imajo doseg 1500 kilome-
trov. Medtem je strateško je-
drsko orožje, predvsem so to 
balistične rakete, izstrelki iz 
podmornic, kjer je pa doseg 
tudi 3500 kilometrov, torej 
se izstreli iz Sibirije in bali-
stična raketa prileti v Ameri-
ko in obratno. Pri taktičnem 
jedrskem orožju je nekako 
radij kontaminacije in radij 
delovanja od 250 kvadratnih 
kilometrov do nekako 700, 
800 kvadratnih kilometrov, 
pri strateškem pa govorimo 
o nepojmljivih dimenzijah 
– torej recimo Pariz, New 
York, Moskva – ta mesta bi 
bila takoj uničena in od mes-
ta ne ostane nič.« Bi posledi-
ce uporabe taktičnega jedr-
skega orožja v Ukrajini do-
segle tudi Slovenijo? »Če go-
vorimo o uporabi taktičnega 

jedrskega orožja v Ukrajini, 
torej na bojišču, kjer poteka-
jo zdaj spopadi, oblak oziro-
ma kontaminacija ne bi do-
segla Evrope, za nas ne bi 
bilo nevarno, torej absolu-
tno v tem primeru uporabe 
taktičnega jedrskega orož-
ja ni neke bojazni pred kon-
taminacijo v Evropi.« Zakaj 
pa bi Rusi sploh uporabili 
takšno orožje, s katerim že 
nekaj časa grozijo? »Zakaj 
bi se sploh uporabilo jedr-
sko orožje? Jedrsko orožje je 
bilo v zgodovini vedno orož-
je odvračanja in ne iti v voj-
no. Hladna vojna je temeljila 
na oboroževanju z jedrskim 
orožjem in prepričevanju 
drug drugega, da se v vojno 
ne gre. Vendar ruska dok-
trina je, da situacija – točno 
takšna, kot je danes v Ukraji-
ni – narekuje, da lahko upo-
rabijo taktično jedrsko orož-
je: to pa, če se ne zgodi pre-
boj na fronti ruskih sil ali če 
nasprotna stran začne proti-
ofenzivo in je uspešna v pro-
tiofenzivi. Torej za zaustavi-
tev ali preboj ali zaustavitev 
nasprotnih sil.« (Vir: inter-
vju Petre Marc z Dobranom 
Božičem, MMC RTV SLO)

Jedrska grožnja 2022
Je možnost jedrske voj-

ne realna? Bojimo se, da je, 
vendar kljub temu upamo, 
da bo zmagal razum. A Pu-
tin ni Hruščov in Biden ni 
Kennedy …

Miha Naglič

V teh tednih je minilo šestdeset let od oktobra 1962, ko je le malo manjkalo, da bi prišlo do jedrskega 
spopada med ZDA in Sovjetsko zvezo. Šestdeset let pozneje pa spet ne manjka veliko do uporabe 
jedrskega orožja v ukrajinski vojni ...

Tako so 25. maja 1953 na poligonu v Nevadi izstrelili 
jedrsko bombo s težko havbico z razdalje deset kilometrov. 
Podoben prizor je možen zdaj v Ukrajini. / Foto: Wikipedija

Sovjetski voditelj Hruščov in ameriški predsednik 
Kennedy sta leta 1962 zmogla preprečiti jedrski spopad. 
Fotografirana na Dunaju, junija 1961. / Foto: Wikipedija

Ruska medcelinska raketa RS-24 Jars je eno najmočnejših 
strateških jedrskih orožij na planetu. Bo kdaj uporabljeno?  
/ Foto: Wikipedija

Nove knjige (656)

Staroverstvo v Sloveniji
»Potem ko je krščanstvo 

najprej preplavilo Sredoze-
mlje, nato Evropo in navse-
zadnje ves svet, se je njegovo 
zmagoslavje zdelo tako zelo 
samoumevno, da ni bilo ni-
kakršne osnove za vpraša-
nje, ali morda obstaja vsaj 
majhna možnost, da je kje 
v evropskih deželah mnogo 
stoletij po pokristjanjenju 
predkrščansko verovanje na 
organiziran način vendar-
le preživelo do sodobnosti. 
Tako vprašanje bi bilo pač 
podobno vprašanju, ali lah-
ko na katerem od velikih 
alpskih smučišč srečamo 
jetija. Noben resen človek 
se ga ne bi drznil postaviti. 
Ko je najprej leta 2012 izšla 
knjiga izročil Borisa Čoka V 
siju mesečine in nato leta 
2015 še mnogo obsežnejša 

Iz nevidne strani neba Pavla 
Medveščka, se je strokov-
na javnost znašla pred veli-
kanskim izzivom, kako se 
odzvati. Obe knjigi namreč 
prinašata vrsto pričevanj o 
organiziranem obstoju še v 
20. stoletju tega, kar so pri-
povedovalci imenovali naša 
stara vera s starimi bogovi in 
molitvami po starem. Teh-
nični izraz staroverstvo se 
zdi v skladu s temi naved-
bami. Vsekakor se kaže iz-
ogniti zaničljivemu izra-
zu poganstvo. Ali pa se bos-
ta v prihodnosti morda uve-
ljavila izraza naravoverstvo 
ali celo rodnoverstvo, to bo 
pokazal čas. Osuplosti stro-
kovne javnosti je sledilo po 
eni strani iskanje konteks-
tov predstavljenih izročil, 
po drugi strani pa sistemati-
čen dvom o njihovi avtentič-
nosti. Vsekakor se je zgodila 

tudi pomembna spodbuda 
pri razvoju novoreligijskih 
skupin v Sloveniji, ki pa jih 
pričujoča knjiga ne obravna-
va. Posveča se namreč dru-
gim vprašanjem. Da to lah-
ko stori, uvodoma razpra-
vlja o vprašanju avtentičnos-
ti in nanj pozitivno odgovo-
ri. /…/ S tem smo pri religio-
loškem vidiku staroverstva v 
Sloveniji, ki ga knjiga obrav-
nava z vidika postkrščanske 
teologije. Opozori na teorijo 
pramonoteizma, ki mnogo 
bolje pojasni obstoj vrhov-
nega boga pri starovercih. 
V nadaljevanju pa se analiza 
usmerja v povezave med člo-
vekom, naravo in njenimi si-
lami, o čemer so staroverci 

nenehno govorili. Gre za to, 
da sebe enačimo z vsemi ži-
vimi bitji, ki živijo okoli nas 
in z nami, in da je med nami 
tudi tisto, česar ne vidimo ali 
ne razumemo, a to še kako 
deluje. Staroverci so pozna-
li vidike okoljske etike, ki jih 
danes štejemo za najnapre-
dnejše.« (str. 9, 10)

Gornja odlomka sta iz raz-
mišljanja, ki ga je v ta zbor-
nik prispeval Andrej Pleter-
ski. Prav zanimivo je spre-
mljati fenomen obujanja za-
nimanja za staroverstvo v 
Sloveniji v zadnjih letih. Ta 
knjiga priča, da se zanj vse 
bolj zanima tudi strokovna 
javnost, dostopna pa je vsem 
bralcem tudi na spletu.

Staroverstvo v Sloveniji med religijo in znanostjo, več 
avtorjev, uredili Saša Babič in Mateja Belak, Založba 
ZRC, Ljubljana, 2022, 176 strani

Miha Naglič

Jedrska grožnja
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Pa poglejmo, kako nam bo 
do odgovora o tem, kakšne 
vrste poezija je slam poezija, 
pomagal Google. Ampak ne, 
v zadnjem trenutku zadržim 
pritisk tipke enter, saj bo to 
moje prvo vprašanje aktual-
nima sogovornikoma, Hani 
Bujanović Kokot, študentki 
novinarstva na FDV, in Galu 
Grobovšku, študentu obliko-
vanja na Akademiji za likov-
no umetnost in oblikovanje. 
Oba, Hana je uspešna mlada 
prozaistka, Gal saksofonist in 
vokalist v skupini Smetnaki, 
sta ob študiju tudi na različne 
načine vpeta v kulturno doga-
janje v Kranju in širše. Tok-
rat v pripravo državnega pr-
venstva v slam poeziji, ki bo 
jutri, v soboto, pod okriljem 
Layerjeve hiše na sporedu v 
Stolpu Škrlovec, Hana kot 
projektni vodja dogodka, Gal 
kot vsestranski pomočnik in 
morda tudi eden tekmovalcev 
na tokratnem »slam odru«.

O slam poeziji je torej govo-
ra. »Slam način interpretacije 
poezije se mi zdi najbolj zani-
miva platforma za približeva-
nje poezije ljudem. Sicer ima 
tovrsten način podajanja pe-
smi neki zgodovinski konte-
kst, sam pa sem ga ne glede na 
to dojel kot platformo, s katero 
poezija lahko postane dostop-
na širši množici, da se ob tem 
izogne nekemu namišljene-
mu elitizmu in stereotipom, 
da je poezija nekaj blazno res-
nega, nedostopnega. Prav to 

poezija ni,« svoje razmišlja-
nje predstavi Gal Grobovšek 
in poudari: »Pri slam poeziji 
nastopajoči gleda poslušalcu 
neposredno v oči in zadene v 
tvoje misli, ker je tako zelo v 
živo.«

Hana Bujanović Kokot 
pove, da se je slam scena v 
Ljubljani začela razvijati po 
letu 2000, vmes nekoliko 
zamrla, spet pa se je vrnila 
pred leti na Metelkovo, svo-
je razmišljanje o slam poe-
ziji pa pojasni s primerom: 
»Kot rečeno, je bilo na Me-
telkovi prvo državno prven-
stvo v slam poeziji. Pesnica 
Veronika Dintinjana (leta 
2017 tudi Jenkova nagrajen-
ka, op. a.) je na pesniški ve-
čer prišla vsa premočena, 
ker jo je nekdo 'pošprical'. 
Jezna je stopila do mikrofo-
na in začela govoriti, kaj vse 
ji je tisti dan šlo narobe. To je 
slam poezija.«

Zgodovina slam poezije
Pa še »poguglajmo«. Slam 

poezija izvira iz Chicaga, 
kjer je pred 38 leti ameriški 
pesnik Marc Kelly Smith, ki 
velja za očeta slama (Slam 
Papi), v želji po populariza-
ciji poezije začel pripravlja-
ti prve pesniške večere v ne-
kem džez klubu. Način tovr-
stnega predstavljanja poezi-
je pa se je uveljavil šele kas-
neje, ko so se v nekem dru-
gem čikaškem klubu začeli 
srečevati pesniki vsako ne-
deljo, večere pa so poimeno-
vali Uptown Poetry Slam.

Na spletni strani MKC Ma-
ribor, v štajerski prestolnici 
je gibanje slam poezije z eki-
po Slam zverine še posebno 
močno, so zapisali tole zani-
mivo anekdoto: »Marc Kelly 
Smith rad pove, da se je ime-
na večera spomnil po naklju-
čju. Medtem ko je gledal bej-
zbolsko tekmo, ga je klica-
la novinarka, da bi izvedela 
več o večeru, ki ga organizi-
ra. Marca je v tistem trenut-
ku bolj zanimal šport – že-
lel si je, da bi igralec na tele-
viziji 'zadel' žogico ('to slam a 
ball'). In ker je želel, da bi ime 
večera hkrati tudi označevalo 
četrt, v kateri se večer odvija, 
da bi obiskovalci vedeli, kje se 
zbrati, se je tako domislil Up-
town Poetry Slama.«

Slam poezija je torej po-
ezija, pesniški stil, ki je po-
vezan s privlačnim nasto-
pom v živo. Želja akterjev je 
predstaviti poezijo raznoliki 
javnosti neposredno z odra 
oziroma izza mikrofona, 
kot to poteka na slam sreča-
njih. In tekmovanjih – saj so 
k tem nastopom dodani še 
elementi tekmovalnosti. V 
Sloveniji je še posebno pri-
ljubljena med mladimi, za-
čelo se je v Ljubljani, prvo dr-
žavno srečanje pa je bilo leta 
2016 v Mariboru.

Slam poezija v Kranju
Slam poezija pa ima lepo 

uspevajoče poganjke tudi 
v Kranju. »Pred nekaj leti 
sem z načrtom obuditi poe-
zijo med ljudmi k sodelova-
nju potegnila Gala in sva za-
čela razmišljati, kako poezi-
ji vrniti življenje in strast,« 
pripoveduje Hana. »Ljubo 
mi je s starimi pristopi, kot 
je to začel Marc Kelly Smith 
v Chicagu in se je to giba-
nje razširilo po svetu, poezi-
jo vračati novi generaciji. Še 

bolj kot vrnitev strasti pa se 
mi je v spomin vtisnila fra-
za demokratizacija poezi-
je. Gre za tip poezije, ki ne 
pozna nobene diskriminaci-
je, saj je namenjena vsem – 
tako verujočim kot ateistom, 
otrokom in staršem, ljudem 
vseh ras, tako preprostim 
kot tistim, ki od poezije že-
lijo nekaj več ...«

Ob tem Gal razmišlja, da se 
je bariera med človekom in 
poezijo večala, s slam poezi-
jo pa je biti pesnik spet posta-
lo »kul«. »Priznam, tak način 
predstavljanja poezije sem 
sprva videl kot kapitalistič-
ni izpad, saj to vključuje tek-
movanje, hkrati pa sem spoz-
nal, da je nastop v živo, ko lah-
ko govoriš direktno publiki in 
tako na neki način z njo ko-
municiraš.« Hana k temu 
dodaja, da je lahko vsak »sla-
mer«, ne moremo pa reči, da 
je vsak dober »slamer«. V du-
hovitem tonu omeni staro 
geslo »kruha in iger«, da vsak 
lahko pride na oder, ampak …

Najprej so še v predkoron-
skem času v Kranju gosto-
vali Mariborčani, k nastopa-
nju so vabili že uveljavljene 
slam pesnike in pesnice, da 
bi ti spodbudili tudi kranj-
sko sceno. Po državnem tek-
movanju v Mariboru je lani 
to potekalo na Ptuju, kjer je 
Gal Grobovšek postal držav-
ni podprvak. »Ko je bilo go-
vora o naslednjem organiza-
torju državnega prvenstva, 
sem takoj ponudila Kranj. 
Saj je naše mesto vendarle 
mesto poezije, takoj pa so 
bili za tudi v Layerjevi hiši, 
kjer bo tekmovanje poteka-
lo.«

Ko pesnik tekmuje
Za tekmovanje v slam po-

eziji po vsem svetu veljajo tri 
temeljna pravila, in sicer: na 

odru sta le pesnik in mikro-
fon brez kakršnihkoli pripo-
močkov, pesem avtor pravi-
loma predstavlja na pamet, 
na voljo pa ima največ tri 
minute. Za vsako prekršeno 
pravilo se odštevajo točke. 
»Blizu je razmišljanje pri-
jateljice 'slamovke' iz Mari-
bora, ki pravi, da se na tek-
mi ocenjuje neocenljivo,« o 
»tekmovalnosti« namigne 
Hana. Sicer je vselej sesta-
vljena strokovna komisija, v 
katero so vključeni tudi na-
ključni obiskovalci večera. 
Glasuje se z ocenami od 1 do 
10, tisti, ki zbere največ točk, 
zmaga.

