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Ljubljana – Najbogatejši 
Slovenci so svoje premože
nje v zadnjem letu povečali 

za 15 odstotkov, tako da je 
skupna vrednost premože
nja, ki si ga lasti najboga
tejših sto, ocenjena na 8,1 
milijarde evrov, kar je naj
več doslej. Tako ocenjuje
jo novinarji Managerja, ki 
so znova pripravili lestvico 

najpremožnejših Sloven
cev. Če je bilo lani za vstop 
med najbogatejših sto pod 
palcem treba imeti 27,7 mi
lijona evrov, je bilo letos za 
to potrebnega 33,3 milijona.

Eden od peščice športnikov 
na lestvici je tudi Anže 
Kopitar. / Foto: Tina Dokl

Aleš Senožetnik

Gorje: Zahtevali ponovitev volitev

S protestnim sprehajanjem čez prehode za pešce so domačini minuli 
ponedeljek popoldne opozorili na preobremenjenost ceste med Kranjem in 
Škofjo Loko ter Jeprco.

Sveti Duh – Minuli ponede
ljek med 16. in 17. uro je ci
vilna iniciativa Sprehod čez 
prehod s protestnim spre
hajanjem čez 18 prehodov 
za pešce med Zgornjimi Bit
njami in Retečami opozori
la na preobremenjenost te 
ceste.

Kot je ob tem poudaril 
predstavnik civilne iniciati
ve in pobudnik akcije Spre
hod čez prehod Tomaž Pau
lus, je obstoječe stanje stre
sno zlasti za krajane ob ces
ti, starši šoloobveznih ot
rok so v skrbeh, kako bodo ti 
prečkali cesto, ob cesti brez 

pločnika pa se je v jutranji 
temi in megli težko prebiti 
mimo težkih tovornjakov do 
avtobusne postaje. Tudi kra
jani izgubljajo veliko časa, 
da se z avtom vključijo na 
glavno cesto.

»Z današnjo akcijo želi
mo opozoriti na preobreme
njenost ceste Kranj–Škofja 
Loka–Jeprca, prav tako pa 
želimo opozoriti novoizvo
ljene svetnike in župane v 
kranjski in škofjeloški obči
ni pa tudi vse državne organe 
in vse odločevalce, ki imajo 
vpliv na to, kako poteka pro
met na tej cesti. Pozivamo, 
da se pospešeno začne grad
nja ceste med Industrijsko 

cono Trata in Mejo, hkrati 
pa želimo apelirati na drža
vo, da cesto Kranj–Jeprca od
pre za tovorni promet. Cesta 
je za ta promet namreč zapr
ta zato, da bi se tovorni pro
met preusmerjal na avtoce
sto, ker pa se vozniki tovor
njakov izogibajo plačevanju 
cestnine, uporabljajo to ces
to. Tako me je ravno danes 
ponoči poklical eden od kra
janov in povedal, da ponoči 
mimo njih pelje na uro kar 
šestdeset tovornjakov, kar 
pa je za potrebe lokalnega 
okolja absolutno preveč,« je 
poudaril Tomaž Paulus.

Sprehajalci so tudi pri Svetem Duhu protestno ovirali gost promet, ki podnevi in ponoči 
poteka skozi vas. / Foto: Gorazd Kavčič

Opozorilni sprehod čez prehod
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Premoženje stoterice najbogatejših se je v zadnjem letu še nekoliko 
povečalo. Med najpremožnejšimi so tudi nekateri znani obrazi iz Gorenjske.

Znanih sto najbogatejših

GORENJSKA

V Kranju testni  
električni avtobus
V kranjskem mestnem prometu bo 
prihodnje leto začelo redno voziti 
osem električnih avtobusov. Enega 
takih so že preizkusili na kranjskih 
ulicah.

5

GORENJSKA

Spomin na moža  
velikih dejanj
Na predvečer praznika, dneva Ru-
dolfa Maistra, je v Žireh potekala 
osrednja proslava, na kateri so se 
spomnili tega pesnika, generala in 
borca za severno mejo.
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GG+

Psihološka odpornost 
s Saro
Najuspešnejša slovenska plavalka 
in olimpijska podprvakinja Sara 
Isaković je po športni karieri svojo 
življenjsko pot našla v raziskova-
nju človeških možganov.

11

ZANIMIVOSTI

Venček v duhu  
tradicije
Da je najlepši adventni venček  
naraven venček, ki odraža duh tra-
dicije ter ni odsev sodobnega 
potro šniškega blišča, so zatrdile 
udeleženke blejske delavnice.

24

Vilma Stanovnik
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Širok nabor  
pralnih in  
sušilnih strojev

Dobava ali  
prevzem takoj

Velika zaloga

Plačilo do  
24  

obrokov 

Nakup na do 24 obrokov preko hitrega potrošniškega kredita Summit  
Leasing brez potrebne dokumentacije. Vse podrobne informacije in  
izračun za izbrani aparat so vam na voljo v vseh naših PE.
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Zakon o spremembah Za
kona o Vladi Republike Slo
venije je državni zbor 22. ju
nija na izredni seji sprejel s 
53 glasovi za in 25 glasovi 
proti. Novela zakona pred
videva, da bi vlado poveča
li za tri ministrstva, in sicer 
z ministrstvom za solidar
nostno prihodnost, mini
strstvom za visoko šolstvo, 
znanje in inovacije ter mi
nistrstvom za podnebje in 
energijo.

Nova ministrstva bi uvedli 
s preoblikovanjem več resor
jev. Ministrstvo za solidar
nostno prihodnost bi se tako 
izdvojilo iz zdajšnjega minis
trstva za delo, družino, soci
alne zadeve in enake možno
sti. Ministrstvo za izobraže
vanje, znanost in šport bi se 
preoblikovalo v ministrstvo 
za visoko šolstvo, znanost in 
inovacije ter v ministrstvo za 
vzgojo in šolstvo. Resor špor
ta bi prešel pod okrilje gospo
darskega ministrstva, ki bi se 
preimenovalo v ministrstvo 

za gospodarstvo, turizem in 
šport. Nastalo bi novo minis
trstvo za podnebje in ener
gijo, zdajšnje ministrstvo 
za okolje in prostor pa bi se 

preimenovalo v ministrstvo 
za varstvo narave in prostor. 
Ministrstvo za zunanje zade
ve bi preimenovali v ministr
stvo za zunanje in evropske 
zadeve.

Služba vlade za razvoj in 
evropsko kohezijsko politi
ko in Služba vlade za digital
no preobrazbo bi postali mi
nistrstvi, Urad za Slovence v 
zamejstvu in po svetu pa bi 
še vedno vodil minister brez 
listnice.

Zahtevo za razpis referen
duma je vložil SDS.

Simon Šubic

V nedelje bodo volivci odločali o uveljavitvi novel zakonov o vladi, o RTV Slovenija in o dolgotrajni oskrbi. / Foto: Gorazd Kavčič
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Knjigo prejme TOMAŽ OBLAK iz Mavčič.

Novela zakona o vladi

Referendumsko 
vprašanje: Ali ste za to, 
da se uveljavi Zakon o 
spremembah Zakona 
o Vladi Republike 
Slovenije, ki ga je sprejel 
Državni zbor na seji dne 
22. junija 2022?

Novela zakona o RTV Slovenija

Novela zakona o dolgotrajni oskrbi

Novelo zakona o Radio
televiziji Slovenija so pre
dlagali koalicijski poslanci 
s prvopodpisano Mojco Še
tinc Pašek (Gibanje Svobo
da). Državni zbor ga je do
končno potrdil na izredni 
seji 21. julija; za je glasova
lo 50 poslancev, proti pa 24.

Z novelo zakona spre
minjajo način upravlja
nja in vodenja RTV Slove
nija. Namesto 29članske
ga programskega sveta in 

enajstčlanskega nadzornega 
sveta, ki bi jima mandat pre
nehal najpozneje 60 dni po 
uveljavitvi novele, bi se us
tanovil enoten organ – svet 
zavoda. Sedemnajstčlan
ski svet zavoda bi sestavlja
lo šest predstavnikov zapo
slenih in enajst predstav
nikov javnosti. Po enega bi 
imenovali italijanska in ma
džarska narodna skupnost, 
predsednik republike na 
podlagi poziva registriranim 
verskim skupnostim, Slo
venska akademija znanosti 

in umetnosti, Olimpijski 
komite Slovenije, Informa
cijski pooblaščenec, Svet za 
trajnostni razvoj in varstvo 

okolja, krovna organizacija 
invalidskih organizacij, Va
ruh človekovih pravic, dva 
člana pa Nacionalni svet za 
kulturo. Državni zbor mož
nosti imenovanja predstav
nikov v svet zavoda ne bi več 
imel. Svet zavoda bi imeno
val in razreševal petčlanski 
finančni odbor. Namesto ge
neralnega direktorja bi RTV 
vodila štiričlanska uprava, ki 
bi imela štiriletni mandat.

Zahtevo za razpis zakono
dajnega referenduma je vlo
žil SDS.

Zakon o spremembah Za
kona o dolgotrajni oskrbi je 
državni zbor sprejel na seji 
21. julija. Z novelo zakona je 
spremenil časovnico izvaja
nja zakona o dolgotrajni os
krbi, ki ga je prejšnji sklic dr
žavnega zbora še v času vla
de Janeza Janše sprejel ko
nec leta 2021. V skladu s pre
dlogom bi se zakon names
to 1. januarja 2023 tako začel 
izvajati 1. januarja 2024, ak
tualna vlada Roberta Goloba 

pa bi v vmesnem času pri
pravila nujne spremembe 
tega zakona in podzakon
skih aktov.

Obstoječi zakon, sprejet 
decembra lani, ureja institu
cionalno oskrbo, oskrbo na 
domu, oskrbovalca družin
skega člana in denarni pre
jemek. Predvideva postopno 
uveljavljanje od 1. januarja 
2023 naprej. Aktualna vlada 
pa meni, da je vsebina zako
na pomanjkljiva in ne omo
goča izvajanja v praksi, zato 
je potreben zamik izvajanja. 

Novela naj bi prinašala tudi 
dodatnih 30 milijonov evrov 
za boljše plače in dodatne za
poslitve v domovih za starej
še občane, preprečili pa bi 
tudi, da bi breme zadnjega 

povišanja oskrbnin v domo
vih padlo na oskrbovance in 
njihove svojce, so pojasnili.

Zagovorniki referenduma 
so proti spremembam, ker 
bi šlo za zamik enega od naj
pomembnejših zakonov za 
državljane, za katerega so se 
prizadevali 20 let, prehodno 
obdobje po prvotnem zako
nu pa je bilo dovolj dolgo za 
pripravo celovite uveljavitve 
zakona z letom 2023.

Zahtevo za razpis zakono
dajnega referenduma je vlo
žil SDS.

Simon Šubic

Simon Šubic

Referendumsko 
vprašanje: Ali ste za 
to, da se uveljavi zakon 
o spremembah in 
dopolnitvah zakona o 
Radioteleviziji Slovenija, 
ki ga je Državni zbor 
sprejel na seji dne 21. 
julija 2022?

Referendumsko 
vprašanje: Ali ste za to, 
da se uveljavi Zakon o 
spremembah Zakona o 
dolgotrajni oskrbi, ki ga 
je Državni zbor sprejel na 
seji dne 21. julija 2022?

Najbrž se še spomnite literarnega natečaja ob dnevu sta-
rejših, ko smo objavljali prispevke naših naročnic in bralk. 
Zanimivo je, da so se pisanja lotile le ženske, saj nismo 
dobili nobene zgodbe izpod peresa moškega. Vse avtorice 
so za sodelovanje prejele darilo in Jelka Koselj se je takole 

zahvalila zanj: »Zelo sem bila presenečena, ko sem dobi-
la velik in lep paket s čudovito in zelo uporabno vsebino. 
Rada bi se vam zahvalila, NIJZ-ju, Gorenjskemu glasu in 
Gorenjskim lekarnam. Zelo ste se potrudili, tudi s tem, ko 
berete naše rokopise in jih potem pripravite za bralce. Vesela 
sem bila krem, čajev in lončka za čaj. Mož, ki rad nakupuje, 
je bil vesel nakupovalne vrečke iz blaga. Še enkrat iskrena 
hvala za vse.«

Zahvala

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Kranj – V nedeljo bodo v Slo
veniji potekali zakonodajni 
referendumi o novelah za
konov o vladi, RTV Sloveni
ja in dolgotrajni oskrbi, ki 
jih podrobneje predstavlja
mo na tej in sosednji strani. 
Državna volilna komisija ob 
tem sporoča, da se bo vsak 
volivec sam odločil, ali bo 
glasoval za vse tri referen
dume ali samo za enega ali 
pa za dva. O vsakem posa
meznem referendumu voli
vec glasuje tako, da obkroži 
besedo ZA ali besedo PRO
TI, s čimer bo izrazil voljo, 
ali je za uveljavitev posame
znega zakona ali proti nje
govi uveljavitvi.

Čeprav bo glasovanje po
tekalo o treh zakonodajnih 
referendumih, pa bo na vo
liščih le en volilni imenik, 
v katerega se bo vsak voli
vec moral podpisati za vsak 
referendum posebej, torej 
trikrat, če bo želel glasova
ti o vseh treh referendumih. 
V skladu s tem, za katerega 

od referendumov se bo vo
livec podpisal v volilni ime
nik, bo nato prejel glasovni
co oz. glasovnici/e.

Kvorum, ki je potreben 
za zavrnitev zakonov na re
ferendumu, je odvisen od 
števila oddanih veljavnih 
glasovnic in od števila vo
lilnih upravičencev. Po za
konskih določbah, ki velja
jo od ustavnih sprememb 
leta 2013, je zakon na refe
rendumu zavrnjen, če pro
ti njemu glasuje večina vo
livcev, ki so veljavno glaso
vali, pod pogojem, da pro
ti zakonu glasuje najmanj 
petina vseh volivcev. Glede 
na to, da je bilo po podatkih 
Ministrstva za notranje za
deve 11. novembra v volilnih 
imenikih za izvedbo glaso
vanja o referendumih vpi
sanih skoraj 1,7 milijona vo
lilnih upravičencev, bo po
samezni zakon zavrnjen, če 
bo proti njegovi uveljavitvi 
glasovalo najmanj 338.869 
volivcev, hkrati pa mora biti 
glasov proti več kot glasov 
za uveljavitev zakona.

Pojutrišnjem bo potekalo splošno glasovanje o 
treh zakonodajnih referendumih. Volivec sam 
odloča, na koliko referendumih bo glasoval.