V Kranju bo tekmovalo 
deset pesnic in pesnikov. 
Na državno prvenstvo so se 
uvrstili prvi in drugi iz šti-
rih predizborov v Maribo-
ru, Kranju, Novem mestu in 
Ljubljani, tik pred začetkom 
tekmovanja pa bodo na tako 
imenovanem last call (zad-
njem pozivu) izbrali še dva 
tekmovalca. Tu se lahko pre-
izkusijo vsi, kot rečeno ima-
jo na voljo mikrofon tri mi-
nute in do tri pesmi na pa-
met.

Na jutrišnje prvenstvo sta 
se iz predizbora že uvrstili 
Ana Štular in Nika Gamser, 
v zadnjem pozivu pa se bos-
ta preizkusila tudi Gal Gro-
bovšek in Eva Ručigaj. Na-
slov lanskega prvaka bo tudi 
letos branil izjemni slam pe-
snik Matic Ačko iz Maribo-
ra. Strokovno komisijo tek-
movanja bodo sestavljali De-
jan Koban, Alenka Štrukelj 
in Ajdin Huzejrović, kot re-
čeno pa se jim bosta pridru-
žila še dva naključno izbrana 
člana iz občinstva. Slovenija 
se je z vzpostavitvijo držav-
nega prvenstva v slam poe-
ziji vključila tudi na evropski 
slam zemljevid in od takrat 

redno pošilja svoje prvake 
tudi na evropska prvenstva.

Sobota za »slam«
Že danes, v petek, ob 17. 

uri bo v Layerjevi hiši pote-
kala delavnica kritiškega pi-
sanja, namenjena mladim 
literarnim kritikom. Vodila 
jo bo prevajalka in literarna 
kritičarka Diana Pungeršič, 
udeleženci pa bodo v obrav-
navo vzeli knjige, ki so izšle 
pri Layerjevi založbi.

Časovnica »slam sobote« 
je bogata. Že ob 16. uri bodo 
v Galeriji na mestu pred 
Mestno knjižnico Kranj od-
prli razstavo Slam poezi-
je. Na njej predstavljajo, kaj 
sploh je slam poezija, njeno 
teoretično ozadje, dodali so 
fotografije s kranjskega pre-
dizbora, v branje pa ponu-
jajo tudi nekaj poezije »sla-
merjev« iz vse Slovenije. Ves 
čas prvenstva bo v Layerjevi 
hiši potekal knjižni sejem, 
na katerem se bodo predsta-
vile manjše založbe iz Go-
renjske in osrednje Slove-
nije.

Na Literarni čajanki ob 17. 
uri se bo predstavila pesni-
ca in pisateljica Katja Gore-
čan, ki bo kljub mladosti ob 
bogatem pesniškem opusu 
predstavila tudi svoj roma-
neskni prvenec Materinska 
knjižica. Uro kasneje bo sle-
dila SOS slam delavnica, ki 
jo bo vodil aktualni državni 
prvak Matic Ačko, v njej pa 
se bodo udeleženci posve-
tili performansu in izraža-
nju osebnosti na odru. Ob 
19.30 po na sporedu zadnji 
poziv, na katerem bodo do-
bili še dva tekmovalca za dr-
žavno prvenstvo v slamu, ki 
se bo začelo ob 20. uri. Tek-
movanje bo povezovala Moj-
ca Frim, nastopila pa bo tudi 
glasbenica Sara Ševaljević.

Slam poezija sporoča, da 
pesnice in pesniki niso bav-
bav, poezija je nekaj, kar je 
lahko dostopno vsem. V 
slam gibanju želijo dati pri-
ložnost vsem. »Slam poezi-
ja ti da možnost za angažira-
no poezijo, a ne da govoriš o 
tistem, česar ne poznaš, am-
pak o tistem, kar čutiš. Slam 
nastop ti da neko drugo di-
menzijo … Čutiš meso, ki 
se trga, ki razpada in bruha 
kri ... In zagotovo je tudi v ob-
činstvu kdo, ki ga to premak-
ne,« poudarja Gal Grobov-
šek, Hana Bujanović Kokot 
pa dodaja: »Prav večeri slam 
poezije so tisti, ki pesnikove 
misli prenašajo naprej, ko te 
sliši in razume še kdo.« In to 
v živo, »slamer«  nasproti ob-
činstvu in posameznikom v 
njem.

Igor Kavčič

Hana Bujanović Kokot in Gal Grobovšek o slam poeziji / Foto: Igor Kavčič

Kaj je slam poezija? Odgovor poznata Hana Bujanović Kokot in Gal Grobovšek, dva kulturna aktivista iz Kranja, ustvarjalna na različnih umetniških 
področjih, ki želita poezijo spet približati ljudem. Pogovarjali smo se o tej vse bolj priljubljeni obliki pesniške interpretacije, ki ji jutri zvečer v Stolpu Škrlovec 
velja prisluhniti v živo. Na sporedu bo namreč državno prvenstvo v slam poeziji. V živo. Z odra direktno v žilo, dodajam namesto njiju.

Slam poezija v živo iz oči v oči

skoraj slava   
kolegica pesnica mi je enkrat
po tem ko sem napisal
par dobrih pesmi in
imel par relativno uspešnih branj
lastne in tuje poezije rekla
gal
ravno slaven še nisi
te pa ljudje skoraj poznajo
in pozitivno mislijo
o tebi in tvojem delu
nastope bi počas lahko
začel zaračunavat

in pred nekaj dnevi
sem dobil klic
od taiste kolegice pesnice
da priznana avtorica želi
da na predstavitvi njene nove zbirke
berem njeno poezijo
da me je slišala
da sem ji kar fin
da mam lep glas in lepo artikuliram

branje bo prihodnjo sredo
plačila ne bo
česar nisem komentiral
bom pa lahko zastonj pil pivo

Gal Grobovšek
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Zaradi česa se tako pogosto 
zgodi, da prav pred in med 
prazniki pri mnogih pridejo 
na površje tiste težke, temne 
misli in čustva, ki nam jih si-
cer uspe zadržati nekje glo-
boko v sebi?

Čisto preprosto: življenje 
večine običajno teče v zares 
hitrem tempu. Hitimo od jut-
ra do večera, ob koncu tedna 
naredimo tisto, kar nam med 
tednom ni uspelo, si malo od-
počijemo in v ponedeljek zač-
nemo znova. Številne raziska-
ve kažejo, da se danes ljudje 
doma praktično ne pogovar-
jajo – enostavno zato, ker se 
ne vidijo. Služba od devetih 
do petih in dlje ne dopušča 
kaj dosti drugega. Ko pridejo 
prazniki, pa je časa naenkrat 
več in takrat pride na površje 
mnogo tistega, kar je prej os-
talo zadaj. Zelo podobno je 
bilo tudi med epidemijo. Ne-
kateri pari so se takrat ločeva-
li, drugi so uživali.

Je bilo vse to opaziti tudi pri 
ljudeh, ki so prihajali v vašo 
ordinacijo?

Bilo. Zame je bil ta čas 
predvsem obdobje epidemije 
strahu, ki je skupaj z grožnja-
mi, vzbujanji občutka kriv-
de in odgovornosti za druge 
ter sramotenjem samostoj-
no mislečih na površje potis-
nila marsikaj. Si predstavlja-
te na primer občutke otroka, 
katerega stari starš je umrl za 
covidom, ki ga ja otrok »pri-
nesel« iz šole? Živi s peča-
tom, da je kriv za smrt neko-
ga ... Strahu je v družbi veli-
ko, predvsem pred kaznijo ali 
sankcijo. Strah, ki se ga člo-
vek morda niti ne zaveda in 
ga ne izraža, gre v jezo, ne-
izražena jeza v žalost, ta, za-
držana v sebi, pa nas vodi na 
prag največje težave sodob-
nega časa na področju psihe, 
to pa so depresivna občutja. 
Pravijo, da približno četrti-
na vseh ljudi zjutraj vzame 
zdravilo, da gredo sploh lah-
ko v službo. O številu tistih, 
ki zdravilo naročajo na sple-
tu, pravzaprav ne vemo nič ...

Znamo izstopiti iz tega zača-
ranega kroga?

Zgolj za to, da lahko vozi-
mo avto, moramo narediti 
kup teoretičnih in praktičnih 
izobraževanj in testov. Za živ-
ljenje pa ni nobene šole. Kdo 
nas je učil, kako živeti, kako 
umreti, kako biti v odnosih, 

kako vzgajati otroke, kako re-
ševati zakonske težave? Ljud-
je berejo knjige in gredo sem 
ter tja na kakšen pogovor, to 
pa je vse, kar je na voljo.

Kdo so ljudje, ki se na tej poti 
vendarle ustavijo in (si) priz-
najo, da potrebujejo znanje, 
podporo in pomoč?

Naj poudarim, da se sam 
ukvarjam z zdravimi ljud-
mi, ki pa imajo določene sti-
ske in težave. Najprej jih na-
učim osnov, kot je na primer 
ta, da je temeljni zapis za člo-
vekov karakter njegovo otro-
štvo tja do petega leta staros-
ti. Pogosto povprašam, koli-
ko se spomnijo tega obdob-
ja in večina pravi, da skoraj-
da nič. Razložim jim, da so ga 
pozabili zato, ker je bilo pre-
težko in preboleče, a obenem 
prav to, kar so pozabili, vodi 
njihovo življenje. Nad pove-
danim so presenečeni, a za-
nimivo, že star slovenski pre-
govor pravi, da tisto, kar se Ja-
nezek nauči, Janez zna ... Če 
torej vzgajamo po vzorcu: na-
paka – krivda – slabo počutje 
– kazen, se človek tega nau-
či in v življenju to tudi priča-
kuje. Če ga ne kaznujejo dru-
gi, se pogosto kaznuje sam, 
zato je tudi tako veliko sa-
modestruktivnih mehaniz-
mov, s katerimi človek trpin-
či svoje telo, pa med ljudmi 
načeloma veljajo za zdrave – 
med njimi na primer deloho-
lizem, športizem ... Resnica 
pa je ta, da takrat, ko človek ne 
dela nič, največ naredi zase.

Kot na primer med prazniki?
Ko se življenje ustavi, pri-

de na dan mnogo tistega, 
kar sicer uspešno odrivamo. 

Ampak enkrat se je treba 
ustaviti. To je trenutek, ko se 
človek vpraša, kje je smisel, 
kam življenje pelje  ... Tako 
je bilo med epidemijo in pri 
praznikih je prav tako; vse 
tisto, česar človek ni počistil 
sproti, udari na plan.

Se strinjate, da ima v tem 
smislu posebno vlogo prav 
prvi november, dan spomi-
na na mrtve? S kulturo obi-
skovanja pokopališč in priži-
ganja sveč  ...

... kar je popolnoma v 
redu, to je žalujočim v ute-
ho, počutijo se povezani s 
tistimi, ki so odšli. Prvi no-
vember je čas, ko je noč dol-
ga in dan kratek, narava 
umira in mi se spominja-
mo pokojnih, razmišljamo 
o lastni umrljivosti. Strah 
pred smrtjo je najvišje na le-
stvici strahov. Danes še bolj 
kot nekoč, saj ljudje nima-
jo več toliko verskih prepri-
čanj, ki bi jih v tem smislu 
pomirjala, in tudi o smrti se 
skorajda ne govori. Pa smo 
spet pri učenju: ob kopici te-
čajev, ki so vsepovsod na vo-
ljo, nikjer ne najdemo tečaja 
za umiranje, za smrt.

Smrt je dejstvo, ki doleti 
vsakogar od nas, njena skriv-
nost pa nekaj, o čemer se na-
čeloma ne govori. Zato toli-
ko groze in panike. Prazniki, 
sploh prvi november, v člove-
ku budijo razmišljanja o min-
ljivosti, o smislu bivanja in 
o tem, kaj je v življenju res-
nično pomembno. In še ne-
kaj: dokler ne poznaš skriv-
nosti smrti, ne veš, kako ži-
veti. Morda so prav prazni-
ki tudi priložnost, da razmis-
limo, kaj je bistvo življenja, 

ozavestimo, da nas njuno 
čaka smrt, in v luči smrti pre-
vetrimo svoje življenje. Naj 
na tem mestu omenim knji-
go, vredno branja, napisal jo 
je Adrian P. Kezele, naslov pa 
je Gospodar smrti in trije Na-
čiketovi ognji. Vredno branja.

S svojimi življenjskimi in 
profesionalnimi izkušnja-
mi ste si s smrtjo »na ti«. 
Po hudi prometni nesreči 
v mladosti se bili klinično 
mrtvi, nekoč kot duhovnik 
in danes kot terapevt in sve-
tovalec ste stali ob strani šte-
vilnim umirajočim.

Pri 16 letih sem imel ob-
smrtno doživetje. Ljudem 
vedno povem, da je moja 
osebna izkušnja takšna, da 
smrt zagotovo ni konec. Ni 
nujno, da tudi vi mislite tako, 
a moja izkušnja je takšna. V 
tej luči človek življenje gle-
da zelo drugače in tudi strah 
pred smrtjo je manjši.