V nedeljo trije 
referendumi

Simon Šubic
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PROTI noveli zakona o vladi

Novela zakona o vladi bi število ministrstev povečala za tri, 
na skupno 20, s čimer bi postali evropski rekorderji. Za oprav
ljanje vseh nalog že sedanje število ministrstev zadostuje in 
gre zgolj za odpiranje dobro plačanih funkcij za politike, ki so 
jim volivci pokazali pot iz parlamenta (Bratušek idr.). Očitna 
neresnica (beri: laž) je, ko vlada trdi, da ustanovitev novih 
ministrstev ne bo stala niti evra, saj je to preprosto nemogoče. 
Že samo tri nove ministrske plače bodo dodaten strošek, še 
mnogo večji pa bo aparat ministrstva, kjer se bodo razbohotili 
birokracija, materialni stroški in nove postavke v proračunu. 
Vse to bodo drago plačali davkoplačevalci. Zato vlada dviguje 
davke in uvaja nove. Namesto da bi zategovala svoj pas, se 
debelo širi in zateguje pasove slovenskih državljanov. Vlada z 
davki in visoko inflacijo izčrpava in siromaši vse državljane, še 
posebej pa uničuje podjetnike, ki se selijo v tujino. V času Jan
ševe vlade smo še spomladi dosegali rekordno 9,8odstotno 
rast, sedaj je že drastično upadla. Celo fiskalni svet je opozoril, 
da je prevelika potrošnja Golobove vlade nevarna! Zato smo 
PROTI izčrpavanju in siromašenju Slovenije!

PROTI noveli zakona o RTV Slovenija

RTV Slovenija je skoraj vso svojo zgodovino delovala kot le
vičarsko trobilo in kadrovski vrtiljak v sestavi SD: iz vodstva 
SD so šli na čelo RTV Slovenija g. Kocijančič, g. Splichal, g. 
Pikalo …, iz RTV Slovenija pa nazaj na sam vrh SD sedanja 
predsednica ga. Fajon. Levičarji to orwellovsko imenujejo »ne
odvisnost«. Rdeči kadrovski vrtiljak je deloval vse do pred 
kratkim, ko so vodenje prevzeli ljudje, ki nikoli niso bili člani 
vodstev političnih strank. Z novelo zakona o RTV Slovenija 
si jo hoče vlada politično povsem podrediti, iz vodenja pa 
dokončno izključiti gledalce in poslušalce. Ti imajo sedaj v 
organih RTV največji delež (imenuje jih državni zbor), po vlad
ni noveli pa nič! Z novelo zakona bi vodenje trajno izročili 
samo še v roke določenim provladnim »nevladnikom«, ki bi 
imenovali kar sami sebe … Golob je nedvoumno napovedal, 
da bi izglasovanju zakona na referendumu kmalu sledil dvig 
naročnine, saj je zapisal, da »se bo o financiranju RTV (beri: 
dvigu RTVprispevka!) pogovarjal šele po izglasovanju nove
ga zakona«. Kdor torej noče plačevati večjega prispevka za 
levičarsko trobilo, mora nujno glasovati PROTI!

PROTI noveli zakona o dolgotrajni oskrbi

Zakon o trajnostni oskrbi že velja! Z novelo zakona hoče Go
lobova vlada upokojencem vzeti pravico do trajnostne oskrbe. 
»Zamakniti za vsaj leto dni«, dejansko pa vzeti. Dokaz za to 
je, da je Golobova vlada iz trajnostne oskrbe vzela več kot 
80 milijonov evrov in kar 61 milijonov namenila za oskrbo 
ilegalnih migrantov! To dokazuje protislovensko usmerje
nost te vlade: za tujce vse; za upokojence, ki so desetletja s 
svojimi žulji gradili Slovenijo, pa nič. Taka politika je skrajno 
nepoštena do starejših, zato smo PROTI! Janševa vlada je za 
trajnostno oskrbo že pridobila milijardo in pol evrov evrop
skih sredstev. Vladna novela ogroža ta sredstva, ki jih hoče 
Golobova vlada preusmeriti za financiranje svoje paravojske 
»nevladnikov«. Tistih, ki so, poleg slovenskih državljanov, 
nalagali celo bivšega ameriškega predsednika Obamo, da »je 
bil v Sloveniji referendum proti nasilju nad ženskami« – in za 
to dobili dolarje. Novela siromaši starejše in hudo bolne, saj 
jim jemlje najmanj 340 evrov mesečne pomoči pri dnevnih 
opravilih, vsaj 348 evrov za ohranjanje samostojnosti in vsaj 
31 evrov za eoskrbo, zato smo PROTI!

ZA novelo zakona o vladi

Referendum o tem, kako naj bo organizirana vlada, ne bo le prvi 
referendum na to temo v zgodovini Slovenije, ampak tudi sve
tovni unikum. Vsaka vlada si namreč sama določi organizacijo 
ministrstev, s katerimi bo učinkovito izpolnjevala svoje zaveze. 
V Gibanju Svoboda smo prepričani, da je sedanja razdelitev 
dela v resorjih zastarela, saj ni kos izzivom časa. Posamezna 
ministrstva so preobremenjena ali si pristojnost za reševanje 
problemov delijo z drugimi. Zato potrebujemo spremembo 
organizacije vlade. Z glasom ZA učinkovito vlado bodo nastala 
tri nova ministrstva. Skrbela bodo za zagotavljanje dostopnih 
stanovanj, soočanje s podnebnimi spremembami in energet
sko krizo ter z razvojem družbe znanja in ustvarjanjem bolje 
plačanih delovnih mest z višjo dodano vrednostjo. Ministrstva 
bodo vitkejša in bolj odzivna, nastala bodo znotraj obstoječega 
finančnega načrta, brez dodatnih stroškov in kadrov. Je pa nena
vadno, da nam domnevno bohotenje birokracije, kar je glavno 
sporočilo nasprotnikov zakona, najglasneje očita stranka SDS, 
ki je tik pred iztekom mandata svoje vlade v javni upravi svoje 
ljudi pospešeno zaposlovala za nedoločen čas.

ZA novelo zakona o RTV Slovenija

Z glasom ZA neodvisno RTV bomo prvič v zgodovini tega 
pomembnega javnega medija iz odločanja umaknili vpliv poli
tike. Izbira programskih svetnikov in članov nadzornega sveta, 
ki sprejemajo za RTV najpomembnejše odločitve, je namreč 
od leta 2005 praktično v celoti prepuščena politiki. Ta trenutno 
imenuje kar 21 od 29 članov programskega sveta, nad njiho
vim delom pa ni nikakršnega zunanjega nadzora. Naš zakon 
uvaja nov svet RTV s 17 člani, v katerega politika ne bo ime
novala niti enega člana več. V njem bodo med drugim sedeli 
predstavniki športa, invalidov, kulture, znanosti, zaposlenih ... 
Naš namen je torej, da politiko umaknemo iz odločanja na 
javni radioteleviziji in damo prostor stroki ter novinarstvu, ki 
mora ohraniti neodvisnost. Javna RTV Slovenija bo lahko le 
kot neodvisna in avtonomna služila interesom javnosti in ne 
interesom katerekoli politične stranke. Glas ZA na referendu
mu je zato glas ZA neodvisno RTV, med drugim pa tudi ZA 
kakovostne filme in nadaljevanke, ZA več slovenskega športa 
in še ZA mnogo več, kar mora javna radiotelevizija v svojem 
programu ponuditi javnosti.

ZA novelo zakona o dolgotrajni oskrbi

Novela zakona o dolgotrajni oskrbi vladi omogoča vzpostavi
tev učinkovite, kakovostne in dostopne dolgotrajne oskrbe po 
meri uporabnikov. Ureditev, ki jo je sprejela prejšnja vlada, je 
namreč pomanjkljiva in je brez obsežnih popravkov sploh ni 
mogoče izvajati, saj ne zagotavlja sistemskega finančnega vira 
za izvajanje dolgotrajne oskrbe. Z začetkom njenega izvajanja 
pa 30 odstotkov sedanjih uporabnikov dolgotrajne oskrbe sploh 
ne bi doseglo praga upravičenosti in bi jim bile z novim letom 
obstoječe pravice do dolgotrajne oskrbe praktično odvzete, kar 
pomeni, da bi bila njihova oskrba prepuščena njihovim svojcem 
in lastnim finančnim zmožnostim. Zato lahko mirno trdimo, 
da je bil zakon prejšnje vlade zgolj slab poskus kupovanja volil
nih glasov na škodo uporabnikov dolgotrajne oskrbe in njenih 
izvajalcev. Uveljavitev novele, ki jo je pripravila trenutna vlada, 
je nujna, ker zagotavlja, da brez oskrbe ne bo ostal noben od 
sedanjih upravičencev, in ker bo lahko vlada le tako obstoječi 
sistem nadgradila, tudi z zakonsko ureditvijo neinstitucionalnih 
oblik dolgotrajne oskrbe. Z glasom ZA bomo torej poskrbeli ZA 
dostojno starost – tudi v udobju lastnega doma.

Državni poslanec Branko Grims  
(SDS) / Foto: Gorazd Kavčič

Državni poslanec Borut Sajovic  
(Gibanje Svoboda) / Foto: Gorazd Kavčič

Z a izdelavo ene majice s 
kratkimi rokavi porabi-
jo 2700 litrov vode, to 

je toliko, kot jo en človek popi-
je v dveh letih in pol, navaja dr-
žavni statistični urad (SURS). 
Tekstilna industrija je tretja 
največja porabnica vode ter 
peta največja porabnica na-
ravnih virov in proizvajalka to-
plogrednih plinov, dodajajo v 
Zbornici komunalnega gospo-
darstva pri Gospodarski zbor-
nici Slovenije; ne le v svetov-
nem merilu, tudi v Evropi prav 
tekstilna industrija velja za 
enega od največjih onesnaže-
valcev okolja.

V Evropi se ob neskončni ko-
ličini novih oblačil na leto pro-
izvede okoli dva milijona ton 
odpadkov iz tekstila; v Slove-
niji jih je po podatkih SURS v 
preteklem letu nastalo okoli de-
set tisoč ton, dodatnih tri tisoč 
ton smo jih uvozili, štiri tisoč 
pa izvozili.

Ni torej naključje, da je v 
sklopu letošnjega Evropske-
ga tedna zmanjševana odpad-
kov, ki se pravkar izteka, poseb-
na pozornost namenjena prav 
tekstilnim odpadkom oziroma 
onesnaževanju okolja, ki ga 
povzroča tekstilna industrija.

Podatek, da smo Slovenci v 
lanskem letu reciklirali skoraj 
dve tretjini predelanih odpad-
kov iz tekstila in pri tem pro-
izvedli šest tisoč ton uporab-
nih snovi, kot so tekstili, usnje 
in različna vlakna, navdaja z 
optimizmom. A če smo iskre-
ni, nas mora večina priznati, 
da se nam kupi oblačil, ki smo 

jih kupili, nosimo pa jih ne 
(več), kopičijo. Najprej v oma-
rah, nato pa na smetiščih – ne-
katera prej, druga, morda reci-
klirana, pa kasneje.

Ko so bili moji starši še ot-
roci, so se razveselili hlač in 
jopic, ki so jih starejši sorojen-
ci prerasli. Ko sem bila otrok 
jaz, sem naravnost sovražila 
bunde, hlače in majice, ki sem 
jih »podedovala« od starejše 
sestre. Ko so se pred dvajseti-
mi leti tudi pri nas začele od-
pirati prve trgovine z otroški-
mi oblačili »iz druge roke«, me 
je bilo, priznam, takrat mla-
do mamico še malo sram po-
vedati, da sem kakšno jopico 
za otroka kupila prav tam. Le 
zakaj občutki sramu, se spra-
šujem danes, ko se jezim na 
svojo najstnico, ki z nakupo-
valne pustolovščine v Ljublja-
ni privleče polno vrečo majic, 
različnih le v barvnem odten-
ku. Njen argument, da je za-
nje odštela le po nekaj evrov in 
da ob nakupu dveh enakih tre-
tjo dobiš zastonj, je običajno iz-
točnica za moje predavanje o 
trajnostnem obnašanju in nje-
no zavijanje z očmi.

Najbrž se bo tudi ona spre-
menila, ko bo mama. Tako 
kot jaz bo začela razmišljati 
o tem, v kakšen svet se rojeva-
jo njeni otroci, in se ga trudila 
spreminjati na bolje. Z drobni-
mi koraki in zavedanjem, da se 
trud enega samega človeka si-
cer res nikjer ne pozna, a sku-
paj in z zgledom, ki ga dajemo 
generacijam za seboj, pa, v to 
trdno verjamem, gre.

Tretja majica zastonj
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Radovljica – Zavod za tu-
rizem in kulturo Radovlji-
ca je pred kratkim na sreča-
nju s turističnimi ponudni-
ki predstavil podatke o turi-
stičnem obisku destinacije v 
prvih devetih mesecih letoš-
njega leta.

Kot je povedala direktorica 
javnega zavoda Kaja Beton, 
so do konca septembra za-
beležili 161.117 gostov, ki so 
ustvarili skupaj 428.685 no-
čitev (lani v enakem obdobju 
183.583), kar je 110 tisoč no-
čitev več kot v vsem predko-
ronskem letu 2019 oziroma 
trikrat toliko kot v letu 2015.

Najvišji porast števila go-
stov in nočitev beležijo v 
kampih (59 odstotkov gostov 
in 76 odstotkov nočitev), na 
drugem mestu so apartma-
ji, sobe, hiše. Rast števila no-
čitev je opazna tudi na turi-
stičnih kmetijah ter pri dru-
gih oblikah bivanja v naravi, 
upada pa v hotelih, penzio-

nih in gostiščih. Med gosti 
so prevladovali Nemci – teh 
je bilo v letu 2019 četrtina, 
letos pa že tretjina. Poveču-
je se tudi delež domačih go-
stov, s predkoronskih dob-
rih 5 na letošnjega 7,2 od-
stotka.

Na javnem zavodu Turi-
zem in kultura Radovljica 

so z doseženim načeloma 
zadovoljni, a vidijo tudi še 
veliko priložnosti za napre-
dek in razvoj ter prilagajanje 
spreminjajočim se razme-
ram v turizmu in svetu na-
sploh. Tako prav zdaj prip-
ravljajo novo strategijo ra-
zvoja turizma v občini, ki bo 
temeljila na dosedanjih iz-
kušnjah, trendih v turizmu 

ter pričakovanjih, željah in 
potrebah lokalne skupnosti.

Poleti so tako pravili kraj-
šo anketo, v kateri so doma-
čine spraševali, kakšen turi-
zem si želijo. »Čeprav lokal-
na skupnost za zdaj še pod-
pira turizem, saj se je kar 93 
odstotkov anketiranih stri-
njalo oziroma zelo strinja-
lo s turističnim razvojem 

Radovljice, pa si v občini pre-
bivalci želijo, da bi se v pri-
hodnosti dal poudarek ob-
vladovanju rasti turistične-
ga obiska, boljši infrastruk-
turi in predvsem delovanju 
po načelu 'dobro za domači-
ne, dobro za turiste',« ugota-
vljajo na zavodu za turizem.

Turistični ponudniki po 
drugi strani opozarjajo na 
omejeno in centralizirano 
ponudbo, pomanjkanje so-
delovanja in kadrovsko pod-
hranjenost, kot največjo 
grožnjo kakovostnemu tu-
rističnemu razvoju v priho-
dnosti pa vidijo netrajno-
stno delovanje in postopno 
uničevanje narave, tudi za-
radi vse večje jakosti turiz-
ma, saj se obisk krajša in 
zgošča predvsem v poletni 
sezoni.

Oblikovanje strategije ra-
zvoja turizma v občini si-
cer še poteka, na zavodu pri-
čakujejo, da bo končana do 
konca letošnjega leta.

Kaja Beton, direktorica Zavoda za turizem in kulturo 
Radovljica / Foto: Gorazd Kavčič

»Na miren in strpen na-
čin želimo spodbuditi, da se 
cesta čim prej razbremeni. 
Občini Škofja Loka in Kranj 
sprejemata občinski pro-
storski načrt, kar lahko traja 
nekaj let, mi pa želimo, da se 
to zgodi v enem letu. Seveda 
je pri tem pomembna tudi 
država, saj je treba za občin-
ski prostorski načrt več kot 
dvajset soglasij,« je pojas-
nil Paulus, ki skupaj s kraja-
ni pričakuje, da vse potreb-
ne postopke za izvedbo traj-
ne rešitve opravijo predno-
stno oziroma vsaj v razum-
nem roku, ne pa da se na po-
samezna soglasja čaka tudi 
pol leta ali celo eno leto.

Tomaž Paulus je kot ško-
fjeloški občinski svetnik dal 
že dve pobudi za razrešitev 
prometne situacije, vendar 
ugotavlja, da takšne pobude 

lahko ostanejo mrtve črke na 
papirju. »Da bi kaj premak-
nili, je potrebna večja mani-
festacija,« pravi Paulus, ki se 
je zato odločil za organizaci-
jo Sprehoda čez prehod.

Kot je tudi povedal, mu je 
v zadnjih dveh tednih uspelo 
povezati krajevne skupnos-
ti, v ponedeljek pa je na akciji 
sodelovalo okoli dvesto ljudi 
iz petih različnih krajevnih 

skupnosti, in sicer Bitnje, 
Žabnica, Sveti Duh, Gode-
šič in Reteče.

»Tudi v nadaljevanju želi-
mo nastopati skupaj, z novi-
mi vodstvi krajevnih skup-

nosti pa bomo sestavili do-
pise in jih poslali na obe ob-
čini in državo,« je še pojas-
nil Tomaž Paulus in dodal, 
da bodo, če bo treba, organi-
zirali še več tovrstnih akcij.

Marjana Ahačič

Marija Oman / Foto: Gorazd Kavčič

V prvih devetih mesecih letošnjega leta v Radovljici beležijo skokovit porast števila gostov in nočitev, največ v kampih. Zavod za 
turizem pripravlja novo strategijo razvoja turizma, v kateri bo posebna pozornost posvečena trajnostnemu turizmu, obvladovanju 
rasti turističnega obiska in boljši infrastrukturi.

Letos skokovit porast nočitev

Sprehod čez prehod

»Stanujem sto metrov od križišča, ker je promet tukaj 
praktično nemogoč, pa se večinoma vozim po vaških 
poteh. Seveda je nevarno tudi to, saj so ceste slabe, 
ljudje pa so slabe volje, ker je po vasi toliko prometa,« 
je povedala Marija Oman in dodala, da morajo z 
vnukom, ki hodi v šolo, še vedno skupaj hoditi na 
avtobus, saj ga čez cesto enostavno ne upajo pustiti 
samega.

Vlaganje v trajnostni razvoj kot  
konkurenčna prednost 
Gospodarstvo stopa v negotove čase, 
polne izzivov. Intenzivna izraba naravnih 
virov, podnebna kriza, naraščajoče 
geopolitične napetosti, visoke cene 
energentov in hrane … 

Srečujemo se z največjo preobrazbo 
gospodarstva od industrijske revolucije 
dalje, ki pa s sabo prinaša tudi številne 
nove priložnosti za podjetja. Spremembo 
strategije poslovanja in poslovnih modelov 
zaradi navedenih okoliščin bodo podjetja, ki 
bodo znala izkoristiti digitalizacijo in razvoj 
tehnologije ter trgov, lahko izkoristila tudi 
za hkratno trajnostno transformacijo. Zanje 
zato negotova prihodnost ni breme, temveč 
priložnost.

KAKO PREHOD V ZELENO PRIHODNOST 
PODPIRA NLB

Odločitev za trajnostni razvoj, ki nas uči 
vnovičnega krožnega sodelovanja z naravo 
namesto njenega linearnega izkoriščanja, 
poleg pozitivnega učinka na naš planet 
prispeva tudi k uspešnosti in konkurenčnosti 
podjetja in je tudi dolgoročni odgovor na 
energetsko krizo.

Ravno zato trajnost postaja vse 
pomembnejši element poslovanja podjetij. 
To spremembo pospešeno zaznavajo tudi 
v NLB, kjer so že stopili na pot intenzivnega 
vključevanja trajnosti v svoje bančno 
delovanje. K temu spodbujajo tudi stranke 
in partnerje ter skladno s potrebami trga 
nenehno prilagajajo ponudbo trajnostnega 
financiranja.
Andrej Meža, direktor Poslovanja z malimi 
in srednjimi podjetji, je poudaril: »V NLB 
imamo poleg finančne podpore tudi ogromno 
znanja in izkušenj, s katerimi lahko prispevamo 
k lažjemu in bolj gladkemu trajnostnemu 
prehodu podjetij.«

Ena izmed osnovnih zavez NLB Skupine je 
namreč dvig kakovosti življenja v njihovi 
domači regiji JV Evrope, da bo postala 
ne le uspešnejša in okoljsko vzdržnejša, 
temveč tudi bolj vključujoča. Gre za 
trajnost v najširšem pomenu besede, ki 
poleg okoljskega vključuje tudi družbeni in 
upravljavski vidik.

NLB ZELENI KREDITI ZA PODJETJA 
– UGODNEJŠE FINANCIRANJE 
TRAJNOSTNIH PROJEKTOV
NLB ponuja ugodnejše pogoje v primerjavi 
z redno ponudbo banke pri projektih 
financiranja:
–  energetske učinkovitosti, 
–  proizvodnje energije iz obnovljivih virov,
–  trajnostne mobilnosti,
–  trajnostnega kmetijstva,
–  projektov, ki prispevajo k prehodu v krožno 

gospodarstvo,
–  drugih projektov s trajnostno komponento.

Poleg ugodne finančne podpore pomagajo 
podjetjem premagovati trajnostne izzive 
tudi s strokovnimi nasveti ter na ta način 
prispevajo k lažjemu in bolj gladkemu 
trajnostnemu prehodu podjetij.

Naročite se na sestanek in pridobite 
ugoden kredit za lažji prehod v zeleno 
prihodnost. w
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Tomaž Paulus / Foto: Gorazd Kavčič

Od začetka leta do konca septembra so v vsej občini 
zabeležili 161.117 gostov, ki so ustvarili skupaj 
428.685 nočitev, kar je 110 tisoč nočitev več kot v vsem 
predkoronskem letu 2019 oziroma trikrat toliko kot v 
letu 2015.

Škofja Loka – Na Loškem 
odru bodo danes zvečer ob 
19.30 uri premierno uprizorili 
komedijo Predstava Hamleta 
v vasi Spodnja Mrduša v reži-
ji Dejana Spasića. Znamenita 
komedija hrvaškega avtorja 
Iva Brešana je ena največjih 
gledaliških uspešnic s pod-
ročja nekdanje Jugoslavije. 
Predstava je polna duhovitega 
humorja na račun časa, v ka-
terem je igra nastala – krstna 
uprizoritev je bila leta 1971.

Premiera na Loškem 
odru

Kranj – Mestni odbori SDS, 
NSi ter SLS in Zeleni Slove-
nije vabijo na okroglo mizo z 
naslovom Problematika pri-
seljevanja in preprečevanje 
zlorab, ki bo danes ob 18. uri 
v dvorani Šmartinskega doma 
v Stražišču. Gosta bosta Ivo 
Bajec in Branko Grims.

Okrogla miza o 
priseljevanju

Škofja Loka – Jutri, v sobo-
to, bo na Cankarjevem in 
Mestnem trgu v Škofji Loki 
potekal Loški umetniški festi-
val (LUFt). Med 9. in 13. uro 
bo odprta unikatna tržnica, 
otroška predstava Božični 
pridnometer bo ob 10.30.

Jutri Loški umetniški 
festival
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Nakupovalni center CityArkaden Klagenfurt/Celovec je na področju mode vodilni na avstrijskem Koroškem. V več kot 100 trgovinah je za obiskovalce 
zagotovo na voljo tudi največja izbira daril. Poleg tega pa vas v predbožičnem času spet pričakuje tudi božična tržnica. 

CityArkaden Klagenfurt / Celovec –
kjer je v božičnem času najlepše
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Dragi prijatelji in sosedje,

predbožični čas je za mno-
ge najlepši čas v letu, pogosto 
pa tudi najbolj stresen. Na-
kupovalni center CityArkaden 
Klagenfurt/Celovec vam pri tem 
priskoči na pomoč. V trgovinah 
in tudi na božični tržnici najdete 
pod eno streho izjemno pestro 
izbiro daril, razvajamo pa vas 
tudi s posebnimi storitvami. 

Ob obisku nakupovalnega cen-
tra CityArkaden vam želim ve-
liko veselja!

Ernst Hofbauer,
menedžer centra CityArkaden 
Klagenfurt/Celovec

Heuplatz 5, 9020 Klagenfurt

www.city-arkaden-klagenfurt.at

PRI NAS VAS   
     BO BOŽIC

V

PRESENETIL
TUKAJ BOSTE ZAGOTOVO

NAŠLI DARILA ZA VSE
 DRUŽINSKE C

V

LANE

Čudovito staro mestno je-
dro prestolnice avstrijske 
Koroške je vedno vred-
no ogleda, najlepše pa je 
v predbožičnem času. V 
nakupovalnem centru Ci-
tyArkaden Klagenfurt/Ce-
lovec boste lahko uživali v 
neponovljivem božičnem 
vzdušju. Na voljo so vam 
vrhunske mednarodne bla-
govne znamke, izvrstna po-
nudba in seveda izjemno 
velika izbira izvirnih daril. V 
najlepšem nakupovalnem 
centru avstrijske Koroške 
pa je poskrbljeno tudi za 

najrazličnejše vrhunske 
kulinarične dobrote.

Vrhunske blagovne 
znamke in najrazličnejše 
ideje za darila

Z več kot 100 trgovinami 
ima celovški nakupovalni 
center CityArkaden daleč 
največjo ponudbo daril 
na avstrijskem Koroškem. 
Poleg največjih medna-
rodno priznanih ponud-
nikov, kot so TK MAXX, 
Peek&Cloppenburg, Zara, 
H&M, C&A in Tommy Hil-

figer, so vam na voljo tudi 
modne trgovine Bershka, 
Zara Men in Hallhuber, ki 
so edine na avstrijskem 
Koroškem. Čisto poseb-
na darila pa so pripravili 
tudi ponudniki s področja 
kozmetike, npr. Douglas, 
L’Occitane, The Body Shop, 
Marionnaud in Rituals.

Izkoristite adventni čas za 
izlet v prestolnico avstrijske 
Koroške. Uživajte v na-
kupovalnem centru CityAr-
kaden, kjer vas pričakujeta 
čudovito okrašen prostor 

in seveda božična tržnica. 
Od 5. decembra naprej pa 
bodo obiskovalce razvese-
lile tudi posebne dodatne 
storitve, npr. brezplačno 
zavijanje daril, ki so bila 
kupljena v nakupovalnem 
centru CityArkaden.

Nakupovalni center City-
Arkaden je odprt od pone-
deljka do petka od 9. ure 
do 19.30, ob sobotah pa do 
18. ure. V četrtek, 8. decem-
bra, pa je zaradi praznika 
nakupovalni center odprt 
od 10. do 18. ure. 
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Zahtevali ponovitev volitev
Nekdanji minister Janez Poklukar, ki se je na nedeljskih lokalnih volitvah potegoval za županski stolček 
Občine Gorje in proti izvoljenemu Petru Torkarju zaostal za 21 glasov, je zahteval razveljavitev in 
ponovitev županskih volitev. Občinska volilna komisija je sicer poleg Poklukarjevega ugovora prejela še 
ugovor predstavnika kandidature SDS Lenarta Paplerja, oba ugovora pa je zavrnila.

Zgornje Gorje – V ugovo-
ru Janez Poklukar, ki je 
tudi predsednik Turistične-
ga društva Gorje, trdi, da so 
bile celotne volitve nepošte-
ne, in sicer zaradi različnih 
okoliščin, med drugim zara-
di kršitve pravil kampanje, 
ker so bili v nasprotju s pra-
vili neposredno ob vhodu 
na volišča plakati njegovega 
protikandidata.

Poklukarjev pooblaščenec 
Matija Urankar, ki dela v od-
vetniški pisarni Senica, je 
za STA pojasnil: »Prav tako 
smo ugotovili, da so člani 
volilnih odborov na voliščih 
glasovnice, ki so jih dobi-
li zapečatene dan pred sa-
mimi volitvami, odnesli in 
jih hranili doma,« je dejal 
Urankar, ki je med drugim 
navedel, da so pri pregledu 
volilnih imenikov na sredini 
seji občinske volilne komisi-
je ugotovili, da so si nekateri 
podpisi precej podobni. »Ne 
trdimo, da gre za kakšno po-
narejanje, ampak trdimo, da 
je to nekaj, kar je tudi treba 
podrobneje raziskati,« je do-
dal.