Pa ljudje, ki ste jih spremlja-
li v odhajanju?

Odvisno od vsakega posa-
meznika. Nekateri so imeli 
zelo težke smrti, drugi lepe ...

Kaj je težka smrt?
Da človek umre v boleči-

nah, da se ne želi posloviti za-
radi vezanosti na materialno 
ali na ljudi, pa zamere, obsod-
be, obžalovanja ... Kot da gres-
te na pot z balonom, ki se ne 
more dvigniti, dokler ne pre-
režete vseh vrvi, ki ga držijo na 
tleh. Spomnim se, kako sem 
na smrt pripravljal gospo, ki 
je, ko je prišla prvič, stopila v 
pisarno in rekla: »Debeljak, 
povedali so mi, da imam raka 
in da bom umrla. Sem prišla, 

da se pripravim na smrt.« 
Odvrnil sem ji: »Gospa, priš-
li ste na pravo mesto.« V zvezi 
s tem bi res rad pohvalil gos-
po Matejo Lopuh, zdravnico, 
izjemno strokovnjakinjo za 
paliativo, in društvo Palias, 
ki s svojim predanim delom 
mnogim omogočijo človeški, 
dostojen odhod.

In gospa, ki se je prišla k vam 
pripravit na smrt?

Počasi sva šla skozi njeno 
življenje, opravičila se je, vsaj 
v sebi, vsem, ki jim je kdaj 
škodovala, odpustila vsem, 
za katere je imela občutek, 
da so škodovali njej, napisala 
oporoko ... Kasneje so mi po-
vedali, da je bila njena smrt 
blaga: globok vdih ... in izdih.

Iz zgodb in pričevanj vemo, 
da je tako včasih pogosto tudi 
bilo. Gospodar na kmetiji je 
zbolel, začutil, da prihaja nje-
gov konec, legel je na poste-
ljo, poklical domače, se po-
menil z njimi in umrl. Am-
pak včasih je bila smrt lju-
dem bližje, živeli so z njo in z 
zavedanjem, da vsi umremo.

Kako se torej na primer jaz, 
načeloma zdrava ženska sredi 
petdesetih, lahko pripravim 
na svojo smrt, ki je v moji gla-
vi nekaj še zelo oddaljenega?

Najprej je smiselno raz-
misliti o dejstvu smrti: je s 
smrtjo vsega konec, bo del 
mene živel naprej, kam bo 
šel ...? Vem, težava je, da teh 
stvari ne moremo razume-
ti – lahko pa jih čutimo. Na-
vajeni smo, da (se) z umom 
ves čas nadzorujemo, zato 
je eden od nasvetov ta, da 
se vsak dan učimo »spušča-
ti«: reka teče, sonce vsak dan 
vzide, vsa je prav, četudi ne 
moremo vplivati nanju. Pa 
še to je po mojem prepriča-
nju zelo pomembno ozaves-
titi: če živiš v luči zavedanja 
smrti, vse, kar je, bistveno 
bolj ceniš kot sicer.

Pred nami je prvi november, 
dan spomina na mrtve. Kaj 
bi od tej priložnosti zaželeli 
nam, ki smo še tu?

Na vratih na neko pokopa-
lišče piše: »Pomnite, to, kar 
ste sedaj vi, smo bili nekoč 
mi.« Vsakemu človeku že-
lim, da začne razmišljati – 
o tem, da bo umrl, o smis-
lu svojega življenja ter o tem, 
kaj je vredno in kaj ni – gle-
de na dokončnost dejstva, da 
vsi odidemo; goli, tako kot 
smo prišli na ta svet.

Marjana Ahačič

Andrej Debeljak / Foto: Tina Dokl

Andrej 
Debeljak

»Dokler 
ne poznaš 
skrivnosti smrti, 
ne veš, kako 
živeti. Morda so 
prav prazniki 
priložnost, da 
razmislimo, 
kaj je bistvo 
življenja, 
ozavestimo, da 
nas njuno čaka 
smrt, in v luči 
smrti prevetrimo 
svoje življenje.«

Ko se življenje ustavi ali vsaj upočasni, tako kot med prazniki, pride na dan mnogo tistega, kar sicer uspešno odrivamo, pravi mag. 
Andrej Debeljak, psihoterapevt iz Vrbenj pri Radovljici. O življenju – in smrti, ki je njegov neločljivi del – smo se z njim pogovarjali 
v luči prihajajočega praznika, dneva spomina na mrtve.

Ni ne šole za življenje  
niti tečaja za smrt 



16

Obletnice

   petek, 28. oktobra 2022

Praznovanje častitljivega 
jubileja Podružnične šole 
Bukovščica se je začelo že 
zgodaj spomladi, ko so na 
šolskem vrtu zasadili štiri 
jablane vrste carjevič. Pro-
jekt zasaditve jablan je pote-
kal skupaj z Občino Škofja 
Loka in pobudnico akcije Či-
ško Podnar, zasaditev pa so 
okronali tudi s prisrčno pri-
reditvijo.

Meseca maja je sledila po-
delitev glinenih tablic z do-
mačimi hišnimi imeni v de-
setih vaseh krajevne skup-
nosti. Pri strokovni pripravi 
na popis in pri popisu na te-
renu so sodelovali z Razvoj-
no agencijo Sora in Razvoj-
no agencijo Zgornje Gorenj-
ske in tako so starejše hiše 
tudi s pomočjo šolarjev do-
bile tablice s starimi hišni-
mi imeni.

»Ker se zavedamo pome-
na sodelovanja, smo del pra-
znovanja želeli deliti tudi 
s podružnicama Lenart in 
Bukovica. Na oktobrskem 
športnem dnevu smo skupaj 

prehodili del poti po meji 
nekdanjega šolskega okoli-
ša,« je na petkovi slovesnosti 
povedala vodja Podružnične 
šole Bukovščica Alenka Ma-
gajne

Germ, zanimivo 110-letno 
obdobje delovanja pa je šte-
vilnim zbranim predstavila 
učiteljica Tinkara Šušteršič.

»Šola Bukovščica je od 
leta 1985 podružnična šola 
Osnovne šole Ivana Grohar-
ja. Vsi, ki smo hodili v podru-
žnične šole, vemo, da pote-
ka šolanje na taki šoli pre-
cej drugače kot na večji šoli. 
Vsi se med seboj dobro poz-
najo in med njimi se plete-
jo drugačni odnosi. Pouk za-
radi manjšega števila učen-
cev poteka bolj individualno, 
učenci so bolj aktivni pri do-
datnih aktivnostih. Ker star-
ši odhajate v službe prej in 
se vračate kasneje, smo pos-
krbeli za enak standard, kot 
ga imajo učenci matične 
šole. To se mi zdi zelo po-
membno, saj zato otroci os-
tajajo na tej šoli in podružni-
ca tako služi svojemu kra-
ju. Razširili smo tudi paleto 

brezplačnih interesnih de-
javnosti, vse to s ciljem, da 
imajo učenci v prvih petih 
letih šolanja enake mož-
nosti kot njihovi vrstniki na 
matični šoli. Zavedamo se, 
da šolarji potrebujejo pred-
vsem znanje za življenje in 
reševanje problemov,« je 

povedal ravnatelj Osnovne 
šole Ivana Groharja Marko 
Primožič, zbrane pa je poz-
dravil tudi župan Tine Radi-
nja. »Rad pridem sem v Bu-
kovščico. Letos sem imel za 
to kar nekaj priložnosti in ob 
obiskih sem doživel srce in 
dušo šole. Videl sem, koliko 

truda in osebnega odnosa je 
na takšni šoli, ki se vsake-
mu otroku res osebno pos-
veti. Tudi za nas ostale pa je 
potrebnih veliko volje in tru-
da, da podružnične šole oh-
ranimo. Marsikje po Slove-
niji so se podružnične šole 
zaprle. Naše tri vztrajajo in 

naša skupna zaveza je, da 
bodo vztrajale tudi naprej,« 
je poudaril župan Radinja, 
zbrani pa so mu glasno za-
ploskali.

»V zadnjih letih smo pre-
cej naredili, v naslednjih pa 
bomo poskrbeli še večjo pro-
metno varnost mimo šole. 
Prav tako bomo uredili zu-
nanjo učilnico, za kar bomo 
obnovili lopo ob šoli,« je po-
vedal predsednik Krajevne 
skupnosti Bukovica - Bukov-
ščica Zdravko Markelj.

Zbrane so s prisrčnim 
programom razveselili 
učenke in učenci šole, vnu-
kinja Ema Šmid in hčerka 
Anica Šuštar pa sta predsta-
vili pesniško zbirko Tu sem 
doma, v kateri so zbrane pe-
smi pokojne Bukovščanke 
Jerce Šolar, ki je v vasi in v 
vsej Selški dolini pustila ve-
lik pečat. Za imeniten glas-
beni prispevek sta poskrbela 
akademski glasbenik pevec 
Anton Habjan in harmoni-
kar Nejc Jemec, visoko oble-
tnico pa je z razstavo oboga-
til nekdanji učenec šole An-
ton Benedik.

Vilma Stanovnik

Ob visokem jubileju Podružnične šole Bukovščica so se skupaj na odru predstavili vsi 
učenci in s programom navdušili številne obiskovalce. / Foto: Vilma Stanovnik

Na Podružnični šoli Bukovščica, ki je sicer del Osnovne šole Ivana Groharja Škofja Loka, so se vse leto z različnimi prireditvami spominjali 110. obletnice 
ustanovitve šole, prejšnji petek pa so pripravili še zaključno slovesnost s predstavitvijo pesniške zbirke in odprtjem razstave.

Po slavnostnem prere-
zu traku na novoasfaltira-
nem dvorišču in ogledu lič-
ne poslikave opornega zidu 
pred vhodom so učitelji-
ce hitro sklenile, da se pra-
znovanje ob 170-letnici šol-
stva v Sorici z dvorišča šole 
prestavi v od šole nekaj sto 
metrov oddaljeni Zadružni 
dom, in vse so izpeljali tako, 
kot bi tam vadili neštetokrat. 
A kot nam je povedala vodja 
soriške šole Monika Gasser, 
niso, niti enkrat. Zato velja-
jo vse pohvale tako učenkam 
in učencem kot učiteljicam.

Letos šolo v Sorici obisku-
je 12 učenk in učencev, ki so 
minuli petek za svoje mame, 
očete, krajane in širšo jav-
nost pripravili pravo mini 
predstavo. Ta podružnična 
šola je sicer tretja najstarejša 
šola na Selškem. Ustanov-
ljena je bila leta 1852. Pouk 
je potekal v stari mežnariji. 
Prvi učitelj je bil Peter Ce-
bin. Avgusta 1890 so zače-
li zidati novo šolo, ki stoji še 
danes. Pouk v novi stavbi se 
je začel 9. januarja 1892.

Ravnatelj matične šole v 
Železnikih Franc Rant je po-
vedal, da ima soriška šola za-
res bogato tradicijo, in pou-
daril, da so šola ljudje, učen-
ci, zaposleni, krajani. »Šola 
v Sorici se nadgrajuje iz leta 
v leto, obiskujejo jo učen-
ci, ki radi hodijo vanjo, in v 

njej delajo zaposleni, ki radi 
opravljajo svoje delo. To je 
ključ do uspeha in prepričan 
sem o dobrem delovanju so-
riške šole tudi v prihodnjih 
letih.«

Šolarji v Sorici radi sodelu-
jejo tudi na prireditvah v kra-
ju: ob novem letu, nastopijo 

za starejše krajane, za kul-
turni praznik, ob materin-
skem dnevu. Ob koncu šol-
skega leta pripravijo tudi 
razstavo svojih izdelkov.

Župan Železnikov Anton 
Luznar je vesel, da trenutno 
šolo obiskuje dvanajst učen-
cev, ob tem pa upa, da se bo 

število še povečalo, počasi bo 
tako to postala druga največ-
ja podružnica, takoj za šolo 
v Selcih. »Ni vse le v dob-
rem učnem uspehu, gre za 
vzajemno bivanje, strpnost 
in medosebno spoštovanje. 
Skupne vrednote gojijo vsi: 
učitelji, starši, učenci in lo-
kalna skupnost.«

Na prireditvi v Zadruž-
nem domu v Sorici je o svo-
ji stvaritvi na zidu šole spre-
govoril tudi Mohor Kejžar, 
ki je svojo akademsko kari-
ero, kot je povedal, začel rav-
no tu, v Sorici, zato ni bilo 
naključje, da ga je vodja šole 
Monika Gasser poprosila za 
poslikavo podpornega zidu. 
»Gre za dva otroka: eden 
predstavlja ustvarjalnost, ki 
je ni nikoli preveč, drugi pa 
učenje, ki ga prav tako nikoli 
ni preveč. Upam, da bo čim 
več generacij lahko videlo to 
sliko,« je povedal.

Kako z dušo in srcem v 
šolo hodijo učenke in učen-
ci, pa je bilo zares vidno na 
prireditvi, ki so jo pripravili 
skupaj s svojimi učiteljica-
mi. Zapel je zborček vseh, 
pripravili so skeče, kako je 

bilo v šoli v starih časih in 
kako danes, pokazali, kako 
so včasih »trdo« vzgajali in 
kako se denimo z učitelji-
cami zdaj v začetku tedna 
sproščeno pogovorijo, kako 
so preživeli soboto in nede-
ljo. Izkušnje, kako so doži-
vljale šolanje v Sorici, pa so 
s polno dvorano Zadružne-
ga doma podelile tudi neka-
tere nekdanje učenke in uči-
teljice.

»Koliko zgodb se je stka-
lo v teh letih šolanja v Sorici, 
nekatere so prijetne, kakšne 
pa verjetno tudi malo manj. 
Hvala vsem, ki ste z nami 
delili svojo izkušnjo o šola-
nju, ob tem pa se zahvalju-
jemo vsem drugim, s kate-
rimi kakorkoli sodelujemo. 
Vsi skupaj si želimo, da bi 
se naše sodelovanje ohrani-
lo še naprej in da bi skupaj 
pisali same lepe spomine in 
prijetno novo šolsko zgodo-
vino. Hvala vsem mojim so-
delavkam za pomoč pri prip-
ravi te prireditve, brez vas je 
ne bi bilo,« pa se je ob koncu 
prireditve ob 170-letnici šole 
v Sorici zahvalila vodja šole 
Monika Gasser.