Občinska volilna komi-
sija je poleg Poklukarjeve-
ga ugovora prejela še ugo-
vor predstavnika kandida-
ture SDS Lenarta Paplerja, 
ki je po besedah predsedni-
ce občinske volilne komisije 
Tine Urevc zahteval razve-
ljavitev celotnih volitev, tako 
za župana kot tudi občinskih 

svetnikov zaradi kršitve vo-
lilne kampanje, kršen naj bi 
bil volilni molk. Komisija je 
oba ugovora obravnavala na 
sredini večurni seji in oba 
zavrnila. »Ob ponovnem 
štetju glasov smo ugotovi-
li, da so volilni odbori svoje 
delo opravili natančno, poš-
teno, korektno, zakonito in 
častno. Rezultat se ni spre-
menil, število glasov ostaja 
nespremenjeno, nizka razli-
ka temelji na dejanskem sta-
nju veljavnih glasovnic,« je 
dejala Urevčeva.

Poklukar je po odloči-
tvi občinske volilne komisi-
je dejal: »Ob tesnem rezul-
tatu je pomembno, da smo 
skupaj z okrajno volilno ko-
misijo ponovno pregledali 

glasovnice. Ob tem smo opa-
zili nekaj napak, za katere 
verjamem, da se v bodoče ne 
bodo ponovile in niso vpli-
vale na razplet volitev. Se-
daj ni čas za delitev Gorjank 
in Gorjancev, čas je za spre-
membe in za to, da se pove-
žemo in začnemo delati,« je 
pojasnil, ob tem pa se zah-
valil okrajni volilni komisiji 
za sodelovanje. Čeprav je za 
Poklukarja zadeva končana 
in pri razveljavitvi volitev ne 
bo vztrajal, pa ima še vedno 
možnost, da sproži spor na 
upravnem sodišču. Tega pa 
so že napovedali predstavni-
ki kandidature SDS.

Na nedeljskih volitvah 
je bil sicer z 824 glaso-
vi izvoljen Peter Torkar, ki 

gorjansko občino vodi vse od 
njene ustanovitve. Kot je de-
jal v sredo zvečer, uradnega 
sklepa občinske volilne ko-
misije še ni prejel, iz medi-
jev pa je izvedel, da je zavr-
nila oba ugovora. »Upam, da 
je s tem zadeva zaključena 
in da bo novi občinski svet 
čim prej lahko začel oziro-
ma nadaljeval delo in reali-
zacijo zastavljenih projektov 
za dobrobit vseh občank in 
občanov občine Gorje. Ver-
jamem v pozitivno energijo, 
ki nas Gorjanke in Gorjan-
ce povezuje v uspešno eki-
po, s katero že 16 let dosega-
mo vrhunske rezultate, ki so 
plod sodelovanja in učinko-
vite realizacije dogovorjene-
ga,« je poudaril.

Maša Likosar

Volilna udeležba je bila skoraj 72-odstotna, izvoljeni Torkar je prejel 50,65 odstotka oziroma 
824 glasov, Poklukar pa 49,35 odstotka oziroma 803 glasove. / Foto: Primož Pičulin

Kranj – Po Kranju je pred 
dnevi poskusno vozil av-
tobus na električni pogon 
MAN Lion's City E. Mestna 
občina Kranj (MOK) bo na-
mreč kupila osem takih av-
tobusov, ki jih bo prevo-
znik Arriva v prihodnjem 
letu začel redno uporabljati 
v kranjskem mestnem pro-
metu. Štirje bodo prispeli 
v prvi polovici, ostali pa do 
konca prihodnjega leta, je 
na predstavitvi avtobusa na-
povedal kranjski župan Ma-
tjaž Rakovec. MOK je e-avto-
buse kupila s pomočjo Eko 
sklada, ki bo prispeval po 
350 tisoč evrov za vsako vo-
zilo, razliko do polne cene 

približno 490 tisoč evrov na 
vozilo pa bo pokrila občina, 
predvsem z mesečnimi na-
jemninami za avtobuse, ki 
jih bo plačeval koncesionar 
Arriva.

Rakovec je poudaril, da 
gre za pomemben prispe-
vek k razogljičenju prometa 
v mestu in s tem tudi k pod-
nebni nevtralnosti, ki so se 
ji v Kranju zavezali z misijo 
100 podnebno nevtralnih in 
pametnih mest do leta 2030. 
Ob tem je napovedal, da 
bodo na treh lokacijah posta-
vili tudi e-polnilnice za avto-
buse. Ena bo tudi pri central-
ni čistilni napravi na Zarici, 
kjer je že sončna elektrarna, 
ki bo napajala tudi polnilno 
postajo, nameščen pa je tudi 

baterijski sistem za shranje-
vanje električne energije.

MOK je prva občina v Slo-
veniji, ki se je lotila take inve-
sticije, je pojasnil Iztok Štru-
kelj, direktor poslovnega ra-
zvoja v skupini Arriva Slove-
nija. Kot so izračunali, bos-
ta menjava zgolj štirih avto-
busov na dizelski pogon za 
električna vozila in postavi-
tev dveh hitrih polnilnic po-
menili razogljičenje skupno 
313 tisoč kilometrov, kar je 
360 tisoč kilogramov manj 
izpustov CO2 letno oziro-
ma 5,4 milijona kilogramov 
manj CO2 v 15-letni življenj-
ski dobi vozil. »Kakor kažejo 
izsledki prvega tedna posku-
snih voženj z e-avtobusom, 
so potniki navdušeni nad 

vožnjo v tihem, udobnem 
in prostornem vozilu, prav 
tako vozniki avtobusov, ki 
bodo tako vozili v bolj udob-
nih delovnih razmerah,« je 
dodal Štrukelj.

Nizkopodni električni av-
tobus MAN Lion's City E je 
sicer prejel nagrado za me-
stni avtobus leta 2023, je po-
vedal Jan Löwhagen, direk-
tor MAN Truck & Bus Slo-
venija. »Ta vozila odlikuje 
popolnoma čisto (brez emi-
sij) in tiho delovanje, z enim 
polnjenjem akumulatorjev 
pa v povprečju opravijo več 
kot 250 kilometrov. Električ-
ni motor ima skupno do naj-
več 240 kW moči, skupna 
zmogljivost baterij pa zna-
ša kar 480 kWh. Dodatno 

energijo vozilu zagotavljajo 
napredni sistemi, ki izkori-
ščajo tudi energijo ob zavira-
nju, kar je izrednega pome-
na pri avtobusih, ki se upora-
bljajo v mestnem potniškem 
prometu. Ker so akumu-
latorji na strehi, pogonski 
sklop pa ne sega v prostor 

za potnike, ima avtobus veli-
ko bolj prostorno notranjost, 
še zlasti v novo zasnovanem 
zadnjem delu. Tako vozilo 
tako omogoča prevoz do 80 
potnikov, saj ima 35 sedišč 
in 45 stojišč,« je Löwhagen 
predstavil tehnične lastnosti 
njihovega e-avtobusa.

V kranjskem mestnem prometu bo prihodnje leto začelo redno voziti osem električnih avtobusov. 
Enega takih so že preizkusili na kranjskih ulicah.

Ljubljana – Kot smo v Gorenjskem glasu že pisali, je znanih 
deset nominirank za inženirko leta, ki jo vsako leto izbirajo 
v okviru iniciative Inženirke in inženirji bomo! Iz gorenjskih 
podjetij Adria Tehnika in Loftware prihajata Rosana Kolar in 
Viki Petrovič, med nominirankami pa je tudi Špela Poklukar, 
specialistka strojnega učenja, ki je zaposlena v ljubljanskem 
podjetju Endava, prihaja pa s Poljšice pri Gorjah.

Za inženirko leta nominirana Špela Poklukar

Cerklje – Prvo hribovsko na-
selje, v katerem se bo Obči-
na Cerklje lotila gradnje ka-
nalizacije, je Štefanja Gora. 
Investicijo, ki vključuje tudi 
dela na vodovodu, je načr-
tovala že letos, a se je zavle-
kel postopek izbire izvajal-
ca. Na razpis, objavljen spo-
mladi, so prispele tri ustre-
zne ponudbe v višini od tri 
do 4,7 milijona evrov, med-
tem ko je bila projektant-
ska vrednost okoli dva mi-
lijona. Odločitvi, da naroči-
la ne odda, so sledila poga-
janja s ponudniki, ki so se 
po besedah župana Fran-
ca Čebulja končala s Pirovo 
zmago – vrednost pogodbe, 
ki je bila podpisana prejšnji 
teden, in sicer s podjetjem 
Garnol, je namreč nekaj 
manj kot tri milijone evrov. 
Naslednji korak je uvedba 

izvajalca v delo, proti koncu 
leta pa bi se, če bo vreme do-
puščalo, lahko začela grad-
nja, ki naj bi bila končana v 
letu 2024.

V juniju je cerkljanska ob-
čina prejela tudi gradbeno 
dovoljenje za večji del kana-
lizacijskega voda na pobo-
čju Krvavca, v tem tednu ga 
je dočakala za odsek od zgor-
nje postaje žičnice do Jezerc, 
naslednja faza pa je pridobi-
tev dovoljenja za sekundar-
ne vode in nekaj delov pri-
marnega sistema, ki še niso 
bili vključeni v projekt. Ob 
pripravi dokumentacije si 
prizadeva tudi za sofinan-
ciranje s sredstvi iz Evrop-
ske unije, saj ocene kažejo, 
da naj bi ureditev kanaliza-
cije na območju Krvavca in 
s tem, kot poudarja župan, 
zaščita vodnih virov stala 
med trinajst in štirinajst mi-
lijonov evrov.

Kanalizacija za 
Štefanjo Goro
Ana Jagodic Dolžan

Simon Šubic

MAN-ov električni avtobus omogoča prevoz do osemdeset 
potnikov, saj ima 35 sedišč in 45 stojišč. / Foto: Gorazd Kavčič

V Kranju testni električni avtobus

Kranj – V nedeljo bo na Brdu med 14. in 20. uro potekal Gorenj-
ski adventni sejem, na katerem se bodo predstavljali ponudni-
ki domače hrane in rokodelci iz celotne Gorenjske, potekala bo 
tudi delavnica izdelovanja adventnih venčkov. V času sejma bo 
vozil krožni avtobus iz Kranja do Parka Brdo s postajališči pri 
Mercator centru Primskovo (v smeri proti severu), stolpnicah 
na Planini (smer Delavski most),  Globusu (nasproti Creine) 
in Gorenjskih oblačilih (smer Kokrica).

Na adventni sejem s krožnim avtobusom
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Žiri – »Rudolf Maister ostaja 
zgled pogumnega vizionar-
ja, velike narodno zavedne 
osebnosti, intelektualca, ča-
stnika in kulturnika, ki se ni 
bal izpostaviti za visoke ci-
lje slovenstva, kot jih je tedaj 
odlično razumel,« je v svo-
jem nagovoru na proslavi v 
Žireh poudaril slavnostni 
govornik, predsednik drža-
ve Borut Pahor. Organizaci-
jo osrednje proslave ob dr-
žavnem prazniku je letos 
prevzelo Domoljubno dru-
štvo generala Rudolfa Ma-
istra Žiri v sodelovanju z 
Občino Žiri in Zvezo dru-
štev generala Maistra Slo-
venije.

Zato se je nekdanji žu-
pan in sedanji poslanec dr-
žavnega zbora Janez Ža-
kelj na slovesnosti v Žireh 
najprej zahvalil omenjene-
mu žirovskemu društvu, ki 
so ga ustanovili leta 2019 
z namenom, da se ohrani-
jo spomin na generala Ma-
istra in njegove borce, med 
katerimi jih je bilo 42 tudi 
iz Žirov. »Že doslej so sto-
rili veliko za prepoznav-
nost tega dela naše zgodo-
vine, ki ga še vedno prema-
lo poznamo, zato smo jim 
lahko hvaležni za ozavešča-
nje in dokumentiranje tega 
časa.« V Žireh so ponosni, 
da so bili tudi njihovi dedje 

del zgodovine našega naro-
da, ki jo je pisal prvi gene-
ral slovenske vojske Rudolf 
Maister, je dejal Žakelj in 
poudaril, da Maister ni bil le 
vojak in odličen strateg, am-
pak vsestranski mož, špor-
tnik, slikar, pesnik in ljubi-
telj zapisane besede. »Bil je 
mož velikih dejanj – pokon-
čen, odločen in pogumen. 
Te lastnosti so zagotovile, 
da lahko živimo v samos-
tojni državi in sami piše-
mo svojo zgodovino.« Tudi 
predsednica Zveze društev 

generala Maistra Sloveni-
je Lučka Lazarev Šerbec je 
poudarila, da gre Maistru 
zahvala, da smemo govori-
ti v slovenščini. »Bil je člo-
vek, ki se je v pravem zgodo-
vinskem trenutku znašel na 
pravem mestu.« Po njenih 
besedah je neizpodbitno, da 
bi ostali brez precejšnjega 
dela naše domovine, če ne 
bi bilo Rudolfa Maistra in 
njegovih borcev za severno 
mejo. Tudi predsednik Pa-
hor je poudaril, da Maistrovi 
vojaški in politični dosežki 

neposredno utemeljujejo 
samostojno slovensko dr-
žavo. »Brez njegovih hrab-
rih odločitev bi prav mogo-
če Slovenci po prvi svetovni 
vojni in sicer ostali brez Šta-
jerske. Brez njih bi bili oze-
meljsko prikrajšani.« Nje-
mu in njegovim borcem gre 
zato po Pahorjevih besedah 
zasluga, da smo Slovenci v 
nemirnem dvajsetem sto-
letju zaokrožili ozemeljsko 
celovitost Slovenije, napos-
led kot samostojne in neod-
visne države.

V Žireh je potekala letošnja osrednja proslava ob dnevu Rudolfa Maistra. / Foto: Gorazd Kavčič

Kamnik – Zbrane v Domu 
kulture Kamnik je najprej 
nagovoril župan Matej Sla-
par, ki je poudaril pomen 
ohranjanja spomina na roja-
ka: »Rudolf Maister je v Ka-
mniku prisoten na mnogih 
korakih in poteh in prav je, da 
tudi mlade ozaveščamo o po-
membnosti njegovih dejanj. 
A ne le vojaških, tudi umetni-
ških in kulturnih delovanjih, 
kajti prav kultura je tista, ki 
je slovenski narod povezova-
la in ga povezuje še danes.«

Slavnostna govornica na 
prireditvi je bila mag. Zora 
Torkar, direktorica Medob-
činskega muzeja Kamnik, 
ki se je z besedami spreho-
dila skozi Maistrovo dedišči-
no v Kamniku in poudarila 
predvsem prizadevanja mu-
zeja pri ohranjanju spomi-
na nanj. Ob tem je še pose-
bej omenila delovanje nje-
gove rojstne hiše, v kateri so 

uredili Maistrov spominski 
muzej in kjer pripravljajo 
številne prireditve, razstave 

in predavanja. V zadnjem 
času so vzpostavili tudi Ma-
istrovo virtualno pot in prav 

na praznik predstavili tudi 
geolov Maister na poti. Na-
črtov pa imajo še veliko. 
»Tako je v letu 2024 pred 
nami 150. obletnica rojstva 
Rudolfa Maistra, ob tem pa 
menimo, da bi morala vlada 
to leto razglasiti kar za Mais-
trovo leto,« je povedala Tor-
karjeva.