Klara Mrak

Čeprav so se nad Sorico tistega petkovega popoldneva zgrinjali oblaki, zapihal je severnik, začelo je deževati ..., podobe in duše dogodka, ki so ga pripravili 
učenke, učenci in učiteljice Podružnične šole Sorica, ni moglo skaziti prav nič.

Soriške barve ustvarjalnosti

Majhna šola, ki veliko ponuja

Vseh dvanajst učenk in učencev PŠ Sorica / Foto: Gorazd Kavčič
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Mavrični bojevniki (1)
Mavrični bojevniki se 

imenuje zavod za pomoč 
mladim z motnjo ADHD 
(motnja pozornosti in hi-
peraktivnost). Promovirajo 
zdrav način življenja in raz-
mišljanja otrok, mladih in 
odraslih. Svoje delovanje so 
na posvetu Za boljšo priho-
dnost otrok predstavili tudi 
v državnem zboru.

Predstavnik društva De-
jan Sotirov je uvodoma po-
vedal nekaj besed o ADHD, 
motnji pozornosti in hipe-
raktivnosti, s katero se sre-
čujemo vse pogosteje. »V 
družbi te otroke hitro opa-
zimo. Živahno skačejo oko-
li, so nemirni, veliko govori-
jo, so nepozorni ... Na drugi 
strani so to otroci, ki so zve-
davi, jih zanima veliko stva-
ri, so empatični, pogumni, 
celo sposobni hiperfokusa, 
ko jih nekaj pritegne. Ti ot-
roci hodijo po tanki črti živ-
ljenja, spremlja jih stigma, 
kljub temu da nevrozna-
nost dokazuje nevrofiziolo-
ške spremembe v možga-
nih. So nevzgojeni, razve-
jeni, pa vendarle izstopajo 

s svojo karizmo. Po drugi 
strani so to tisti, ki so si upa-
li odkrivati najbolj skrite ko-
tičke sveta, ki so uspešni v 
različnih poklicih, gospo-
darstvu, športu, humanitar-
nosti. Težko se osredotoči-
jo zgolj na eno stvar v življe-
nju. Pa je to zares narobe, če 
te zanima več stvari hkrati?« 
se sprašuje. Poudarja, da je 
ADHD najhitreje rastoča 

diagnoza modernega sveta. 
»V osmih letih smo zabe-
ležili 46-odstoten porast. V 
Sloveniji imamo od pet do 
osem odstotkov otrok z dia-
gnozo ADHD. To pomeni v 
povprečju dva otroka na slo-
venski razred.«

In pri teh številkah so 
Mavrični bojevniki edi-
na nevladna organizaci-
ja na področju obravnave 
ADHD, ki ima tako veliki 
obseg, izkušnje, znanje in 

bazo. »To, da smo edini, ki 
obravnavamo tako obsežno 
tematiko, je problem. Letos 
delujemo deseto leto, pro-
grame izvajajo prostovolj-
ci. ADHD vpliva na celot-
no okolje otroka, na celot-
no družbo, posledično na 
stroške. Vpliva na druži-
no, šolo, na otrokov pros-
ti čas, na zdravje, tako te-
lesno kot duševno. V veli-

ki meri so prisotne komor-
bidne motnje, 25 odstotkov 
jih ima prisotne osebno-
stne motnje, 54 odstotkov 
anksiozne motnje in depre-
sijo. Prisotna je samomoril-
nost. Osemnajst odstotkov 
staršev z otrokom z ADHD 
se loči. Pomembna sta pro-
ces in zgodnje spremljanje 
otroka, in ne zgolj otroka, 
celotnega sistema. ADHD 
vpliva na celoten segment 
stroke oziroma celotna 

stroka se po pomoč obrača k 
nam: vzgojno-varstveni za-
vodi, centri za socialo delo, 
šole, fakultete, starši. Na 
taborih in drugih progra-
mih so pri nas prisotni štu-
dentje, ki izvajajo obvezno 
šolsko prakso. Smo študij-
ska baza mnogim razisko-
valcem. Tabor se napolni 
v tridesetih minutah. Pot-
rebujemo sistemske rešit-
ve, povezovanje različnih 
služb, strokovnjakov, drža-
ve, nevladnih organizacij, 
spletno stran, stičišče, pro-
fesionalizacijo nevladnih 
organizacij, financiranje, 

redne in dosegljive progra-
me,« je opozoril Sotirov.

Zaključil je z omembo ak-
tualne tematike z drugega 
področja. »Danes je veliko 
govora o energiji, pa vpra-
šam, zakaj bi se potem bali 
presežka energije, ki jo ima-
jo osebe z ADHD? Osebno 
me bolj skrbita apatija in ne-
zainteresiranost, ki ju opa-
žam pri svojem delu danes 
z mladimi. Otroci z ADHD   
so resnično izjemni, kot je 
izjemna naša skupna priho-
dnost. Učimo in se učimo. 
Naša pot je naš cilj.« 

(Se nadaljuje)

Maja Bertoncelj

Torte

Pri nas doma imamo na-
vado, da za rojstni dan speče-
mo torto. Kdo je ta, ki peče, si 
lahko mislite. Še vedno sem 
jaz. Ko so bili otroci majhni, 
mi je prišla pod roke knjiga, 
ki sta jo napisali dve vzgojite-
ljici, Reč' torta. Na zelo prep-
rost način knjiga poda veli-
ko predlogov, kako pripravi-
ti preproste in vendarle za-
nimive torte za rojstne dne-
ve. Kasneje sem se udeleži-
la več slaščičarskih delavnic, 

Mojca Logar

raznolikost  
in vključevanje

Dejan Sotirov, predstavnik društva Mavrični bojevniki 
/ Foto: osebni arhiv

da sem svoje znanje o oku-
sih, izgledih in sam nabor 
tort obogatila. V resnici pa 
ostajam pri tistih zelo prep-
rostih in enostavnih, ki sem 
se jih naučila peči, ko so bili 
otroci še majhni. Tako osta-
jamo pri treh osnovnih tor-
tah, sadni, čokoladni in sku-
tini. Dodala sem še nutelino 
z banano in te okuse kom-
biniram s sezonskim sad-
jem ter krasim z domačim 
cvetjem, listjem, bombo-
ni, mrvicami in kar se pač 
znajde v shrambi. Običaj-
no ima že vsak otrok vnap-
rej izbran okus torte. Tako 
je Rok za rojstni dan izbral 
sadno, Eva pa je rekla »čis-
kejk«, kar je različica skuti-
ne torte. Malo se mi je mudi-
lo, pa sem namesto skutine 
torte pripravila ledene koc-
ke (sladica iz piškotov, sku-
te in kisle smetane). Tik pre-
den sem dala to sladico v pra-

vokotni pekač, sem pomisli-
la, kaj če bi jo dala v okrogel 
model za torte. Tako so na-
mesto »čiskejka« nastale le-
dene kocke. Mislila sem si, 
saj sta otroka že dovolj veli-
ka in jima bo vseeno, če ima 
eden torto, drugi pa kocke. 
Čez dva dni je Eva kar malo 
užaljeno pripomnila: »Rok 
je za rojstni dan dobil torto, 
jaz pa zgolj ledene kocke. To 

ni isto kot »čiskejk«.« Žele-
la sem razložiti, da so sesta-
vine iste, le oblika je drugač-
na. Nakar Eva odgovori: »Za 
rojstni dan mora biti torta 
in torta je okrogla, ne pa kar 
ene kocke.« Potem sem se 
pogovorila še z drugimi ot-
roki, kakšno sladico pričaku-
jejo za rojstni dan. Enotno so 
odgovorili: »Za rojstni dan si 
želimo torto in torta je okro-
gla. Kocke ali kaj drugega je 
zgolj približek torte!«

Samo enkrat, ko je bila v 
hiši bolezen, smo kupili dve 
torti. Bili sta dragi in neoku-
sni. Spomnim se, da sem šla 
enkrat za šesti rojstni dan 
deklet na službeno pot. Dan 
prej sem jima spekla torti. 
Še danes vesta povedati, da 
sta torti dobili, mene pa ni 
bilo doma.

Torej za rojstni dan otro-
ci pričakujejo torto, ki jo spe-
če mama, in mora biti okro-
gla. In otroci pričakujejo, da 
smo takrat doma in z nji-
mi. No, to, da sem ravno tak-
rat doma, so morda že pre-
segli. Janez pravi, da je tor-
ta za otroka v tem primeru 
le t. i. tranzicijski objekt, kar 
preprosto pomeni, da bo tor-
ta otroka vedno spominjala 
na mamo. Torta je manj po-
membna, bolj je mama. Ali 
si mama vzame čas za otro-
ka ali ne? Da mu vedeti, koli-
ko njene pozornosti in truda 
je vreden! Tako otrok prever-
ja, koliko velja v njenih očeh.

profesorica geografije 
in zgodovine

zakonski in  
družinski terapevt

Moč in nemoč
Janez Logar

Pogosto se srečujemo z 
nemočjo. Kot da se ne da nič 
narediti. Ljudje tudi povedo, 
da so razmere hude, nepred-
vidljive, negotove in da prak-
tično lahko le čakamo, kaj 
bo. Vmes še gledamo poro-
čila in gledamo v nebo, da na 
nas ne bo padla kakšna skala 
ali bomba. V odnosih pa sre-
čujemo t. i. naučeno nemoč. 
Nič se ne da spremeniti, ker 
sem imel katastrofalno otro-
štvo, ker me učiteljica ni ma-
rala, ker je mož nasilen, ker 
me žena ne mara, ker druž-
ba vpliva na otroke … vedno 
dobijo izgovor, zakaj se ne-
česa ne da narediti. In ti ljud-
je dejansko verjamejo, da se 

nič ne da spremeniti. Tako 
zelo so se navadili na nemoč, 
da se je ne morejo odvaditi. 
Da niso nič mogli spreme-
niti, so se nekje naučili. Ali 
so jih zatirali, ali niso poslu-
šali njihovih želja, ali so se 
smejali njihovim potrebam. 
Dejansko so bili prisiljeni 
nič storiti zase. Ni jim bilo 
omogočeno aktivirati sebe. 
Vendar to je preteklost. Za 
nemočjo je vedno ogrom-
no potlačene jeze, celo besa, 
saj dejansko nihče nima pra-
vice nas omejevati, da bi se 
lahko izražali, uresničeva-
li, pokazali, kaj znamo. Da-
nes je nov dan. Vedno lah-
ko nekaj storimo zase. Če-
tudi nismo vajeni. Ne sme-
mo pristati na besede, da se 
nič ne da storiti. Lahko pove-
mo svoje mnenje, moramo 
se postaviti zase, ljudem, ki 
nam delajo krivico, mora-
mo postaviti meje, ženske 
same odločajo o svojem tele-
su – nihče jih nima pravice 
izkoriščati, še najmanj mož, 
lahko zamenjamo službo, če 
so z nami nespoštljivi, lahko 
vzdignemo glavo in bedake 
pogledamo v oči, za izvrstno 
opravljeno delo lahko zahte-
vamo boljše plačilo … Potre-
bujemo le zdravo jezo, za ka-
tero so nam pravili, da je ne 
smemo čutiti. Jeza ni nič sla-
bega, agresija pa je.

Povsem drugače doje-
mamo nemoč v duhov-
nem svetu. Tam se moramo 

umakniti s svojo voljo in s 
svojo močjo, da bo lahko du-
hovna moč začela delovati 
v naše dobro. To ne pome-
ni, da nehamo obstajati, le 
tako močno zaupanje, vero 
potrebujemo, da bo Nekdo 
drug začel vezati življenjske 
niti v našo korist. V nemoči 
smo se počutili majhni, ven-
dar z lastno nemočjo pred 
neskončno močjo Duhov-
nega sveta je prijetno stati. 

Sploh če vemo, da smo na 
svet prišli, da nam bo lepo 
in da bomo srečni. Ker mno-
go dogodkov, srečanj, ljudi, 
odnosov ne zmoremo sami 
upravljati, nam je vedno na 
razpolago moč duhovnos-
ti. Le močno vero potrebu-
jemo. V naši deželi opisano 
najlažje ponazorimo z beda-
mi »Zaupaj Bogu«, drugače 
misleči pa povedo, da je tre-
ba zaupati Ljubezni, Svetlo-
bi, Vesolju … Nekaj zelo po-
dobnega je učil in pisal že 
naš rojak Martin Kojc pred 
drugo svetovno vojno. Naša 
aktivnost naj bo pa vsaj to, 
da točno vemo, kaj hočemo 
v tem življenju biti, doseči, 
kako živeti, s čim se ukvar-
jati, v kakšnih odnosih žive-
ti … Potem nam bo to dano – 
z manj zemeljske nemoči in 
več duhovne moči.

Naučena nemoč ubija. 
Duhovna moč krepi.

Torta mora biti okrogla.

»V osmih letih smo zabeležili 46-odstoten porast 
števila diagnoz. V Sloveniji imamo od pet do osem 
odstotkov otrok z diagnozo ADHD. To pomeni v 
povprečju dva otroka na slovenski razred.«
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Razgledi

   petek, 28. oktobra 2022

Dan žena
Tako kot vsako leto so tudi 

to leto žene za svoj praznik 
pripravile zabavo zase, pa 
tudi za svoje može. Poskr-
bljeno je bilo za godca in pi-
jačo. Zabavo so pripravile v 
vaškem gasilskem domu, 
ki naj bi bil za take stvari 
najprimernejši. Žene same 
pa so napekle piškotov in 
drugih dobrot polne pehar-
je. Kar skušale so se, kate-
ra bo prinesla več in boljših 
sladkarij. Na zabavo so po-
vabile tudi može in druge, 
kdor je hotel priti, da bodo 
lahko plesale pozno v večer.

Tako je prišel na zaba-
vo tudi Tone, ki je bil ved-
no tam, kjer se je dobilo 
kaj zastonj. Tone ni bil po-
ročen, sam z mamo je živel 
na manjši kmetiji. Na zaba-
vi je sedel v kotu in se basal z 
dobrotami, ki jih je bilo pol-
no na mizah. Vselej pa, ko je 
bil prepričan, da ga nihče ne 
opazuje, ker so bili vsi zave-
rovani v ples, je piškote tlačil 
za srajco. Toda Tončka ga je 
imela cel večer na očeh, ker 
je dobro poznala njegove na-
vade. Kar dolgo je trajala za-
bava. Vsi so plesali, le Tone 
se ni premaknil iz kota, pa je 
Tončka naročila godcu, naj 
zaigra eno hitro polko samo 
zanjo in Toneta. Kar izvlekla 
ga je izza mize. Zavrtela ga 
je in plesala sta, da jih je bila 
polna soba. Držala ga je za 
srajco in mu jo postopoma 
vlekla izza hlač. Naenkrat so 
se po plesišču usuli piškoti, 
ki jih je imel Tone spravlje-
ne za srajco in namenjene za 

njegov dom. Nastal je glasen 
smeh po dvoranici. Tone pa 
je nemo stopil skozi vrata in 
jih zaloputnil za sabo. Od te-
daj dalje menda ni nikoli več 
prišel na zabavo ob prazniku 
dneva žena. O dogodku pa se 
je po vasi še dolgo govorilo.

Španovija
Po ljudskem izročilu sta v 

času križarskih vojn dva bra-
ta iz naših krajev v Sveti de-
želi potegnila nekega viteza 
izpod otomanskih mečev in 
mu tako rešila življenje. Za 
oddolžitev jima je ta vitez dal 
veliko zemlje, cel Srednji Vrh 
v Tunjicah. Brata sta zgradila 
hišo in skupaj živela. Zato so 
ljudje tej hiši dali ime Špano-
vija. V starih cerkvenih knji-
gah je zapisano, da je posest 
velika za grunt in pol, kar naj 
bi bilo po zdajšnjih merah 
najmanj 30 hektarjev. Na 
celem Srednjem Vrhu naj 
bi bila to edina domačija. Je 
pa nekaj zemlje prehajala na 
druge kmetije. Župnik Jože 
Lombergar, ki je služboval v 
Tunjicah do leta 1876, pa na-
vaja v svojih zapiskih, da po-
sest še obsega samo 6 hek-
tarjev. Pri hiši se je spreme-
nilo več priimkov, kot zadnji 

sta tu živeli dve ženski, vdo-
va Helena Sedušak, poroče-
na Kosirnik, in moževa se-
stra Katarina. Umrli pa sta 
pri sosedu, kjer je bila za »ta-
mlado« Helenina hči, in si-
cer Helena leta 1903, Katari-
na pa dve leti za njo. Po tem 
času je domačija na Špano-
viji začela propadati. Po dru-
gi svetovni vojni je bilo le še 
nekaj zidovja in vodnjak. V 
neposredni bližini je zdaj 
zrastla nova, ki smo ji dali 
ime pri Špan, malo podob-
no prejšnjemu imenu. Na 
Španiji pa je v času, ko hiša 
ni bila več naseljena, menda 
strašilo. Če si prišel na Sred-
nji Vrh tam okrog polnoči, 
je tam mimo z veliko ropota 
prikorakala ali pritekla četa 
vojakov v okovanih škornjih 
oziroma so prikorakali samo 
škornji, saj vojakov od kolen 
navzgor sploh ni bilo, kot da 
bi bili pri kolenih odseka-
ni. To so pripovedovali sta-
ri tunjiški možje, ki so to v 
velikem strahu menda tudi 
sami doživeli. Veljalo je kar 
pravilo, da ponoči tam mimo 
ni varno hoditi. Marsikateri 
vaščan si je to vzel za resno 
in mimo Španovije ponoči ni 
hotel hoditi.

 Ivan Nograšek

Ferjančič je gorenjski prii-
mek, čeprav ga najdemo tudi 
v drugih slovenskih pokraji-
nah. Ima še svojo redkejšo 
različico: Florijančič.

Priimek Ferjančič je nas-
tal tako, da so otroci Florjana 
ali Cvetka dobili dodatek k 
imenu: Ferjančič ali Florjan-
čič, ali pa Florjan, Florjanc, 
Florijančič, Ferjan, Ferjanc, 
Flere. Na Gorenjskem se je 

ohranila predvsem oblika 
Florjančič, na Primorskem 
Ferjančič.

Nastal je iz moškega ime-
na Florjan, ki so ga v zgodovi-
ni dajali moškim z imenom 
Cveto ali Cvetko. V Sloveniji 
živi 392 Florjanov in z leti jih 
je vse več. »Razcveteli« so se 
posebej po letu 1990. Še več 
pa je Cvetkov, 608, in Cve-
tov, 98. Še več »cvetja« naj-
demo med ženskami: Cvetk 
je 3480 in Cvete so 103, 

skupaj kar 3805. Tu je še 82 
Florjan in 74 Florijan.

Gre za slovensko različico 
latinskega imena Florianus, 
ki se je razširilo v naše kraje 
posebej s čaščenjem sv. Flori-
jana. Ime prihaja iz osebnega 
imena in latinske besede flo-
rus, ki je najprej pomenila ru-
men ali svetlolas, kasneje pa 
cvetenje. Razširjena ljudska 
razlaga, da ime izhaja iz la-
tinske besede flos v pomenu 
roža oziroma flores v mno-
žinski obliki, tako ne drži.

Kult priljubljenega sv. Flo-
rijana je med Slovenci tako 
močan zaradi zemljepi-
sne bližine s svetnikovo do-
movino. Sv. Florijan (250–
304), rimski častnik, se je ro-
dil v neki vasi v bližini Duna-
ja, umrl pa blizu Linza. Prav 
tam, v Zgornji Avstriji, po reki 
Donavi, ki teče najprej sko-
zi Linz in nato skozi Dunaj, 
je potekala meja slovenske 

naselitve. Umrl je mučeniške 
smrti, ker je hotel iz ječe rešiti 
štirideset kristjanov, zaprtih 
med preganjanjem cesarja 
Dioklecijana. Po mučenju so 
mu na vrat obesili mlinski ka-
men in ga vrgli v reko Anižo, 
ki jo danes mnogi v Sloveni-
ji zaradi nepoznavanja ime-
nujejo kar v nemščini: Enns. 
Čaščenje sv. Florijana je zelo 
priljubljeno v Srednji Evropi: 
je zavetnik Poljske in Duna-
ja, gasilci pa so se v Sloveni-
ji pred nastopom komuniz-
ma imenovali vitezi sv. Flo-
rijana. Po vojni so nove ob-
lasti skušale odstraniti vsak 
spomin na svetnika, zavetni-
ka pred poplavami in požari. 
Po osamosvojitvi pa so ga slo-
venski gasilci ponovno vrni-
li v javnost: prenekateri gasil-
ski dom krasi njegova podo-
ba, največkrat v viteški opra-
vi, ko z vedrom gasi gorečo 
hišo ali cerkev.

Florjančič ali Blondič, 1. del

Sv. Florijan, varuh pred poplavami in požari, je običajno 
upodobljen kot rimski častnik z vedrom, ki gasi požar. V 
tem primeru, na sliki Toneta Kralja v Štandrežu pri Gorici, z 
vedrom gasijo angelčki, svetnik pa ima v rokah palmov list, 
simbol mučeništva. / Foto: Tino Mamić

Prvi zapis v krstni knjigi župnije Sorica (K 1731–1757), ki jo 
hrani Nadškofijski arhiv Ljubljana. Tomaž Florjančič, sin 
Andreja in Jere, je postal kristjan 17. decembra 1731. Njegovi 
potomci živijo še danes. / Foto: Tino Mamić

Vaš razgled

Že ko prvič uzrejo svet, otroci z zanimanjem opazujejo svojo okolico. Radovednost, ki se 
skriva v njih, prebudi željo po učenju, spoznavanju sveta, spraševanju in odkrivanju novih, 
zanimivih stvari. Odrasli pa smo tisti, katerih naloga je, da našim najmlajšim ponudimo 
pogoje, ki bodo omogočili nadaljnje raziskovanje in nabiranje izkušenj. N. T. / Foto: Tina Dokl

Ledenik Dachstein v Avstriji privablja skozi celo leto. Zanimiva je že vožnja z gondolo, ki 
pripelje kar na višino 2702 metrov, do točke Hunerkogel. Pod njo se raztezajo ledeniki. Na 
Dachsteinu se vsako leto na sezono pripravljajo številni športniki, tudi slovenski tekači na 
smučeh. V objektiv je naš fotograf ujel Gorenjca Vilija Črva. M. B. / Foto: Gorazd Kavčič

Razgledi

Tino Mamić

Tunjiške zgodbe (12)
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Splača se biti naročnik 
Gorenjskega glasa
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HUMOR, HOROSKOP

PETEK, 28. OKTOBRA 2022

Oven (21. 3.–21. 4.)
Pamet v glavo, jezik za zobe, molk je zlato. To so trije nasve-
ti, ki ta teden za vas ne samo gorijo kot neonski napisi, tem-
več še utripajo v živih barvah. Zdaj ni čas, da bi bili površni 
in se vtikali tja, kamor se ne bi smeli. Počakajte.

Bik (22. 4.–20. 5.)
Kje se konča vaša samozavest, je zdaj vprašanje za vas. Če 
ste v nesrečnem partnerskem odnosu, vam tokrat ne bo lah-
ko, saj bodo planeti to poudarili in razgalili vse tisto, kar ste 
sami sebi prikrivali in si metali pesek v oči, češ saj bo šlo. 
Ne bo!

Dvojčka (21. 5.–21. 6.)
Zakopali se boste v delo, saj kljub svoji dvojnosti znate krep-
ko poprijeti za delo, kadar je to potrebno. Bodite previdni pri 
splošnem komuniciranju, saj vam včasih kakšna od vaših iz-
jav povzroči veliko popolnoma nepotrebnih težav.

Rak (22. 6.–22. 7.)
Spoznavanje novih ljudi in oblikovanje novih socialnih 
omrežij, v živo ne po spletu, vam lahko prinese veliko ko-
ristnega in odpre nova obzorja v življenju, predvsem pa v 
kreativnem ustvarjanju. Ne umikajte se jim in se jim pri-
družite.

Lev (23. 7.–23. 8.)
V tem času se družite samo z ljudmi, ki veliko uporabljajo 
odgovor da in izžarevajo pozitivo. Z njimi se vam bodo od-
prle nove možnosti spoznavanje sebe. Tiste, za katere čuti-
te, da jih ne želite izpustiti, ohranite na dosegu rok.

Devica (24. 8.–23. 9.)
Edina duša, za katero morate poskrbeti, je svoja. Ni potrebe, 
da skrbite za kogarkoli drugega. Ponovno vzpostavite stike 
s sorodniki ali prijatelji, ki so nekako padli iz vaše socialne 
mreže. In ne jezite se zaradi posla. Ni vredno!

Tehtnica (24. 9.–23. 10.)
Čas je, da zastarela razmišljanja prepustite zgodovini. Dob-
ro razmislite, katera vaša stališča so že tako stara, da ob vsa-
ki uporabi potrebujete mehčalec, da jih sploh še lahko upo-
rabite. Osvežite se, da ne boste nekoč tudi sami zarjaveli.

Škorpijon (24. 10.–22. 11.)
Meje, ki ste jih postavili, bo treba malo prilagoditi. Stvari so 
se spremenile in čas je, da nekatera svoja stališča malo prik-
rojite, da boste lažje komunicirali z okolico. Te spremembe 
vam bodo prinesle tudi nekaj olajšanja in sprostitve.

Strelec (23. 11.–21. 12.)
Začutili boste željo in potrebo, da se umaknete od sve-
ta. Vendar vas bo samota spominjala na stvari, ki bi jih 
raje pozabili, zato se ne umikajte od ljudi, saj vam pogo-
vor z njimi lahko prinese olajšanje in vedrino. Veselite se 
življenja.

Kozorog (22. 12.–20. 1.)
Ko bodo vaši dnevi postali zelo zmedeni in ne boste več ve-
deli, kje se vas glava drži, si vzemite čas zase in se odmak-
nite za korak ali dva. Ko boste vzpostavili distanco, vam bo 
lažje, kajti napetosti bodo povsod okoli vas in tega ne pot-
rebujete.

Vodnar (21. 1.–19. 2.)
Če ste zadnje čase posvečali ves svoj čas predvsem družini 
in bližnji okolici, bodo zdaj planeti poskrbeli za vas in vam 
priskrbeli nekaj zabave. Izkoristite jo, saj boste pri vsem do-
gajanju okoli sebe še kako potrebovali sprostitev.

Ribi (20. 2.–20. 3.)
Tudi pri vas bo družina vir stresa, nervoze in konfliktov, zato 
si že sedaj poiščite svoj kotiček miru, kamor se lahko umak-
nete pred vsemi in v miru preživite nekaj lepih in pozitivnih 
trenutkov v dobri družbi – v svoji, seveda.

HOROSKOP
TANJA

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.                        
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TA JE DOBRA

Rešitev:

Rešitev:

Paradižnik
Neka gospodinja je gojila paradižnik. Plodov je bilo na 
rastlinah veliko, toda nikakor niso pordečili.
Prijatelj ji svetuje: »Ko se zvečer stemni, se sleci in naga 
pojdi po vrtu gor in dol. Ko bodo paradižniki to videli, bodo 
zagotovo postali rdeči.«
Ko se naslednji dan spet srečata, prijatelja zanima rezultat: 
»No, je uspelo?«
»Ne, paradižnik ni dozorel, ampak so pa kumare zrasle 
za 15 centimetrov.«

Nova znanka
V družbi neporočenih znancev Janezu predstavijo Marto.
Po nekajminutnem klepetu Marta vpraša Janeza: »Koliko 
let bi mi prisodili?«
»Veste, tega pa resnično ne morem reči. Nisem nikakršen 
ekspert na tem področju. Lahko bi rekel preveč in vas 
užalil.«
»Nič hudega. Le povejte, kar mislite. Naj vam pomagam: 
imam hčerko v vrtcu.«
»A je vzgojiteljica?«

Tatovi
»Gospod policist, na vlaku so mi ukradli denarnico.«
»Kakšna je pa bila?«
»Plavolaska z modrimi očmi …«

Pod nujno
Žena: »Takoj se sleci!«
Mož: »Ali otroci že spijo?«
Ona pa: »Ne, v pralnem stroju imam še nekaj prostora.«
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NAGRADNA KRIŽANKA

PETEK, 28. OKTOBRA 2022

Nagrade: 3-krat po ena vstopnica za koncert  
Novih fosilov v Medvodah, v petek, 18. 11. 2022

Rešitve križanke (geslo, sestavljeno iz črk z oštevil-
čenih polj in vpisano v kupon iz križanke) pošljite do 
srede, 9. november 2022 na Gorenjski glas, Nazorjeva 
ulica 1, 4000 Kranj. Rešitve lahko oddate tudi v na-
biralnik Gorenjskega glasa pred poslovno stavbo na 
Nazorjevi ulici 1.