V nadaljevanju so se spom-
nili letošnjih prejemnikov 
spominskega priznanja ge-
nerala Rudolfa Maistra, ki 
so jih podelili na slovesnosti 
v Mariboru, sledil pa je kul-
turni program, v katerem so 
sodelovali interpreti Goran 
Završnik, Anže Slana, Milan 
Mandelc in Rok Kušlan ter 
Prvo slovensko pevsko dru-
štvo Lira Kamnik.

Še pred slovesnostjo sta 
župan Matej Slapar in pred-
sednik Društva general Ma-
ister Kamnik Joško Berlec 
položila venec k spomeniku 
Maistru in njegovim sobor-
cem na Trgu talcev.

Državni praznik dan Rudolfa Maistra so počastili tudi v njegovem rojstnem mestu.

Aleš Senožetnik

Petnajstodstotni poskok 
premoženja je sicer manj-
ši kot lani, a glede na poce-
nitve na delniških trgih vse-
eno precejšen. Zakaj? Kole-
gi iz Financ pojasnjujejo, da 
je odgovor v ogromnih lan-
skih dobičkih, ki so glede 
na lanske izjave in napovedi 
pogosto presenečenje, hkra-
ti pa v številnih podjetjih v 
lasti najpremožnejših trdi-
jo, da jih bodo letos pono-
vili ali presegli. »Poleg tega 
gre za podjetja, ki so zara-
di trdnih bilanc bolj odpor-
na proti oteženim razme-
ram – številna so praktično 
brez dolga, imajo dober po-
ložaj na trgu in velike dobič-
kovne marže,« še pojasnju-
jejo pripravljavci lestvice, ki 
je v Managerju izšla danes.

Gorenjci na lestvici
In kdo so Gorenjci, ki so se 

uvrstili na lestvico? Povsem 
na vrhu že nekaj let ni spre-
memb, najbogatejša Sloven-
ca ostajata Iza Sia in Samo 

Login, vsak s 345 milijoni 
evrov premoženja. Med prvo 
deseterico sta od Gorenjcev 
še kamniški podjetnik Joc 
Pečečnik z 218 milijoni na 
sedmem mestu, osmi najbo-
gatejši pa je Kranjčan Dami-
an Merlak, katerega premo-
ženje v Managerju ocenjuje-
jo na 212 milijonov evrov.

Med najpremožnejšimi je 
sicer še več zanimivih obra-
zov z Gorenjskega, tudi de-
nimo Hrušičan Anže Ko-
pitar, ki si je 43,3 milijona 
evrov vredno premoženje 
prislužil z bogato kariero v 
NHL in zaseda 68. mesto 
na lestvici. Med športniki ga 
prehitevata košarkarja Go-
ran Dragić (69,8 milijona, 
31. mesto) in Luka Dončić 
(49,8 milijona, 54. mesto).

Mateja Rant

Proslava ob dnevu Rudolfa Maistra v Kamniku  
/ Foto: Aleš Senožetnik

Na predvečer praznika, dneva Rudolfa Maistra, je v Žireh potekala letošnja osrednja proslava, na kateri 
so se spomnili slovenskega pesnika, generala in borca za severno mejo.

Mož velikih dejanj Znanih sto 
najbogatejših

Dan Rudolfa Maistra v Kamniku
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GRIL
BELJAK/VILLACH

NAKUPOVALNI CENTER ATRIO
Sanjsko lepa zaposlitev. V naši poslovalnici v 

nakupovalnem centru Atrio zaposlimo

ŠIVILJO/KROJAČA
(Schneider/in)

Obseg dela po dogovoru - 30 oz. 40 ur na teden - 3 oz. 
4 dni. Pogoj je, da obvladate nemščino, pisno in ustno, 
dobro poznavanje tega delovnega področja in da ste 
sposobni delati v timu. Mesečna plača 1600 EUR bruto, 
14 plač letno. Prosimo, javite se nam po telefonu:
0043 664 144 26 26  -  Maximilian Gril

www.gril.at
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Kot zanimivost dodajajo, 
da so našteli še okoli 
dvesto posameznikov, 
katerih premoženje 
presega dvajset milijonov 
evrov.
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Biatlonci danes odhajajo v Skandinavijo. V torek se bo v Kontiolahtiju začela nova sezona svetovnega 
pokala, v Idreju pa pokal  IBU, na katerem bo prvič kot biatlonka nastopila Anamarija Lampič.

Ljubljana – Biatlonci so se 
v sredo dobro razpoloženi 
predstavili pred začetkom 
nove sezone. O ciljih so spre-
govorili člani reprezentance 
A Jakov Fak, Miha Dovžan, 
Rok Tršan, Alex Cisar, Toni 
Vidmar, Lovro Planko, se-
strični Polona in Živa Kle-
menčič ter Anamarija Lam-
pič. Vsi z izjemo slednje da-
nes potujejo v Kontiolahti 
na Finsko na uvodno posta-
jo svetovnega pokala. Ana-
marija Lampič, novinka v 
biatlonu, bo sezono začela v 
Idreju na Švedskem na po-
kalu IBU . Lovila bo vstopni-
co za svetovni pokal.

Potrdili so, da so dobro tre-
nirali in komaj čakajo, da 
svojo pripravljenost preve-
rijo v svetovni konkurenci, 
v kateri ne bo Rusov in Be-
lorusov. »Poletje je bilo us-
pešno, tako kot zadnja tre-
ning kampa v Ramsauu in 
na Obertilliachu. Skrbeli 
smo za kondicijsko pripra-
vo in imeli veliko ponovitev 
na strelišču. Poudarek smo 
dali tudi vzdušju v ekipi, kar 
je zelo pomembno,« je pou-
daril Ricco Gross, novi glav-
ni trener reprezentance, nje-
gov pomočnik za moški del 

Janez Marič pa je dodal, da 
je opazil veliko razliko med 
lani in letos, med drugim, da 
ima Gross precej večjo avto-
riteto, vpeljal pa je tudi nekaj 
novosti.

Tomas Globočnik, vodja 
panoge biatlon, je pojasnil, 
da je primarni cilj sezone, da 
se moška ekipa uvrsti v prvo 
deseterico pokala narodov, 
ženska pa v dvajseterico. 
»Cilj je 17. mesto, ki prinaša 
dodatno kvoto v svetovnem 

pokalu. Trenutno lahko na 
tekmah svetovnega pokala 
nastopamo s petimi moški-
mi in tremi ženskami.« Med 
posameznimi cilji je omenil 
tudi stopničke. Prvi kandi-
dat zanje je zagotovo Jakov 
Fak. »Trening je bil dobro 
zastavljen. Koncept, da smo 
že od samega začetka od tri 
do štiri dni na Pokljuki, da 
intenzivne treninge delamo 
vsi skupaj, je dobrodošel. 
Vidi se, da mlajši tekmovalci 

zelo hitro napredujejo, in za 
nas kot ekipo je to odlično. 
Upam, da bomo imeli dob-
re rezultate kot ekipa. Čaka 
nas še nekaj dni negotovega 
stanja, potem pa bomo vide-
li, kje smo. Rezultati povejo 
vse. To je najbolj realna sli-
ka. Tekme so za športnika 
ogledalo, na svetovni ravni 
ovrednotijo, kako dober si,« 
razmišlja Jakov Fak.

Prvo ogledalo bo biatlon-
cem nastavljeno že v torek.

Maja Bertoncelj

Novo sezono bodo prihodnji teden začeli biatlonci, ki so se pripravljali pod vodstvom 
novega glavnega trenerja Nemca Ricca Grossa. / Foto: Tina Dokl

Kranj – Minulo sredo so na Odbojkarski zvezi Slovenije opravi-
li žreb parov, ki se bodo med seboj pomerili v četrtfinalu pokal-
nega tekmovanja. Naslove zmagovalcev branita med moškimi 
ACH Volley Ljubljana, pri ženskah pa Calcit Volley. Branilke 
naslova iz Kamnika se bodo pomerile z ATK Grosuplje. Prve 
tekme bodo na sporedu že 30. novembra, povratna srečanja 
pa bodo odigrana 7. decembra. Moški bodo četrtfinalne tekme 
začeli en teden pozneje kot dekleta, in sicer 7. decembra. V 
Mariboru bodo gostovali odbojkarji Črnuč, Hiša na Kolesih 
Triglav pa si bo v Kanalu poskušala priigrati prednost proti 
Salonitu Anhovo. Lanskim zmagovalcem ACH Volley Ljubljana 
je žreb namenil trenutno zadnjeuvrščeno ekipo 1. DOL Fužinar 
SIJ Metal Ravne.

Izžrebali pare odbojkarskega pokala

Kranj – V letošnji sezoni je 
Hokejska zveza Slovenije 
tekmovanje v državnem pr-
venstvu organizirala nekoli-
ko drugače kot v preteklosti. 
V rednem delu so igrale eki-
pe Triglav Kranj, Slavija Ju-
nior, Maribor in LedX Celje.

Po zmagi nad Mariborom 
se je v končnico uvrstil Tri-
glav, po zmagi nad Slavijo 
pa LedX Celje. V polfinale 
sta že bili uvrščeni ekipi SŽ 
Olimpija in SIJ Acroni Jese-
nice. Nastala sta polfinalna 
para SŽ Olimpija – Triglav 
Kranj in SIJ Acroni Jesenice 
– HK LedX Celje.

Jeseničani so v prvi tek-
mi pred tednom dni zmaga-
li s 4 : 1, prvo tekmo polfina-
la državnega prvenstva pa sta 
v ponedeljek zvečer odigrala 

še Triglav in SŽ Olimpija. V 
dvorano Tivoli so domačini 
prišli kot favoriti, Kranjčani, 
ki so zaradi številnih bolezni 
in poškodb nastopili oslablje-
ni, pa so se z njimi poskuša-
li dostojno kosati. Pritisk na 
gol Triglavovega vratarja To-
maža Trelca je bil velik, kljub 
temu pa je SŽ Olimpija na 
vsej tekmi zadela zgolj trik-
rat. Za Triglav je bil uspešen 
Miha Ahačič, tekma pa se je 
končala z rezultatom 3 : 1.

Obe drugi tekmi naj bi od-
igrali v torek, 29. novembra, 
če bosta potrebni še tretji, pa 
bodo hokejisti na led zno-
va stopili 6. oziroma 21. de-
cembra.

Prva finalna tekma zma-
govalcev polfinala bo 10. ja-
nuarja, druga 13. januarja, 
morebitna tretja pa 15. janu-
arja.

Na prvih dveh tekmah sta pričakovano zmagali 
ekipi SIJ Acroni Jesenice in SŽ Olimpija.

Začel se je hokejski 
polfinale

Vilma Stanovnik

Na prvi polfinalni tekmi se je izkazal vratar Triglava Tomaž 
Trelc. / Foto: Gorazd Kavčič

Kranj – Nogometaši v drugi slovenski ligi bodo konec tedna 
odigrali tekme zadnjega jesenskega kroga. Dve tekmi bodo 
odigrali danes, štiri jutri in še dve v nedeljo, 30. novembra 
pa bodo nogometaši Krškega in Brinja Grosuplje odigrali še 
zaostalo tekmo 17. kroga. Zanimiv obračun bo že danes, saj 
se bosta pomerila trenutni drugi Aluminij z 39 osvojenimi 
točkami in vodilna Rogaška, ki ima točko več. Danes bo tudi 
tekma med nogometaši Nafte 1903 in Krškega. Jutrišnje tekme 
se bodo začele ob 13.30, pomerili pa se bodo Rudar Velenje in 
Jadran Dekani, Fužinar Vzajemci in Primorje, Beltinci Klima 
Tratnjek in Roltek Dob ter Triglav in Krka. V nedeljo bosta še 
dve tekmi: Ketty Emmi & Impol Bistrica – Vitanest Bilje in 
Brinje Grosuplje – Ilirija 1911.

Zadnji jesenski krog za nogometaše v drugi ligi

Biatlonci predstavili cilje

Kranj – Miha Hrobat se je v 
družbi najboljših smukačev 
dobro znašel že na pripravah 
v Čilu, kjer je na tekmi ugnal 
vse smukače in bil tretji v 
konkurenci supervelesla-
lomistov. Takrat je 27-letni 
Kranjčan povedal, da so mu 
malenkostne spremembe 
na opremi v novi sezoni pri-
nesle še dodatno hitrost na 
lažjih delih proge, kjer prej 

ni bil tako dober kot na tež-
jih delih. Povedal je tudi, da 
so bili zanj letošnji treningi 
zelo uspešni in da si je za cilj 
zastavil, da se tako v smuku 
kot superveleslalomu uvrsti 
na finale svetovnega pokala, 
kar pomeni med 25 najbolj-
ših na svetu.

Enak rezultat kot Kilde
Očitno se njegova dobra 

forma nadaljuje, kar je doka-
zal v Kanadi, kjer se je sredi 

tega tedna s prvim uradnim 
treningom smuka že začela 
sezona svetovnega pokala v 
hitrih disciplinah za moške. 
Miha Hrobat se je izkazal že 
na prvem treningu, saj je z 
visoko številko 56 dosegel 
deveti čas in je v cilj prišel z 
enakim časom kot Aleksan-
der Aamodt Kilde iz Norve-
ške. Martin Čater je bil 19., 
Nejc Naraločnik pa je posta-
vil 70. čas. Najhitrejši je bil 
domačin James Crawford.

Smukače danes čaka prvi 
smuk sezone za točke sve-
tovnega pokala. Jutri in v ne-
deljo sta na sporedu dva su-
perveleslaloma, kjer bosta 
nastopila le Martin Čater in 
Miha Hrobat.

Konec tedna se bo v Kil-
lingtonu nadaljevala sezona 
svetovnega pokala za smu-
čarke. V ZDA sta tudi Ana 
Bucik in Neja Dvornik, ki ju 
čakata ena slalomska in ena 
veleslalomska tekma.