EVENTSTAR D.O.O., CELJSKA CESTA 24 B, VOJNIK
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Obvestila o dogodkih objavljamo v rubriki Kažipot brez-
plačno samo enkrat, pošljete jih lahko na e-poštni naslov 
kazipot@g-glas.si.

PRIREDITVE

Sveta maša za žrtve vojne in povojnih pobojev
Kranj – Mestni odbor NSi vabi v ponedeljek, 31. oktobra, k 
sveti maši za vse žrtve vojne in povojnih pobojev. Sveta maša 
se bo ob 15. uri začela pri križu v gozdičku za kranjskim po-
kopališčem.

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 
Nazorjevi ulici 1 v Kra nju oz. po poš ti – od po ne delj ka do če tr tka do 11. ure!  
Cene ogla sov in po nudb v ru bri ki so iz red no ugod ne. 

ROZMAN BUS, T: 04 531 52 49, 041 855 630
TRST: 9. 11., STRUNJAN: 25.–30. 11., 30. 11.–5. 12., 
BERNARDIN: 13.–17. 11., MADŽARSKE TOPLICE: 13.–
17. 11., BANJA VRUĆICA S TERAPIJAMI: 18.–25. 11., 
21.–28.11., 9.–16.12., BANJA KULAŠI: 2.–12. 11., VE-
SELI DECEMBER: KOPER: 17. 12., ČAZMA Z ZAGRE-
BOM: 3. 12., BOŽIČNI RADENCI: 26.–29. 12. 

www.rozmanbus.si 

Žalne slovesnosti ob dnevu spomina na mrtve
Šenčur – Krajevna organizacija zveze borcev za vrednote NOB 
Šenčur, Krajevna organizacija zveze borcev za vrednote NOB 
Visoko in Občina Šenčur vabijo na osrednjo občinsko žalno 
slovesnost ob dnevu spomina na mrtve, ki jo organizirajo 
v torek, 1. novembra, ob 11. uri pri osrednjem spominskem 
obeležju NOB na pokopališču v Šenčurju. Slavnostni govor-
nik bo mag. Rajko Bakovnik. V kulturnem programu bodo 
sodelovali učenci Osnovne šole Šenčur, Ljudski pevci Hiše 
čez cesto – Milje, praporščaki in delegacije. Zbor praporšča-
kov in delegacij bo ob 10.40 pred trgovskim centrom Merca-
tor v Šenčurju, od koder bodo skupaj odšli na pokopališče. 
Železniki – ZB za vrednote NOB Škofja Loka, krajev-
na organizacija Železniki, ob dnevu spomina na mrtve 
vabi na slovesnost v spomin na padle borce in žrtve 
fašističnega nasilja. Slovesnost bo v petek, 28. ok-
tobra, ob 16. uri pred spomenikom NOB na Trnju. 
Dražgoše – Krajevna organizacija ZB za vrednote NOB 
Dražgoše ob dnevu spomina na mrtve vabi na komemo-
racijo, ki bo v nedeljo, 30. oktobra, ob 10.30 pri spomeniku 
NOB v Dražgošah. Nastopili bodo: pevec Anton Habjan, 
harmonikar Jernej Jemc, učenci podružnične šole Dražgoše 
in KTD Dražgoše.

IZLETI

Juliana trail Trbiž–Kranjska Gora
Šenčur – Turistično društvo Šenčur organizira v soboto, 5. no-
vembra, pohod po 16. etapi Juliane trail Trbiž–Kranjska Gora: 
Trbiž/Tarvisio–Fužine/Fusine–Rateče–Podkoren–Kranjska 

Gora. Skupne zmerne hoje bo od 4 do 5 ur. Informacije daje 
in prijave zbira do četrtka, 3. novembra, Franci Erzin, tel. 041 
875 812.

Po medvedovih stopinjah
Kranj – Planinsko društvo Iskra Kranj tudi letos – tokrat v 
soboto, 19. novembra – vabi v odročne kraje Slovenije. Po 
vožnji proti Notranjski bo izletnike v Loškem Potoku čakal stari 
znanec Jaka, ki jih bo spremljal na petem, zaključnem pohodu 
Po medvedovih stopinjah. Po jutranji kavi se bodo pohodniki 
odpravili na Kalični vrh (1117 m n. m.), na Kamni grič (1017 m 
n, m.) in nato do doma na Travni gori (906 m n. m.), kjer bo 
zaključek. Nezahtevne zložne hoje (všteti krajši postanki) bo 
za pet ur, višinske razlike bo približno 600 metrov. Odhod 
s posebnim avtobusom izpred Mercator centra Primskovo v 
Kranju bo ob 7. uri. Prijave pri vodnikih (prijava je veljavna s 
potrdilom vodnika): Uroš Prelovšek, prelovsek@gmail.com, 
040 255 163; Stanko Dolenšek, stanko.dolensek@gmail.com 
ali 040 206 164. Prijave, ki so bile potrjene za termin 1. oktober 
2022, ne veljajo hkrati tudi za 19. november 2022 – potrebna 
je ponovna prijava.

Šenturška gora–Prgozdnik–Ambrož
Kranj – Planinsko društvo Kranj vabi na planinsko-pohodni-
ški izlet Šenturška gora (667 m n. m.)–Prgozdnik (1013 m n. 
m.)–Ambrož (1079 m n. m. – Martinova pot), ki bo v četrtek, 
10. novembra, z odhodom z osebnimi avtomobili ob 8. uri 
izpred Globusa. Zapeljali se boste do Šenturške gore, kjer 
boste začeli pohod. Pohodniki bodo lahko šli samo do Am-
broža in bodo počakali pri Prgozdniku. Hoje bo od dve uri in 
pol do tri ure in pol. Prijave z vplačili sprejemajo v društveni 
pisarni do ponedeljka, 7. novembra.

Konec oktobra izjemno topel
Ta konec tedna se bo živo srebro na 1500 metrih dvignilo tudi nad 15 stopinj, kar je po navedbah Arsa 
bolj značilno za poletje kot za konec oktobra.

Kranj – Na Agenciji RS za 
okolje (Arso) ugotavljajo, 
da imamo za konec oktobra 
nenavadno toplo vreme. 
Zadnje dni je bila namreč 
dnevna povprečna tempe-
ratura kar od šest do devet 
stopinj Celzija nad dolgo-
letnim povprečjem, nazad-
nje pa je bilo tako toplo sre-
di septembra. Ta konec te-
dna se bo živo srebro na 
1500 metrih dvignilo tudi 
nad 15 stopinj, kar je po na-
vedbah Arsa bolj značilno 
za poletje kot za konec ok-
tobra. »Pri tleh vendarle ne 
bo povsod izjemno toplo, 
saj bodo ob jasnih nočeh in 

šibkem vetru razmere ide-
alne za nastanek tempe-
raturnega obrata in meg-
le. Ta se bo po nižinah čez 
dan počasi razkrajala, zato 
bodo prisotne velike razli-
ke v temperaturi. Višji pre-
deli bodo marsikje toplej-
ši od meglenih dolin in ko-
tlin. Po obilico sonca bo to-
rej treba v hribe. Ob koncu 
tedna bodo jutranje tempe-
rature večinoma od 5 do 10 
stopinj, še nekoliko topleje 
bo ob morju, najvišje dnev-
ne pa bodo vsaj v krajih, kjer 
se bo megla hitreje razkro-
jila, od 21 do 26 stopinj 
Celzija. Kaže, da bo najto-
pleje prav za podaljšan ko-
nec tedna,« so pojasnili na 

Arsu. Vreme bo torej vsaj 
do prvih novembrskih dni 
umirjeno, prihodnji četrtek 

pa se bo verjetnost za pada-
vine nekoliko povečala, so 
še napovedali.

Ana Šubic

Jesen nas te dni razvaja s prijetnimi temperaturami, ki so 
krepko nad dolgoletnim povprečjem. / Foto: Tina Dokl

Paplerjev bobovec ima tudi 
simbolno vrednost
Okroglo – Ob nedavnem 
svetovnem dnevu vida in 
mednarodnem dnevu bele 
palice je Zveza društev sle-
pih in slabovidnih Sloveni-
je pripravila več dogodkov, 
med drugim so v Domu od-
diha na Okroglem skupaj s 
KUD Lik Naklo obirali Pa-
plerjev bobovec, avtohtono 
sorto jabolk, ki jo je pred več 
kot 130 let vzgojil Naklanec 
Fran Papler. Obiranje je bilo 

simbolično, saj je bilo drevo 
posajeno šele konec lanske-
ga maja. Član upravnega od-
bora Zveze društev slepih in 
slabovidnih Slovenije Janez 
Kermc je dejal: »Jablana je 
tukaj vez med nami, krajani 
in obiskovalci iz širše okoli-
ce, ki prihajajo na Okroglo.« 
Organizatorja Alojzija Murn 
in Dušan Brešar upata, da bo 
posajeno drevo čez nekaj let 
obrodilo sočna jabolka in da 
bo dogodek prerasel v tradi-
cionalno srečanje.

Suzana P. Kovačič

Obrali so Paplerjev bobovec. / Foto: Alojzija Murn

Zalog pri Cerkljah – Sloven-
ska ekipa je na najzahtevnej-
šem tekmovanju v sledenju 
slavila že lani, ko je uigranost 
dokazovala na Madžarskem. 
V letošnjem oktobru se je od-
pravila na Poljsko in premoč 
potrdila tudi s prvim in dru-
gim mestom v posamični 
konkurenci. »Uspeh je toliko 
večji, ker sva prva tekmoval-
ca v zgodovini, ki sta osvojila 
vsa najvišja mesta na eni tek-
mi, in ker sva dvakrat zapore-
doma pripeljala Slovenijo na 
prvo mesto med ekipami,« 
nam je zadovoljen povedal 
podprvak med posamezniki 
Jože Gradišar, ki se že dob-
rih trideset let ukvarja s kino-
logijo. Z Auro Marenbesko, 
belgijsko ovčarko – malino-
is, trenirata od dva- do trik-
rat tedensko, vsakič približ-
no štiri ure, brez prevoza in 
priprave, je pojasnil. Večkrat 
sta bila državna prvaka, pose-
bej pomembno potrditev in 
spodbudo pa je predstavljal 

rezultat, ki ga je slovenska re-
prezentanca dosegla na lan-
skem svetovnem prvenstvu. 
»Velikansko delo, ki je pot-
rebno, da psa pripraviš do 
take stopnje tekmovanja, je 
poplačano v trenutku, ko vi-
diš odlično delo tekmovalne-
ga tima,« pravi Gradišar. Če 
bo šlo po načrtih, bo spomla-
di prihodnje leto z Auro tek-
moval na Finskem, za nastop 
na svetovnih prvenstvih pa 
pripravlja še eno psico.

Tomaž Režonja in Jože Gradišar iz Zaloga pri 
Cerkljah sta na svetovnem prvenstvu za pse 
sledilce premagala vso konkurenco, tako ekipno 
kot posamično.

Postavila sta nov 
mejnik

Ana Jagodic Dolžan

Jože Gradišar z Auro  
/ Foto: osebni arhiv

Podbrezje – Danes, 28. oktobra, ob 18. uri bo v cerkvi Marije 
sedmih žalosti na Taboru pevski koncert z naslovom Marija, 
mati ljubljena. Nastopili bosta pevka Katja Križnar in pianistka 
Marta Habe. Obe sta rojeni v Sloveniji, svoj dom pa sta našli 
na Koroškem. Dve uri kasneje, ob 20. uri, pa bo v Kulturnem 
domu v Podbrezjah prireditev z naslovom Narodne v sliki, 
pesmi, plesu in besedi 2022, posvečena 150. obletnici rojstva 
našega najbolj slavnega arhitekta Jožeta Plečnika.

Večer pesmi in barv v Podbrezjah
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MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

GOLF VII, 1.6 TDI, let. 2014, dizel, 
199.000 prevoženih km, metalne bar-
ve, cena 10.500 EUR, tel.: 041/638-
445 22002702

KUPIM

ODKUPIMO karambolirana vozila, vo-
zila v okvari, slabše ohranjena in nevo-
zna, poceni avtovleka po celi Sloveniji, 
Grega Meze, s.p., Čopova 1, Lesce, 
tel.: 040/629-675 22000065

MOTORNA KOLESA
PRODAM

MOTOR BMW F 650, letnik 2002, 
Enduro, zelo ohranjen, reg. do 
5/2023, tel.: 041/638-445 22002703

AVTODELI IN OPREMA
PRODAM

4 skoraj nove zimske pnevmatike Kle-
ber krisalp 195 55 R16, tel.: 041/567-
101 22002693

ODBIJAČ VW Golf 7 GTi, je brez di-
fuzorja, tel.: 040/614-605 
 22002695

ZIMSKE gume Hunkook, letnik 2021, 
185-55 R16, in strešni prtljažnik za Su-
zuki Swift, tel.: 040/239-365  
 22002696

NEPREMIČNINE
POSESTI
NAJAMEM

VEČ njiv ali travnikov na relaciji Kranj–
Brnik–Moste–Vodice–Komenda–
Cerklje, tel.: 064/283-406 
 22002712

GARAŽE
ODDAM

V bližini letališča Brnik oddam pokrito 
parkirišče za avtodome, kamp prikolice 
in čolne, tel.: 041/249-359  
 22002660

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

V priročniku 
je strnjeno in 
praktično opisana 
reja ovc in koz 
pri nas. Poglavja 
v knjigi: zakaj 
reja drobnice, 
osnovne fiziološke 
značilnosti ovc  
in koz, obnašanje 
ovc in koz, Izbira 
pasme ovc, 
nakup in obnova 
plemenske črede, 
ureditev pašnika, 
pridelava krme, 
posebnosti v 
prehrani drobnice, 
prehrana mesnih 
in mlečnih ovc in 
koz, opravila pri 
ovcah in kozah, ...

Marjeta Ženko

ZALOŽBA KMEČKI GLAS

REJA
OVC IN KOZ

REJA
OVC IN KOZ

Marjeta Ženko

ZALOŽBA KMEČKI GLAS
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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

14136 strani, mere: 17 x 23, 5 cm, brošura         

EUR

Sedem zgodb 
izpod peresa 
priljubljenega 
pisatelja Ivana 
Sivca. Sedem 
grenkih usod 
s toplimi žarki 
svetlobe: Vojko 
Gašperut, Jože 
Okoren, Darko 
Đurić, Anka Vesel, 
Damjan Peklar, 
David Razboršek 
in Benjamin 
Žnidaršič. 
Preberite njihove 
zgodbe in 
spoznali boste, da 
so naše vsakdanje 
težave v resnici 
tako majhne. 
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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

15 208 strani, trda vezava

EUR

MALI OGLASI
T: 201 42 47 
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.

KINO SPORED

CINEPLEXX, KRANJ

Sobota, 29. 10.
13.30, 15.30, 16.50, 17.30,  
18.10, 18.50, 19.30, 20.15, 20.50, 
21.30 PR HOSTAR 2
17.45, 20.30 ČRNI ADAM
21.15 NOČ ČAROVNIC SE KONČA
19.10 POT V RAJ
13.45, 15.45, 17.10 KUNG FU TAČKE, 
sinhro.
14.30 ZMAJEV JEZDEC, sinhro.
15.00 GAJIN SVET 2
14.00, 16.00 MINIONI: GRUJEV VZPON, 
sinhro.

KINO SORA, ŠKOFJA LOKA

Petek, 28. 10.
20.00 PR’ HOSTAR 2 ‰ 
Sobota, 29. 10.
18.00 KUNG FU TAČKE, sinhro.
20.00 PR’ HOSTAR 2 ‰
Nedelja, 30. 10.
17.00 HRASTOVO SRCE
19.00 PR’ HOSTAR 2 ‰
Ponedeljek, 31. 10.
17.00 KUNG FU TAČKE, sinhro.
19.00 PR’ HOSTAR 2 ‰
Organizatorji filmskih predstav si pridr-
žujejo pravico do spremembe programa.

GLEDALIŠKI SPORED

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

Petek, 28. oktobra
19.30 Ivan Viripajev: ZAPRTA ŠTUDIJA. NEW CONSTRUCTIVE ETHICS  (v dvorani PGK)

Sobota, 29. oktobra
10.00 Zavod Frnikola: STRAŠNI STRAH (v dvorani PGK)
19.30 Ivan Viripajev: ZAPRTA ŠTUDIJA. NEW CONSTRUCTIVE ETHICS  (v dvorani PGK)

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE
 

Petek, 28. oktobra
19.30 Miha Mazzini: ZA VSE SEM SAMA

Sobota, 29. oktobra
19.30 Koncert: Manouche

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
                        PETKOVA PRIREDITEV 

                              Izvaja: LG Tri in skupina Bobek                                        
                        O DVEH KOZAH 

                                 Petek, 28. oktober 2022, ob 17.30  
                                 OKC Krice Krace, Tomšičeva 14                                                                                    

                               
                        SOBOTNA MATINEJA 

                               Izvaja: Zavod Frnikola   
                       STRAŠNI STRAH                

                                 Sobota, 29. oktober 2022, ob 10.00 
          www.pgk.si                              Prešernovo gledališče Kranj 

  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
                                                                                                                                                                                                                                  

TEHNIKA
PRODAM

GLASBENI stolp s starimi ploščami 
in kasetami – ugodno, tel.: 040/906-
427 22002698

KURIVO
PRODAM

DRVA, metrska ali razžagana, možnost 
dostave, tel.: 041/718-019  
 22002444

HRASTOVA in bukova drva, razžagana 
z dostavo, tel.: 031/330-425  
 22002439

SUHA bukova drva, možna dostava, 
tel.: 040/705-882 
 22002656

SUHA bukova drva, 8 m3, cena 75 
EUR/m3, žagana 80 EUR/m3, tel.: 
041/291-032 
 22002657

SUHA drva, hrast, bukev, kostanj, je-
sen, suhe plohe bora in smreke, tel.: 
041/481-588 
 22002688

SUHE bukove butare, bukova drva in 
hrastova drva ter rajkelne – okrogljice, 
tel.: 031/826-621 22002015

STANOVANJSKA 
 OPREMA
POHIŠTVO
PRODAM

DOBRO ohranjeno spalnico, tel.: 
064/239-773 
 22002666

GOSPODINJSKI  
APARATI
PRODAM

HLADILNO skrinjo Gorenje, 390 litrov, 
kot nova, ugodno, tel.: 031/643-725  
 22002687

OGREVANJE, HLAJENJE
PRODAM

KOMPLET tuš kabino + kad Kolpasan, 
90 x 90, globina 30, armatura Armal, 
dobro ohranjeno, tel.: 031/891-760 
 22002713

SONČNA kolektorja za vodo, z vso 
avtomatiko, z ogrodjem, ugodno, tel.: 
064/112-914 22002662

GLASBILA
PRODAM

DIATONIČNO harmoniko CFB, odlič-
no ohranjeno ali B Es As harmoniko, 
tel.: 040/739-512 22002661

HOBI
ZBIRAM značke vseh vrst, če jih imate, 
me, prosim, pokličite, tel.: 041/890-
840 22002714

STARINE
KUPIM

STARINE: mizarski ponk, skrinje, 
razglednice, kipe in drobnarije, tel.: 
051/258-936 22002448

OTROŠKA OPREMA
PODARIM

OTROŠKI voziček Chicco, tel.: 
041/743-574 22002675

ŽIVALI IN  
RASTLINE
PRODAM

MALINE, jagode, robide, ki 2-krat rodi-
jo, rože glicinije in magnolije, ugodno, 
tel.: 031/228-235 22002683

KUPIM

PESJAK 2 x 3 m, s streho in kletko za 
kokoši za 12–15 kom., tel.: 041/653-
390 22002689

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

CIRKULAR za žaganje drv s koritom in 
mizo, tel.: 031/812-210  
 22002665

ELEKTRO motorni krožni rezalnik ze-
lja, repe, korenja, krompirja – pomfi, 
zmogljiv, tel.: 041/487-742 
 22002645

KOSILNICO Gorenje Muta, okrog-
li priklop, zelo malo rabljena, tel.: 
040/239-365 22002697

PUHALNIK za seno Marin ventilator za 
sušenje sena, tel.: 031/223-102  
 22002677

KUPIM

KOTEL za žganjekuho, ohranjen, 60, 
80 ali 100 litrov, tel.: 041/498-784 
 22002684

TRAKTOR Deutz, Zetor ali Ferguson, 
do 3.000 EUR, tel.: 031/374-706 
 22002685

TRAKTOR, znamka in model nista po-
membna, lahko tudi v slabšem stanju, 
tel.: 070/112-619 
 22002659

PRIDELKI
PRODAM

IZ Vurberških goric, vrhunsko vino, 
renski rizling l. 2021, ocenjen na Vinis 
zlato priznanje, cena 2 EUR/liter, tel.: 
041/646-067 
 22002670

JEDILNI in krmni krompir ter ku-
pim kletke za kokoši nesnice, tel.: 
041/840-115  
 22002667

KRMNI krompir, tel.: 031/223-102  
 22002678

KRMNO peso, tel.: 051/651-393  
 22002679

KRMNO peso, tel.: 031/764-207  
 22002707

KROMPIR jedilni, bio, cena 1 EUR/kg, 
tel.: 068/601-504 22002708

OREHOVA jedrca, polovičke, tel.: 
041/532-899 22002673

VEČ vrst jabolk, tel.: 031/799-071  
 22002664

TOPLOTNE ČRPALKE

 
DOBAVA TAKOJ

IZE d.o.o 
Golniška c. 68 a, 4000 KRANJ
041 669 742

Na kamniški grad
Kranj – Planinsko društvo Kranj vabi na planinsko-pohodniški 
izlet kamniški grad (595 m n. m.)–Špica (660 m n. m.), in sicer 
v četrtek, 17. novembra. Odhod vlaka bo ob 8. uri z železniške 
postaje Kranj. Pohod boste začeli na železniški postaji Kamnik. 
Hoje bo za dve uri in pol, s seboj imejte malico. Odhod vlaka 
za Kranj je iz Ljubljane ob 15.30. Prijave in prispevek za izlet 
sprejemajo v društveni pisarni do ponedeljka, 14. novembra.

OBVESTILA

Srečanje članov klubov zdravljenih alkoholikov
Lesce – Društvo Krma vabi vse nekdanje člane klubov zdrav-
ljenih alkoholikov, ki sledijo osnovnemu namenu društva, na 
srečanje s sedanjimi člani, ki bo v soboto, 5. novembra, ob 
10. uri v Osnovni šoli Lesce. Cilj srečanja je zaznamovanje 
visokega jubileja delovanja klubov in druženje.

Meritve tlaka, holesterola in sladkorja
Kranj – Rdeči križ Kranj obvešča, da bodo meritve tlaka, hole-
sterola in krvnega sladkorja v mesecu novembru potekale: 2. 
novembra od 7. do 10. ure v Domu krajevne skupnosti Stražišče, 

3. novembra od 8. do 9. ure v Domu krajanov Primskovo in od 
7. do 9. ure v Gasilskem domu Bitnje, 4. novembra ob 7. uri v 
Društvu upokojencev Kranj na Tomšičevi 4, 8. novembra od 8. 
do 9. ure v Domu krajanov Šenčur in 12. novembra od 9. do 10. 
ure v Bifeju Sonček na Krvavcu (samo za »junake Krvavca«).

Krvodajalska akcija
Škofja Loka – Rdeči križ Škofja Loka vabi na krvodajalsko ak-
cijo, ki bo v Šolskem centru Škofja Loka potekala od srede, 2., 
do petka, 4. novembra, vsak dan med 7. in 13. uro. Prosijo, da 
predhodno pokličete in se naročite za odvzem krvi na 051 389 
270, 051 671 147 ali 030 716 796.

Josipinke vabijo
Preddvor – Ženski pevski zbor Josipine Turnograjske Društva 
upokojencev Preddvor prisrčno vabi mlajše upokojenke, da se 
jim pridružijo. Zbor deluje že od leta 1991, trenutno združuje 
14 pevk pod vodstvom zborovodkinje Mimi Roblek. Pojejo 
predvsem ljudske pesmi. Za vsa pojasnila pokličite Anico, 
tel. 040 245 330.

www.gorenjskiglas.si
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ZAHVALA

V 80. letu nas je zapustil dragi 

Stanislav Murnik
iz Velesovega

Iskrena hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti. 
Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem za iz-
ročena sožalja, podarjeno cvetje in sveče. Hvala vsem, ki ste ga 
spoštovali in imeli radi.

Vsi njegovi
Velesovo, oktober 2022

ZAHVALA

V 80. letu nas je zapustil naš dragi 

Stanislav Jagodic
z Visokega pri Kranju

Ob njegovem slovesu se iz srca zahvaljujemo vsem sorodnikom, 
sosedom in znancem, ki ste ga v tako velikem številu pospremi-
li na zadnjo pot. Hvala za darovano cvetje, sveče in denarne pri-
spevke. Hvala pogrebni službi Navček, gospodu kaplanu za lep 
pogrebni obred, pevcem Šenturškega okteta, hvala tudi paliativ-
ni službi bolnišnice Jesenice.
Vsem in vsakemu posebej še enkrat hvala.

Vsi njegovi

ZAHVALA

V 86. letu nas je zapustila naša draga mama, babica, prababica, 
teta, sestrična in svakinja 

Frančiška Pestotnik
z Visokega

Iskrena hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti,  
darovali sveče, cvetje in nam izrekli sožalje. Hvala tudi duhov-
niku in pogrebni službi.
Hvala vsem, ki ste jo imeli radi in jo boste ohranili v lepem  
spominu.

Vsi njeni
Oktober 2022

OSMRTNICA

Nepričakovano in mnogo prezgodaj  
je od nas odšel dragi sodelavec 

Zoran Zabret
Ohranili ga bomo v lepem spominu.

Zavarovalnica Triglav, d. d., Območna enota Kranj

Srce nam žalost je ranila,
ker te več med nami ni.
Čeprav te zemlja je pokrila,
duša tvoja v večnosti živi. 

ZAHVALA

Ob boleči izgubi našega dragega 

Tomaža Grudna
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijate-
ljem, bivšim sodelavcem in znancem za pisna in ustno izreče-
na sožalja, darovano cvetje, sveče in druge darove. Iskrena hvala 
kolektivu Gorenjskega glasa, Koronarnemu društvu Gorenjske 
in ostalim društvom, pogrebni službi Kranj in gospodu župniku 
za lep pogrebni obred. Posebna zahvala dr. Mateji Lopuh in nje-
nemu osebju za skrb in strokovno pomoč ter Kranjskim furma-
nom za ganljivo petje.
Zahvaljujemo se vsem imenovanim in neimenovanim, ki ste  
Tomaža imeli radi, ga spoštovali in ga pospremili k večnemu  
počitku.

Žalujoči vsi njegovi

Ni res, da je odšel – nikoli ne bo!
Ujet v naših srcih,
z najlepšimi spomini,
bo vsak naš korak
spremljal v tišini.