Vilma Stanovnik

Z moškim smukom se je v Lake Louisu začela sezona svetovnega pokala v hitrih disciplinah, že na 
prvem uradnem treningu pa se je izkazal vse hitrejši Kranjčan Miha Hrobat.

Hrobat napovedal odlično sezono

Wir suchen Verstärkung für das ThermenResort Warmbad Villach 
nahe der slowenischen Grenze

Mag. Christina Terle, Personal ThermenResort
Warmbad-Villach, Kadischenallee 22-24,
9504 Warmbad-Villach oder per e-Mail an
jobs@warmbad.at, www.warmbad.com/jobs

• eine dauerhafte Anstellung in einem Ganzjahresbetrieb
• ein angenehmes und wertschätzendes Betriebsklima
• überkollektivvertragliche Entlohnung
• Qualifizierungs- und Weiterentwicklungsmöglichkeiten
• attraktive Benefits

 Mitarbeiter*innenfreizeitprogramm
 Kindersommersportwochen in den Ferien
 tägliche Mitarbeiter*innenverpflegung
 Bereitstellung von Mitarbeiter*innenbekleidung
 kostenlose und vergünstigte Angebote im ThermenResort

     Warmbad-Villach

Wir bieten:

Arzt*Ärztin (VZ/TZ)

Physiotherapeut*in (VZ/TZ) Hoteldirektor*in

Reservierungsleitung (VZ) Leitung Housekeeping (VZ)

V naši PE ThermenResort Warmbad Villach/Beljak, nedaleč 
od slovenske meje, zaposlimo

Zdravnika m/ž
(Arzt*Ärztin) 

delo za polni/skrajšani delovni čas

Fizioterapevta m/ž
(Physiotherapeut*in) 

delo za polni/skrajšani delovni čas
Direktorja hotela m/ž

(Hoteldirektor*in)

Vodjo rezervacij m/ž
(Reservierungsleitung) 
delo za polni delovni čas

Vodjo gospodinjstva m/ž
   (Leitung Housekeeping) 

delo za polni delovni čas

Nudimo vam:
• celoletno zaposlitev za nedoločen čas
• prijetno in spoštljivo delovno vzdušje 
• višjo plačo, kot jo določa kolektivna pogodba
• možnost nadaljnjega izobraževanja in napredovanja
• številne dodatne ugodnosti
8poseben program za prosti čas 
8med poletnimi počitnicami športne tedne za otroke
8dnevno prehrano za zaposlene
8delovna oblačila za zaposlene
8 različne brezplačne in znižane ponudbe v ThermenResort
    Warmbad Villach/Beljak
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Mag. Christina Terle, Personal ThermenResort
Warmbad-Villach/Beljak, Kadischenallee 22-24,
A-9504 Warmbad-Villach/Beljak oz. po e-pošti na
jobs@warmbad.at, www.warmbad.com/jobs
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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, postali del krožnega gospodarstva 
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.

DOBRO JE VEDETI

Kranj – Devetnajstega no-
vembra so začele veljati 
spremembe zakona o troša-
rinah. Glavna sprememba, 
to je neposredna oprostitev 
plačila dela trošarine za go-
rivo v kmetijstvu, bo v pra-
ksi zaživela z novim letom, 
spremembo, ki zadeva vra-
čilo trošarine za elektronske 
cigarete in tobak za segreva-
nje, pa bodo začeli uporab-
ljati 13. februarja prihodnje 
leto.

Doslej so kmetijska go-
spodarstva uveljavljala vra-
čilo dela trošarine za gorivo 
za pogon kmetijske in goz-
darske mehanizacije tako, 
da so predložila zahtevek za 
vračilo trošarine. Po novem 
jim zahtevkov ne bo več tre-
ba vlagati, ampak bodo pri 
prodajalcih goriv lahko ku-
povala posebej označeno go-
rivo po ceni, pri kateri bodo 

že upoštevali oprostitev 
dela trošarine. Do nakupa 
po znižani ceni bodo upra-
vičeni kmetje, člani agrar-
nih skupnosti, uporabniki 
kmetijskih in gozdnih ze-
mljišč ali uporabniki goz-
dnih zemljišč pa tudi čebe-
larji, ki imajo vsaj 41 čebeljih 
panjev. Postopek nakupa bo 
določal pravilnik, ki ga bo 
ministrstvo za finance izda-
lo do konca novembra. Za le-
tos porabljeno pogonsko go-
rivo bodo lahko upravičenci 
uveljavljali vračilo dela tro-
šarine enako kot doslej, to-
rej s predložitvijo zahtevka.

Spremenjeni zakon o tro-
šarinah omogoča tudi po 13. 
februarju prihodnje leto vra-
čilo trošarine za tobačne iz-
delke – elektronske cigare-
te in tobak za segrevanje, ki 
se za komercialni namen gi-
bajo iz Slovenije do preje-
mnika v drugi državi, članici 
Evropske unije.

Spremembe zakona o 
trošarinah že veljajo
Cveto Zaplotnik

Kamnik – Pobudi Podjetni-
škega kluba Kamnik se je 
odzvalo 22 podjetij in dru-
gih organizacij in se predsta-
vilo na Kariernem sejmu, ki 
je prejšnji četrtek in petek 
potekal v tamkajšnji športni 
dvorani.

»Ena od aktivnosti, ki sem 
si jih zadal za svoje leto pred-

sedovanja, je, da tudi v Ka-
mniku organiziramo sejem, 
ki bo perspektivnim mla-
dim pokazal, da so tudi v do-
mačem Kamniku podjetja, 
ki svojim zaposlenim nu-
dijo dobro delovno okolje, 
spodbujajo karierni razvoj, 
so inovativna, delovna kli-
ma v podjetju je prijetna ter 
da ni treba za službo vedno 
'iti v Ljubljano',« je o enem 
od poglavitnih razlogov za 

organizacijo dogodka pove-
dal predsednik podjetniške-
ga kluba Uroš Rak.

V času, ko se številna pod-
jetja srečujejo s pomanjka-
njem ustreznega kadra, pa 
je bil sejem odlična prilož-
nost, da vzpostavijo stik z 
osnovnošolci in srednješol-
ci, ki se šele odločajo za pok-
lic, kot tudi študenti, iskalci 
zaposlitve in drugimi, ki raz-

mišljajo o spremembi kari-
erne poti.

Poleg številnih učencev in 
dijakov bližnjih šol so se sej-
ma udeležili tudi drugi obi-
skovalci, zadovoljni pa so 
bili tudi predstavniki okoliš-
kih podjetij, ki so sodelova-
li na sejmu. »Upamo, da se 
bo sejem prijel in bo počasi 
postal tradicionalen,« nam 
je povedala Nika Škrjanec iz 
podjetniškega kluba.

S pomanjkanjem kadrov se v kamniškem 
podjetniškem klubu spoprijemajo tudi z 
organizacijo Kariernega sejma, ki so ga pripravili 
prejšnji konec tedna.

S sejmom do kariere

Aleš Senožetnik

Karierni sejem v Kamniku je naletel na pozitivne odzive 
tako med podjetniki kot med udeleženci. / Foto: Aleš Senožetnik

Zgornji Brnik – Adria Tehnika, podjetje za vzdrževanje in ser-
visiranje letal s sedežem na brniškem letališču, je kot prvo 
pri nas pridobilo certifikat EN 9110 kot priznanje za uveden 
sistem vodenja kakovosti, prilagojen zahtevam organizacij za 
vzdrževanje letal. Kot pravijo v družbi, certifikat predstavlja 
potrditev in odraz izpolnjevanja najvišjih standardov varnosti 
in kakovosti na področju vzdrževanja in servisiranja letal ter 
sestavnih delov. Poudarja osredotočenost k izpolnjevanju in 
preseganju pričakovanj strank ter najstrožjih letalskih predpi-
sov in zahtev proizvajalcev, h katerim je zavezana skupina Avia 
Prime, katere del je družba Adria Tehnika. Direktor skupine 
Avia Prime Piotr Kaczor se nadeja, da bodo s tem še okrepili 
zaupanje strank.

Družbi Adria Tehnika pomemben certifikat
Ljubljana – V tretjem četrtletju je prišlo do umirjanja gospo-
darske aktivnosti. Po podatkih, ki jih je sredi meseca objavil 
Statistični urad, je bil bruto družbeni proizvod v primerjavi z 
drugim četrtletjem manjši za 1,4 odstotka. Kot so komentirali 
v Banki Slovenije, je to bistveno slabše od povprečja evrske-
ga območja, ki je v tem obdobju doseglo šibko, a pozitivno 
četrtletno rast. Zaradi močnega prenosa rasti iz lanskega v 
letošnje leto je sicer medletna gospodarska rast s 3,4 odstotka 
ostala nad evropskim povprečjem. Umirjanje aktivnosti je bilo 
zaznati v večini dejavnosti, med rastočimi pa izstopa gradbe-
ništvo z 10,4-odstotno rastjo. Negativna četrtletna gospodar-
ska gibanja pa še ne vplivajo na trg dela, kjer je zaposlenost 
še vedno rekordno visoka.

Gospodarska aktivnost se umirja
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Voklo – V okviru aktivno-
sti na področju zmanjševa-
nja škode zaradi alkohola na 
Območni enoti Nacionalne-
ga inštituta za javno zdravje 
Kranj novembra, v mesecu 
boja proti zasvojenosti, tradi-
cionalno izvedejo preventiv-
no akcijo Otroci za varnost v 
prometu. Z akcijo želijo oza-
veščati ljudi o nezdružljivos-
ti pitja alkohola in udeležbe 
v prometu ter spodbujati var-
no vožnjo brez psihoaktivnih 
snovi, saj je vožnja pod vpli-
vom alkohola še vedno eden 
izmed najpogostejših dejav-
nikov tveganja za nastanek 
prometnih nezgod. Ob praz-
ničnih dnevih število prome-
tnih nezgod, ki se zgodijo 
pod vplivom alkohola, nara-
ste, zato je, kot poudarjajo na 
inštitutu, zelo pomembno, 
da vzpostavimo bolj kritičen 
odnos do posledic tveganega 
in škodljivega pitja alkohola. 
»Pomembno je, da se v druž-
bi jasno izoblikuje mnenje, 
da je alkohol splošni problem 
in da je potrebna ničelna tole-
ranca do alkohola v prometu 
v vseh vlogah, tako med voz-
niki kot tudi med pešci in ko-
lesarji,« so dodali.

Otroci sporočajo: Vedno 
vozite trezni

V začetku septembra so 
v okviru omenjene akcije 
razpisali likovni natečaj za 

osnovne šole. Otroci so se z 
mentorji pogovarjali o pro-
blematiki alkohola v pro-
metu in na to temo pripra-
vili likovne izdelke z name-
nom, da s svojimi sporoči-
li potrkajo na vest odraslih. 
Letos je v natečaju sodelova-
lo pet osnovnih šol in podru-
žnic na Gorenjskem, kjer je 
pod mentorstvom 18 peda-
goških delavcev ustvarjalo 
več kot tristo otrok.

Zaključek akcije je tudi le-
tos simbolično potekal v bliži-
ni sodelujočih osnovnih šol, 
med drugim tudi pred podru-
žnično šolo v Voklem, kjer je 
policist Tomaž Horvat s Po-
licijske postaje Kranj izvajal 

kontrolo prometa in test alko-
holiziranosti voznikov. »Pre-
vidnost in prilagoditev hitrosti 
sta zagotovo še pomembnejši 
v bližini osnovnih šol, kjer je 
prisotnih več otrok,« je pou-
daril policist Horvat.

Po končani kontroli so k 
voznikom pristopili učen-
ci in jim podarili letak, risbi-
co s sporočilom in zloženko 
z nekaj informacijami o al-
koholu. Hkrati so jim zaže-
leli srečno in varno vožnjo 
brez alkohola. Sedemletna 
Amaya Sekne iz Vogelj je de-
jala: »Lahko se zgodi, da pe-
šec prečka cesto in ga voznik 
ne opazi, ker je zaradi alko-
hola manj pozoren in bolj 

nevaren, zato je nujno, da od-
rasli nikoli ne pijejo alkoho-
la, ko vozijo.«

Tokrat je test alkoholizira-
nosti pri vseh voznikih poka-
zal 0,0. Tudi Andreju Vrtač-
niku iz Vogelj, ki pozdravlja 
tovrstne akcije. »Dobrodo-
šle so z dveh vidikov, prvič 
zato, ker opozarjajo vozni-
ke, in drugič, ker izobražu-
jejo otroke in mlade. Ti na-
mreč navade prevzamejo po 
starših, in če jih že zgodaj 
naučimo cestnoprometnih 
pravil in jim vcepimo zave-
danje, da avtomobil in alko-
hol nista združljiva, bodo 
tako tudi ravnali, ko odraste-
jo,« je povedal.

Učenka 2. razreda na Podružnični šoli Voklo Amaya Sekne in policist Tomaž Horvat iz PP 
Kranj sta vozniku zaželela srečno in varno vožnjo brez alkohola. / Foto: Maša Likosar

Kranj – Slovenska polici-
ja je sporočila, da so uspeš-
no končali iskanje enega od 
slovenskih ubežnikov, ki je 
bil vključen v letošnjo kam-
panjo najbolj iskanih evrop-
skih ubežnikov. Gre za 37-le-
tnega Aleša Pevca, ki se je 
prejšnji teden sam zglasil 
na prestajanje zaporne kaz-
ni zaradi zlorabe prostituci-
je in trgovine z drogo.

V kampanji, ki sta jo ko-
nec letošnjega septembra 
zagnala Europol in Evrop-
ska mreža skupin za aktiv-
no iskanje pobeglih oseb, 
iščejo 86 članov organizi-
ranih kriminalnih združb, 
slovenska policija pa je v 
kampanjo vključila tri is-
kane osebe – poleg Pev-
ca še 38-letnega Radomir-
ja Cvijanovića iz Vaš, ki je 

sodeloval pri znamenitem 
vlomu v 428 sefov v SKB 
banki v Ljubljani leta 2002, 
in 32-letnega Kranjčana 
Mladena Samardžijo, ob-
dolženega kaznivega deja-
nja neupravičenega prome-
ta s prepovedanimi droga-
mi, ki se že več let uspeš-
no izmika organom prego-
na. Kakršne koli podatke o 

iskanih osebah lahko slo-
venski policiji posredujete 
na anonimni telefon polici-
je 080 1200, lahko pa tudi 
na elektronski naslov sku-
pine za ciljno iskanje oseb 
fast@policija.si. Nekatere 
od oseb, ki jih trenutno išče 
slovenska policija, si lahko 
ogledate na spletni strani 
Iskane osebe.

Eden od treh slovenskih ubežnikov, ki so na seznamu najbolj iskanih 
evropskih ubežnikov, se je pred dnevi sam predal policiji.

Simon Šubic

Maša Likosar

Kranjčana Mladena Samardžijo so na seznamu evropskih 
ubežnikov označili za nevarno osebo. / Foto: Policija

S kontrolo prometa in testom alkoholiziranosti voznikov, ki so ju policisti izvajali v bližini osnovnih šol, 
se zaključuje preventivna akcija Otroci za varnost v prometu.

Varna vožnja brez alkohola

Ubežnik se je predal

Datris d.o.o., Alpska cesta 43, 4248 Lesce

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

Komunala Škofja Loka
zaposluje

e-pošti: info@komunalaskofjaloka.si ali
navadni pošti na naslov Komunale Škofja Loka.

Nudimo zaposlitev za polni 
delovni čas in za nedoločen 
čas.
Delo poteka v dopoldanski 
izmeni, od ponedeljka do petka.

Več informacij o razpisih vam je 
na voljo na naši spletni 
strani www.komunalaskofjaloka.si.

Prijavo z življenjepisom lahko pošljete po:

Prijave zbiramo do 9. 12. 2022.

Komunala Škofja Loka
zaposluje komunalne delavce

Komunala Škofja Loka, d. o. o.
Kidričeva cesta 43a,  4220 Škofja Loka
e-pošta: info@komunalaskofjaloka.si 
telefon: 04/50 23 500

Kranj – Na Tomšičevi ulici v Kranju se je v sredo zjutraj v sta-
novanjski hiši širil vonj po zažganem. Gasilci so ob prihodu 
na lokacijo in pregledu prostora v okolici kamina ugotovili, da 
gori v lesenem podu pod lončeno pečjo. Peč so odstranili iz 
prostora in odprli lesena tla, da so prišli do žarišča. Požar so 
pogasili in odstranili ožgane dele.

Gorelo v lesenem podu pod pečjo

Gozd, Lesce – Včeraj okoli 2.40 je v naselju Gozd ob stano-
vanjskem objektu zagorelo osebno vozilo. Gasilci iz Kranja, 
Bistrice pri Tržiču, Tržiča in Križev so požar pogasili in pre-
prečili, da se ni razširil na bližnji objekt. V sredo zvečer pa je 
avto zagorel na Alpski cesti v Lescah. Požar so pogasili leški 
in radovljiški gasilci, odklopili so tudi akumulator. Škode je 
za okoli tri tisoč evrov.

Gorela avtomobila

Tržič – Oškodovanec z območja Tržiča je po spletu investiral 
večjo vsoto denarja na različne račune tujih podjetij, ko pa je 
napočil čas, da ga je želel dvigniti, pa tega ni mogel storiti. 
Primer Zdaj obravnavajo policisti zaradi suma goljufije.

Investiral, denarja pa ni dobil

Tržič – Policisti so v sredo na območju Tržiča obravnavali 
nasilje v družini med partnerjema. Kršitelju so izrekli prepo-
ved približevanja, policisti pa zbirajo tudi obvestila o kazni-
vem dejanju z elementi nasilja. O ugotovitvah bodo obvestili 
pristojno državno tožilstvo.

Policisti izrekli prepoved približevanja

Medvode – V torek zvečer se je na Medvoški cesti v Medvodah 
zgodila prometna nesreča med voznikom osebnega vozila in 
peško. Povzročil jo je voznik, ki je na prehodu za pešce izsilil 
prednost peški. Ta se je pri tem lažje poškodovala.

Peški ni pustil prednosti
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Ljudje se premalokrat 
vprašamo, kako sploh delu-
jejo naši možgani, kako so 
»napeljani«, kako si lahko 
pomagamo oz. ali sploh si 
pomagamo ali sami sebe sa-
botiramo … Z drugimi bese-
dami bi lahko rekli, da se po-
gosto ne zavedamo moči, ki 
jo nosimo v sebi, in taktik, ki 
se jih lahko priučimo z na-
menom boljšega spoznava-
nja sebe in posledično tudi 
delovanja. »Psihološka od-
pornost v najenostavnejšem 
pomenu besedne zveze po-
meni sposobnost samoob-
vladovanja v stresnih situa-
cijah. Dosežemo jo skozi tre-
ning čuječnosti, ki omogo-
ča, da se bolje zavedamo svo-
jih misli, čustev, občutkov 
ter zunanjega dogajanja,« 

je pojasnila nekdanja plaval-
ka in magistrica performan-
ce psihologije (psihologija 
zmogljivosti) Sara Isaković.

Psihološko odpornost je 
tako kot vsak del telesa, ki ga 

želimo gnati do maksimalne 
zmogljivosti, treba natreni-
rati. Že samo z opazovanjem 
samih sebe lahko dosežemo 
velike premike v svojih gla-
vah, saj posledično lahko 
stvari nadziramo, regulira-
mo in se miselno distanci-
ramo od negativnih situacij. 
Vsak posameznik stres do-
življa na svoj način, stresna 

služba, preobremenjenost, 
otroci ... V kaosu zunanjega 
sveta in notranjih občutkov 
je pomembno, da se zaveda-
mo, kako naše dihanje vpli-
va na naše čustveno stanje, 

na naše misli in telo. »Ko 
smo v stresu, se spremeni 
naš način dihanja, ki pos-
tane zelo plitko, hitro, čez-
merno. Včasih celo zadržu-
jemo sapo. Ko dihamo plit-
ko in hitro, se v nas aktivira 
simpatičen živčni sistem, ki 
še bolj potencira stres. Telo 
namreč plitko dihanje inter-
pretira kot nevarnost in nas 
spreobrne v še bolj čustveno 
ranljive in napolnjene z ne-
gativnimi mislimi,« je poja-
snila Sara.

Preponsko dihanje nam 
pri tem lahko pomaga, saj 
poveča kapaciteto pljuč in 
obenem ob izdihu vpliva na 
vagusni živec, ki aktivira pa-
rasimpatično živčevje. Sara 
je dodala: »Globoko dihanje 
s trebuhom oziroma s pre-
pono komunicira telesu, da 
smo na varnem, srčni utrip 
se zmanjša, glava pa se po-
miri.« Poleg preponskega 
dihanja je psihološka odpor-
nost močno povezana tudi 
z ohranjanjem prisotnosti 
in pozornosti. »Zelo veliko 
lahko naredimo že s tem, da 
se zavemo, da je naša pozor-
nost ušla nekam drugam in 
jo poskušamo preusmeriti 

nazaj na tisto, kar potrebuje 
naš fokus. Ko smo res tukaj 
in zdaj, imamo moč, da se 
odločamo, kako se bomo od-
zvali na stres. Stres je zgolj 
tuhtajoči um in naše misli 
nas ne definirajo,« je ohra-
njanje pozornosti poskuša-
la čim bolj podrobno razlo-
žiti Sara.

Misli so pogosto tiste, ki 
nas spravljajo v slabo voljo 
in ustvarjajo negativno ener-
gijo, zato ne smemo pozabi-
ti na to, da svoje misli bud-
no spremljamo, opazuje-
mo in jih poskušamo razu-
meti. Poskušamo ugotoviti, 
kaj je razlog za slabe misli, 
in šele nato se lahko pravil-
no odzovemo ter se na mi-
ren in produktiven način di-
stanciramo.

Premik v pozitivo lahko do-
sežemo tudi s pozitivnim sa-
mogovorom, pretvarjanjem 

izgovorov v rešitve in izo-
gibanjem negativne drame 
drugih ljudi. V veliki meri 
so naše misli obremenje-
ne s situacijami in negativo 
drugih ljudi, zato je izredno 
pomembno, da znamo loči-
ti med svojimi čustvenimi 
stanji in stanji, ki jih morda 
zgolj prevzemamo od dru-
gih. Korak proti boljši samo-
podobi in motivaciji pred-
stavljajo pozitivne misli, ki 
si jih venomer ponavljamo 
in se o njih prepričujemo. 
»Izgovore, ki jih imamo iz 
dneva v dan, je treba razvi-
ti v produktivne razlage. Na-
mesto da ste polni izgovo-
rov, kot so 'ne morem' ali pa 
'ne znam', te besede pretvo-
rite v 'zdaj še ne morem' ozi-
roma 'trenutno še ne znam', 
saj je to popolnoma dru-
gačno vodilo našim možga-
nom,« je poudarila Sara in 

občinstvu predstavila, kako 
lahko vodimo svojo glavo po 
poti pozitivnih in produktiv-
nih misli, ki nam omogoča-
jo lažje delovanje v različnih 
situacijah.

Čeprav se včasih zdi, da je 
vsega preveč, da smo preo-
bremenjeni in da ne vidimo 
izhoda iz danih okoliščin, 
lahko po besedah Sare upo-
rabimo pozitivna navodila, 
ki bodo našim možganom 
sporočila, kako naj delujejo: 
»Slovenci smo zmagovalci 
v negativnih navodilih, kar 
lahko vidimo že na otroških 
igriščih. Pogosto starši kriči-
jo za svojimi otroki, da bodo 
padli ali pa da se bodo zmoči-
li. Namesto tega bi se morali 
osredotočati na to, kaj si že-
limo, da se zgodi. Veliko bo-
lje bi bilo, če bi starši klicali 
otrokom, naj bodo bolj pre-
vidni.«

Nika Toporiš

Sara Isaković, ki je na olimpijskih igrah v Pekingu leta 2008 osvojila srebrno odličje, je z 
velikim veseljem predajala svoje znanje nevroznanosti in psihologije. / Foto: Nika Toporiš

Najuspešnejša slovenska plavalka in olimpijska podprvakinja Sara Isaković, ki je po športni karieri svojo življenjsko pot našla v raziskovanju človeških 
možganov, je v okviru spletnega predavanja Psihološka odpornost predstavila svoja znanja in udeležence seznanila s treningom samozavedanja.

Kultura
Razstava Globus – prvih petdeset 
let o eni najbolj markantnih 
kranjskih stavb Stran 14

Pogovor
Psihoterapevtka Ksenja Kos iz 
Iniciative za duševno zdravje 
Medvode Stran 15

Aktualno
Dr. Ivan Šmon, predsednik 
uprave družbe Elektro Gorenjska 
Stran 16

Psihološka odpornost s Saro

Življenje v digitalizirani družbi je večkrat zelo stresno, 
ljudje hitimo in živimo kompleksna življenja. Notranji 
mir je v vsem tem kaosu zelo pomemben, saj vpliva na 
našo motivacijo, samozavest in pozornost.

Že kot mlada plavalka se je Sara morala naučiti razumeti in 
obvladovati svoje možgane, da je lahko v psihično napornih 
situacijah delovala čim bolj suvereno. / Foto: Nika Toporiš
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Sprejeta proračuna za 
prihodnji dve leti

Državni zbor je v sredo 
potrdil državna proračuna 
za leti 2023 in 2024. Prora-
čun za prihodnje leto bo re-
korden, saj s 16,69 milijar-
de evrov predvideva najvišjo 
porabo doslej, v letu 2024 pa 
se bo ta nekoliko znižala. Na-
črtovani prihodki v letu 2023 
so 13,38 milijarde evrov. Pri-
manjkljaj se bo tako prihod-
nje leto povzpel kar na 5,3 od-
stotka BDP, na kar bodo vpli-
vale tudi visoke rezerve za fi-
nanciranje ukrepov za bla-
ženje posledic energetske 
krize (1,2 milijarde evrov). 
Prihodki v letu 2024, ko vla-
da pričakuje umirjanje ener-
getske krize in zato tudi zni-
žanje inflacije, naj bi znašali 
13,79 milijarde evrov, prora-
čunski odhodki pa 15,51 mi-
lijarde evrov. Proračuna sta 
vseeno naravnana razvojno, 
za investicije je z 2,4 mili-
jarde evrov načrtovanih naj-
več sredstev doslej, je pou-
daril finančni minister Kle-
men Boštjančič. V letu 2024 
bo za investicije namenjeno 
1,8 milijarde evrov. Na pod-
lagi sprejetega zakona o iz-
vrševanju obeh proračunov 
se bo država prihodnje leto 
lahko zadolžila za skoraj pet 
milijard evrov, leta 2024 pa 
za nekaj manj kot 4,6 mili-
jarde evrov. Zneski letnega 

dodatka za upokojence se 
bodo zvišali za pet evrov na 
od 145 do 455 evrov, občinam 
se bo povprečnina s sedanjih 
645 evrov na prebivalca v 
prihodnjih dveh letih zviša-
la na 700 evrov. Posledično 
se povečujeta obseg sredstev 
za finančno izravnavo občin 
in obseg sredstev za uravno-
teženje razvitosti občin.

Prenova kliničnega centra
Prenova glavne stavbe 

Univerzitetnega kliničnega 
centra (UKC) Ljubljana, ki v 
petdeset letih še ni bila nik-
dar prenovljena, teče po na-
črtih, čeprav je vlada evrop-
ska sredstva za energetsko 
sanacijo preusmerila v dru-
ge projekte, je po sredinem 
obisku najpomembnejše 
zdravstvene ustanove v drža-
vi skupaj s predsednikom 
vlade Robertom Golobom 
povedal minister za zdravje 
Danijel Bešič Loredan. Kot 
je dejal, pričakuje dokonča-
nje prenove do konca leta 
2025. Obnovo glavne stavbe 
UKC bodo namesto z evrop-
skimi sredstvi financirali iz 
proračuna, je pojasnil in do-
dal, da se bo po projekcijah 
zunanje in notranje obnove 
projekt podražil za približno 
15 milijonov evrov, kar je že 
predvideno v rebalansu pro-
računa. Premier in minister 
sta obiskala tudi Onkološki 
inštitut, kjer je bila po mi-
nistrovih besedah ponovno 
dana obljuba o čimprejšnji 

gradnji protonskega cen-
tra in širitvi inštituta, za kar 
bodo sredstva poiskali znot-
raj načrta za okrevanje in 
odpornost.