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

KOKOŠI – nesnice, jarkice, rjave, 
črne, grahaste in bele barve, pred ne-
snostjo in kg bele piščance. Pripeljemo 
na dom, Matej Bulovec, s.p., Mlakarje-
va ul. 45, Šenčur, tel.: 041/710-113  
 22002447

15 dni staro teličko LS/LIM, Bohinj, 
tel.: 041/378-755 22002674

6 mesecev starega ovna, za pleme ali 
zakol, tel.: 041/608-639  
 22002715

BIKA simentalca, starega 16 mesecev, 
tel.: 041/612-032 22002681

BIKCA simentalca, starega 6 mesecev, 
tel.: 04/25-51-674 22002672

BIKCA simentalca, starega 4 mesece, 
tel.: 041/756-022 22002700

BIKCA simentalca, starega 1 teden, 
tel.: 041/418-616 22002706

BIKCA simentalca, 4 in 7 mes., teličko 
limuzin, 4 mes., in 2 bikca simentalca, 
3 mes., tel.: 041/250-205  
 22002710

BURSKE kozice in kozlička, stare 8 
mesecev, tel.: 031/652-451 22002694

ČB bikca in teličko, stara 8 tednov, 
in LS bika, starega 6 tednov, tel.: 
040/903-069 22002705

KRAVE simentalke, breje, tel.: 
031/316-609 22002658

KRAVO simentalko s teletom, stara 
7 let, bikec 2 meseca, pašna, tel.: 
04/25-23-078 22002669

KUNCA/-KO, starega/-o 7 mesecev, 
lisca, in kupim belega samca s črnimi 
progami, tel.: 051/819-044 
 22002691

NESNICE – rjave, grahaste, črne, 
pred nesnostjo. Brezplačna dostava. 
Prodaja tudi na Vranskem. Vzreja ne-
snic Tibaot Svatina Vanja, Babinci 49, 
9240 Ljutomer, tel.: 02/58-21-401  
 22001915

PRAŠIČE, težke od 120 do 170 kg, 
mesni tip, možnost izbire moškega 
spola, in izločene svinje, težke do 300 
kg, možna dostava, tel.: 041/455-
732 22002387

TELICO ciko, staro 30 mesecev, tel.: 
051/882-043 22002690

TELIČKO simentalko, staro 1 teden, 
tel.: 031/519-998 22002676

VEČ ČB bikcev, starih 10 dni, tel.: 
041/515-724 22002668

VEČ ČB bikcev in teličk, tel.: 041/211-
341 22002671

KUPIM

NAJVEČJI ODKUPOVALEC živine za 
Avstrijo - Kogler. Plačilo v 3 dneh, eko 
plus. Oddamo v rejo pitance, bikce in 
teličke.  Kogler Franz A., d.o.o., Par-
mova 53, Ljubljana, tel.: 064/130-
081 22002446

OSTALO
PRODAM

MESO telice, krmljeno brez silaže, tel.: 
041/923-218 22002699

ZAPOSLITVE (m/ž)
IŠČEM

IŠČEM DELO – pomoč starejšim, ne-
govanje, gosp. pomoč, družabništvo. 
Kranj z okolico, tel.: 069/682-957 
 22002701

IŠČEM DELO – glasbeni duo vam z 
živo glasbo popestri praznovanje ali 
novoletno zabavo, tel.: 031/325-654 
 22002711

STORITVE
NUDIM

SENČILA ASTERIKS, d.o.o., Cesta na 
Loko 2, 4290 Tržič, tel.: 59-55-170, 
041/733-709; žaluzije, roloji, rolete, 
lamelne zavese, plise zavese, komar-
niki, markize, www.asteriks.net 22002445

ADAPTACIJE – vsa gradbena dela od 
temeljev do strehe, fasade, škarpe, 
urejanje dvorišč, tlakovanje, asfalt, og-
raje, dimniki, izolacija – po zelo ugodni 
ceni. LEARD, d.o.o., Pivka 11, Naklo, 
tel.: 041/583-163 22002449

BELJENJE in ostala slikopleskarska 
dela vam nudim Pavec Ivan, s. p., 
Podbrezje 179, Naklo, tel.: 031/392-
909 22002616

MENJAM ventile na vodovodu v ko-
tlovnicah, menjave in čiščenje bojler-
jev, menjave ventilov na radijatorjih in 
v kotlovnicah, vzdrževanje kotlovnic in 
priprava na kurilno sezono. Zelo ugo-
dno! Inštalacije-G.K., d.o.o., Stegne 
35, Ljubljana, tel.: 030/339-989 
 22002646

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  
 22002170

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 22002171

ZASEBNI STIKI
SEM 35-letni fant in iščem žensko, sta-
ro od 28 do 50 let, za resno zvezo, tel.: 
071/438-332 22002692

SI prijetnega videza in stara do 60 
let? Si želiš občasnih intimnih srečanj, 
pogovorov in izletov? Potem pokliči, 
diskretnost zajamčena, tel.: 030/316-
584  
 22002704

RAZNO
PRODAM

2 inox soda, 35 in 40 litrov, tel.: 
04/25-71-435, 031/254-545 
 22002682

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

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

Rezultati – žrebanje 26. 10. 2022
1, 9, 10, 18, 24, 28, 30 in 17

Loto PLUS: 6, 17, 21, 22, 26, 31, 32 in 20
Lotko: 3 7 8 3 7 1

Sklad 30. 10. 2022 za Sedmico: 500.000 EUR
Sklad 30. 10. 2022 za PLUS: 1.420.000 EUR
Sklad 30. 10. 2022 za Lotka: 300.000 EUR

LOTO

ZAHVALA

V 85. letu nas je zapustila naša draga mami, mama, prababica 
sestra in teta 

Poldka Hribar
roj. Štern, z Orehka

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, pri-
jateljem, znancem in sosedom za vse izrečene besede tolažbe, 
darovano cvetje in sveče. Posebna zahvala gre tudi gospodu žu-
pniku Cirilu Plešcu in gospodu župniku Eriku Šviglju za soču-
tno opravljen cerkveni obred. Hvala vsem, ki ste jo pospremili k 
večnemu počitku. 

Vsi njeni žalujoči

Kogar imaš rad, 
nikoli ne umre …
Le daleč, daleč je ...
(Tone Pavček)

HLOD hruške premera 60 cm, tel.: 
031/794-309 
 22002686

KAMNITA korita za rože, za na škarpo, 
cena po dogovoru, tel.: 04/25-03-
031 
 22002709

MEŠANA drva, cena po dogovo-
ru, in jeklena platišča R14 165-
185, (4/11cm), cena 40 EUR, tel.: 
031/883-019 22002680

POMOŽNO zložljivo posteljo in jedilno 
mizo 80 x 120, tel.: 040/705-145  
 22002663
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Na možnost srečanja s kosmatincem velja pomisliti ob obisku Jezerskega.

Jezersko – Na spletni stra-
ni občine lahko preberemo, 
da se je na Jezerskem pojavil 
medved, ki povzroča škodo. 
»Svetujemo pozornost pri 
gibanju v naravi, lastniki ži-
vine pa naj jo ponoči zapira-
jo,« so pripisali in dodali po-
vezavo do priporočil, kaj sto-
riti ob srečanju.

»Najbolj pomembno je, da 
v primeru srečanja ostane-
mo mirni,« pravi predsednik 
Lovske družine Jezersko Mi-
tja Čepin, ki nam je potrdil 
prisotnost medveda. Kot je 
dejal, ga lovci opazijo in sle-
dijo vse pogosteje. »Do zdaj 
je bil na tukajšnjem prostoru 
praviloma le prehodne nara-
ve, v zadnjem obdobju pa vse 
kaže, da si najmanj dva od-
rasla medveda tukaj počasi 
ustvarjata stalen življenjski 
prostor. Medvedke z mladi-
či za zdaj še ni bilo zaznati. 
Nekajkrat je bila povzročena 
tudi škoda na premoženju, 
ko je medved napadel drob-
nico,« je pojasnil.

Ljudem se medved 
običajno izogiba

Lovska družina Jezer-
sko po Čepinovih besedah 
že dlje časa vse uporabni-
ke prostora opozarja, naj se 
ne gibljejo zunaj označenih 

poti in naj s svojim počet-
jem ne vznemirjajo divjadi. 
»Medved se bo zaradi dob-

ro razvitih čutil pred člove-
kom praviloma sam umak-
nil, ne mara pa presenečenj, 
zato je v določenih situacijah 
lahko nevaren. Pes, ki ni na 

povodcu, bo ob srečanju zbe-
žal h gospodarju in razdraže-
nega medveda pripeljal ne-
posredno k njemu. Previd-
ni naj bodo tudi kolesarji, saj 
so hitri in tihi, s tem pa med-
veda ne opozorijo nase in ga 
lahko presenetijo.«

Ob srečanju se med-
ved lahko dvigne na zadnje 
noge. »S to držo ne izkazuje 
napadalnosti, temveč rado-
vednost. Na ta način preveri 
okolico. Najvarnejši bomo, 

če opozorimo nase z mir-
nim glasom in se umakne-
mo v smeri svojega prihoda. 
Premikamo se počasi brez 
hitrih gibov in brez kriča-
nja. Nikoli ne tečemo ali ple-
zamo na drevo,« poudarja 
Mitja Čepin. Za podrobnej-
šo seznanitev s priporočili, 
kako ravnati, predlaga obisk 
spletne strani Lovske zveze 
Slovenije, koristne informa-
cije pa so tudi med zgodba-
mi na kocevsko.com.

Ana Jagodic Dolžan

V Sloveniji je, po podatkih Lovske zveze, več kot tisoč medvedov. / Foto: Matej Podrekar

Kranj – Ob dnevu spomina na mrtve je Statistični urad RS 
pripravil statistiko o številu umrlih prebivalcev. Vse do leta 
2019 je letno v povprečju umrlo med 19 in 20 tisoč ljudi. S 
pojavom epidemije covida-19 pa se je število povečalo, v letu 
2020 je umrlo več kot 24 tisoč prebivalcev. Lani je na dan v 
povprečju umrlo 64 ljudi. Največ smrti je v zimskih mesecih.

V povprečju na dan umre 64 ljudi

Kranj – Med 10. in 15. okto-
brom je v ameriškem mestu 
Sandy v zvezni državi Utah 
potekalo 31. svetovno tek-
movanje Firefighter Com-
bat Challenge, najtežje ga-
silsko tekmovanje na svetu. 
Tekmovanje izvira iz ZDA, 
kjer na podlagi simulaci-
je fizičnih obremenitev ga-
silcev na terenu preverjajo 
in spodbujajo njihovo čim 
boljšo telesno pripravlje-
nost. Med okoli štiristo so-
delujočimi je bila tudi slo-
venska ekipa, ki so jo letos 
sestavljali Patrik Štefelin iz 
PGD Radovljica, Zdenko Ja-
mnik iz PGD Vnanje Gori-
ce, Žan Koncilija iz PGD 
Moste, Sebastjan Vovko iz 
PGD Stara Cerkev ter Gaj 

Zorman, član PGD Križ. 
Slovenska ekipa je na tok-
ratnem svetovnem prven-
stvu osvojila tretje mesto 
v ekipni kategoriji, v kate-
ri končni rezultati predsta-
vlja seštevek treh najbolj-
ših časov posameznih čla-
nov ekipe. Patrik Štefelin je 
na prvem finalnem dnevu 
v moški kategoriji posame-
znikov podrl svoj osebni re-
kord in s časom 1:19,49 pri-
stal na petem mestu. Dru-
gi finalni dan je bil name-
njen štafetnim tekmam in 
tekmam dvojic. Štefelin je v 
tandemu s Koncilijo v moš-
kih dvojicah dosegel četrto 
mesto, v mednarodnih me-
šanih dvojicah pa je skupaj 
z nemško kolegico Marie C. 
Schumann pristal na petem 
mestu.

Gasilci med 
najboljšimi na svetu
Nika Toporiš

Slovenska gasilska ekipa, ki je v ZDA osvojila tretje mesto. 
Patrik Štefelin je prvi z leve. / Foto: Gorazd Kavčič

Gozd tudi dom medvedov

vre men ska na po ved

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

Danes, jutri in v nedeljo bo pretežno jasno. Zjutraj in dopol-
dne bo ponekod po nižinah megla. V višjih legah bo za ta čas 
zelo toplo.

Ob srečanju z medvedom 
je najbolj pomembno, da 
ostanemo mirni.

Na Pokljuki sadili drevesa
Rudno polje – Družba Slo-
venski državni gozdovi je v 
sodelovanju z Olimpijskim 
komitejem Slovenije (OKS) 
in Pivovarno Laško Union v 
ponedeljek na Pokljuki po-
sadila 1450 sadik različnih 
drevesnih vrst, in sicer 800 
macesnov, po 200 jelk, gor-
skih javorjev in bukev ter 

50 jerebik. Zasadili so jih 
na gozdnih površinah, ki 
sta jih pred nekaj leti priza-
dela vetrolom in namnoži-
tev podlubnikov in na kate-
rih naravna obnova ni bila 
uspešna. Sodelovali so tudi 
prostovoljci iz Športnega 
društva Pokljuka in predstav-
nik projekta Ciril Komotar.

S tem se je zaključila več-
mesečna aktivnost sadnje 

dreves v okviru projekta Mi-
sija: Triglavski ledenik v 
Peking, katerega namen je 
ozaveščanje o globalnem se-
grevanju, njegovih uničujo-
čih posledicah za okolje in 
obstoj zimskih športov. Del 
vzorčnega ledu Triglavskega 
ledenika je po cesti prepoto-
val več kot 13.000 kilome-
trov dolgo pot iz Mojstrane 
do Rusije in nato z letalom 

do Pekinga, kjer so v začetku 
leta potekale zimske olimpij-
ske igre. Cilj partnerjev pro-
jekta je bil, da se za vsak pre-
voženi kilometer posadi po 
eno drevo, s čimer bi okolje 
razbremenili za večkratnik 
količine izpustov, nastalih s 
projektom. Od prvotno načr-
tovanih 13 tisoč sadik so na 
koncu na štirih lokacijah po-
sadili 16 tisoč dreves.

Maša Likosar

Želimo vam  
prijazen dan reformacije  

in spokojen dan  
spomina na mrtve.

w
w

w
.g

or
en

js
ki

gl
as

.s
i