Predlagajo omejitev 
županskih mandatov

Za nami je prvi krog lo-
kalnih volitev, v 47 občinah 
bodo morali izvesti še drugi 
krog županskih volitev. Le-
tošnje lokalne volitve v Slo-
veniji so spremljali tudi opa-
zovalci Kongresa lokalnih 
in regionalnih oblasti Sveta 
Evrope, ki je svetovalno telo 
Sveta Evrope. Kot so ugoto-
vili, so nedeljske volitve po-
tekale zgledno, v Sloveniji 
pa vlada visok nivo zaupanja 
v volilni sistem. Kljub temu 
ugotavljajo, da so pri orga-
nizaciji lokalnih volitev še 
možne izboljšave, med dru-
gim poenotenje pravil ozna-
čevanja in pečatenja volil-
nih skrinjic po vsej državi 
(ta so zdaj v domeni posa-
mezne občinske volilne ko-
misije) in razdelitev največ-
jih volišč na dve ali tri manj-
ša. Opazovalna misija je pri-
poročila tudi razpravo o tra-
janju županskih mandatov, 
ki je v Sloveniji trenutno ne-
omejeno. Kot priporočajo, bi 
se ti lahko omejili na največ 
dva mandata zaporedoma. 
V 51 občinah je bil namreč 
samo en kandidat za župa-
na, pa tudi sicer je glede na 
slovenski volilni sistem zelo 
težko zamenjati župana. 

»Neomejeni županski man-
dati omejujejo tudi možnos-
ti za mlajše generacije v po-
litiki,« je poudaril vodja de-
legacije David Eray. Misija 
je med drugim priporočila 
tudi zvišanje praga za finan-
ciranje volilnih kampanj, s 
čimer bi se izognili, da kan-
didati iščejo »kreativne nači-
ne zbiranja donacij za lastne 
kampanje«, kar je še pose-
bej pomembno za državo, ki 
je znana po velikem številu 
nestrankarskih kandidatov 
in neodvisnih list. Prav tako 
je veliko možnosti za izbolj-
šanje na področju zastopa-
nja žensk v lokalni politiki, 
saj je teh zlasti med župani 
malo.

Našli mrtvega dojenčka
V sortirnici odpadkov na 

deponiji Špaja dolina pri 
Grosupljem so v soboto pri 
ločevanju odpadkov naš-
li truplo dojenčka. Trup-
lo so po najdbi odpeljali na 
obdukcijo na Inštitut za so-
dno medicino v Ljubljano, 
ki naj bi podala točne oko-
liščine smrti novorojenčka. 
Tako med drugim še ni zna-
no, ali je šlo za detomor ali 
umor, saj še niso znani vzro-
ki smrti, je pojasnila polici-
ja, ki v okviru preiskave pro-
si vse, ki imajo kakšne in-
formacije o dogodku, da jih 
sporočijo. Podrobnejših in-
formacij še ni, so pa na poli-
ciji potrdili, da je bil novoro-
jenček moškega spola.

Simon Šubic

Država v prihodnjem letu 
z rekordno porabo

Državni zbor je ta teden potrdil proračuna za leti 2023 in 
2024. Prihodnje leto bo poraba rekordna. / Foto: Gorazd Kavčič

Predsednik vlade Robert Golob in minister za zdravje 
Daniel Bešič Loredan sta si ogledala potek prenove glavne 
stavbe UKC Ljubljana. / Foto: Ukom/Katja Kodba (STA)

Opazovalna misija Sveta Evrope ugotavlja, da v Sloveniji 
vlada visok nivo zaupanja v volilni sistem, so pa še 
možnosti za izboljšavo organizacije volitev. / Foto: Primož Pičulin

med sosedi

Jože Košnjek Z gesli Srce bije za kultu-
ro, Vse je kultura in Kultura 
se začne v srcu so v nedeljo, 
20. novembra, v dvorani Far-
nega doma v Selah počastili 
120-letnico delovanja Kato-
liškega prosvetnega društva 
Planina v dvojezični, v eni 
od najbolj slovenskih občin 
na Koroškem Sele(Zell Pfar-
re). Zato je srce tudi del sim-
bola Planine. Društvo, ki si 
je nadelo to ime leta 1911, je 
bilo kot tamburaško društvo 
ustanovljeno leta 1902. Nje-
gova dejavnost, na leto orga-
nizirajo nad 30 prireditev, je 
bogata in vsestranska s ci-
ljem s kulturo povezati ljudi 
in njihovo dejavnost ter oh-
raniti slovenski jezik. V okvi-
ru društva delujejo pevski 
zbori, gledališka šola, zad-
nja leta znova tudi folklor-
na skupina z imenom Kikl-
ca, izobraževalna dejavnost 

s knjižnico – Sele jo imajo, 
Celovec pa ne – in tečaji za 
učenje slovenščine. Na pri-
reditve, med njimi je tudi iz-
jemno dobro obiskani Selski 
pust, vabijo znane glasbeni-

ke iz Koroške in Slovenije, v 
okviru abonmaja pa prihaja-
jo na selski oder tudi gledali-
šča iz Slovenije.

Na nedeljski slovesnosti 
so v polni dvorani Farnega 
doma predstavili pestro de-
javnost društva. Pridružila 

se jim je tudi pevka in glas-
benica Severa Gjurin, ki 
pogosto nastopa v Selah. 
Predsednica Planine Mile-
na Olip se je v slavnostnem 
nagovoru posebej zahva-

lila svoji predhodnici Pa-
vli Čertov, ki je bila pred-
sednica kar 26 let. Predse-
dnik Zveze kulturnih dru-
štev Slovenije Tomaž Sime-
tinger je izročil Planini naj-
višje priznanje zveze, dru-
štvu pa je priznanje za delo 

in nagrado izročil selski žu-
pan Heribert Kulmesch. 
Med gosti prireditve je bil 
tudi novomeški škof dr. 

Andrej Saje, ki je pred ško-
fovskim imenovanjem več 
let deloval kot duhovni po-
močnik v Župniji Sele.

Slovenci v zamejstvu (878)

Tomaž Simetinger je Mileni Olip izročil zlato priznanje 
Zveze kulturnih društev Slovenije. / Foto: Jože Košnjek

Sele živijo za kulturo

Na občnem zboru Krščanske kulturne zveze so za 
predsednika znova izvolili Janka Krištofa, na zboru 
Zveze slovenskih organizacij pa so sedanjemu 
predsedniku Manuelu Jugu zaupali nov mandat. 
Krška oziroma celovška škofija je zaznamovala 
50-letnico škofijske sinode iz leta 1972, na kateri so 
se zavzeli za sožitje Slovencev in Nemcev v Katoliški 
cerkvi na Koroškem.
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Kdo misli kritično?

Generalna skupščina 
Združenih narodov je tret-
ji četrtek v novembru v vsa-
kem letu razglasila za sve-
tovni dan filozofije. K obe-
leževanju le-tega vsako leto 
posebej in pod drugim nas-
lovom vabi UNESCO. Le-
tos so povabili, kakor sle-
di. »Unescov Svetovni dan 
filozofije, ki je vsako leto 
posvečen obravnavi aktual-
ne teme z namenom spod-
bujanja medcivilizacijske-
ga dialoga, kulture miru in 
promocije človekovih pra-
vic, bo letos namenjen sku-
pnemu premisleku pojma, 
ki ga sicer velikokrat sliši-
mo, a morda slabše razume-
mo. Gre za koncept 'kritič-
nega mišljenja', ki mu gro-
zi nenavadna usoda: zara-
di pogostosti nereflektirane 
uporabe lahko postane svo-
je nasprotje, torej nekritično 
ponavljanje besedne zveze 
brez njenega pravega razu-
mevanja. Velikokrat lahko 
slišimo koga zatrjevati, da 
'moramo razmišljati kritič-
no, ker so nam pametni tako 
rekli,' ne da bi pri tem po-
mislil, da je ravno slepo skli-
cevanje na avtoritete primer 
nekritičnosti. Kaj pa potem 
je kritično mišljenje in kaj 
je njegova vrednost? Filo-
zofija nam ponuja kar nekaj 

metod, s pomočjo katerih 
lahko postanemo bolj kri-
tični pri naših razmislekih. 
Gotovo je med prvimi – tudi 
zgodovinsko gledano – Sok-
ratova dialektika. S pomoč-
jo nje se je ta slavni antični 
mislec poskušal prebiti do 
resnice oziroma vsaj do nje-
govega najboljšega približ-
ka, ki je še dosegljiv človeku. 
To je počel tako, da je trdit-
vam iskal protiprimere in jih 
s pomočjo njih tako dolgo pi-
lil, da jim ni bilo več možno 
najti smiselnih izjem. Dru-
gi primer filozofske metode, 
ki jo lahko imamo za kritič-
no mišljenje, je Descartesov 
metodični dvom, s pomoč-
jo katerega se je ta novoveš-
ki filozof dokopal do slavne-
ga cogito ergo sum – mislim, 
torej sem, ki je trditev, v ka-
tero ni moč podvomiti, za-
radi česar je vedno resnič-
na. Tukaj so seveda še druge 
metode, od jezikovnih ana-
liz Ludwiga Wittgensteina 
do formalnih in neformal-
nih analiz sklepanja, s ka-
terimi se ukvarja filozofska 
logika. Vrednost kritičnega 
mišljenja je torej predvsem 
v tem, da nam pomaga bo-
lje razumeti svet okoli nas 
in nas v njem, s čimer nam 
pomaga tako pri družbenem 
napredku kot samorazvoju. 
Težko si namreč predsta-
vljamo uspešnega in zado-
voljnega človeka, ki bi bil 
popolnoma nerazgledan in 

omejen, medtem ko družbi 
brez refleksije grozi, da pos-
tane krivično enoumje. Ker 
je pomen kritičnega mišlje-
nja tako velik, je razumljivo, 
da je zraven filozofije nepo-
grešljivo tudi širše v naravo-
slovju, družboslovju in hu-
manistiki. Posledično se 
z njim ukvarjajo tudi dru-
ge discipline, denimo psi-
hologija, sociologija, pravo 
ali medicina …« (Vir: www.
danfilozofije.net)

Svetovni dan stranišč
Zdaj pa sestopimo s filo-

zofskih višav nazaj na ze-
meljske nižave in opozori-
mo še na svetovni dan stra-
nišč, ki ga obhajamo vsako 
leto 19. novembra. Ja, prav 
ste prebrali. Združeni naro-
di ob tem dnevu vsako leto 
opozarjajo, da milijarde lju-
di po svetu uporablja nepri-
merna stranišča, ki škodijo 
njihovemu zdravju in oko-
lju. Preberimo v tej zvezi še 
nekaj dejstev. Vsaj sedem 
jih je. Prvo: da ima več ljudi 
na svetu mobilni telefon kot 
stranišče. Mobilni telefon 
ima več kot pet milijard lju-
di, medtem ko ima res ure-
jene sanitarne razmere zgolj 
3,2 milijarde vseh prebival-
cev sveta. Drugo: da obišče-
mo stranišče več kot 2500-
krat na leto. Tretje: da 4,5 mi-
lijarde ljudi nima dostopa do 
varnega in čistega stranišča, 
med njimi je veliko število 

otrok. Četrto: da se po sve-
tu več kot 80 odstotkov od-
padne vode (umazane s fe-
kalijami) vrača neposredno 
v naravo – ne da bi jo očisti-
li. Peto: da 1,8 milijarde ljudi 
kot vir pitne vode uporablja 
vodo, ki je umazana s fekali-
jami. Šesto: da petina šol po 
svetu nima stranišč. In sed-
mo: da neurejene sanitarne 
razmere ogrožajo zdravje in 
povzročajo bolezni, kot so 
driska, kolera, malarija, gri-
ža, tifus … (Spleteno iz sple-
tnih virov.)

Filozofirati in srati (ga)
Marx je v sloviti enajsti tezi 

o Feuerbachu zatrdil, da so 
filozofi svet le različno razla-
gali, gre pa za to, da ga spre-
menimo. Denimo, da to do 
neke mere še zmeraj drži. 
Po drugi strani pa je gotovo, 
da je temeljna naloga filozo-
fije slej ko prej premišljeva-
nje. Z njeno pomočjo lahko 
reflektiramo svoj položaj v 
svetu in se po tem premisle-
ku ravnamo, a ne enkrat za 
vselej, temveč vedno znova. 
Kakšna pa bi lahko bila pove-
zava med filozofirati in sra-
ti (ga)? Na prvi pogled ni no-
bene. Vem, da nekateri ljud-
je, ki premorejo zelo urejena 
stranišča, v njih med zadev-
nim početjem tudi meditira-
jo ali vsaj kaj preberejo. Go-
tovo pa je, da ga ljudje, ki nič 
ne premišljujejo, tudi naj-
bolj »serjejo«!

Miha Naglič

Verjetno je le naključje, da so organizacije pod okriljem Združenih narodov v dneh sredi novembra 
razglasile dva povsem različna »svetovna dneva«. Enega so posvetili filozofiji, drugega pa straniščem. 
Ja. Imata morda tudi kaj skupnega?

Umišljeni skupinski portret treh velikih azijskih mislecev. Z 
leve: Buda, Konfucij in Lao Cu. Naslikal japonski avtor Kano 
Isenin, v letih 1802–1816. / Foto: Wikipedija

V tej straniščni delavnici (workshop) v Bangladešu navajajo 
prebivalstvo na uporabo mobilnih vecejev namesto 
»defekacije« na prostem. / Foto: Wikipedija

Velika množina odpadkov na tej obali v južnoameriški 
Gvajani priča, da postaja ves svet en velik »sekret«.  
/ Foto: Wikipedija

Nove knjige (660)

Knjižni sejem in branje
To pot ne predstavljamo 

nove knjige, ampak vabi-
mo na sejem, na katerem 
si lahko ogledamo in kupi-
mo tako rekoč vse novejše 
knjige na slovenskem knji-
žnem trgu. Slovenski knji-
žni sejem je v letih 2020 in 
2021 potekal le virtualno, le-
tos je pa spet v živo, prav v 
teh dneh. Prireditelj ga je 
napovedal, kot sledi. »Jese-
ni, natančneje 22. novem-
bra 2022, se bodo založniki, 
knjigotržci ter knjigoljubci, 
po dveh letih izvedbe najve-
čjega slovenskega knjižnega 
dogodka na spletu, ponovno 
srečali v živo. Letošnji knji-
žni sejem bo poseben zara-
di več razlogov. Najprej, se-
jem se vrača tja, kjer je 10. 
novembra 1972 pravza-
prav začel svojo pot, tj. na 

Gospodarsko razstavišče. 
Med najpomembnejšimi 
razlogi za selitev so: prvič, 
zagotoviti vsem razstavljav-
cem enake razstavne pogo-
je, več razstavnih površin 
ter boljše poslovne razmere 
za razvoj sejma v prihodnje; 
drugič, sejem bomo lažje iz-
vedli v hibridni obliki, kar bo 
zagotovilo lažjo dostopnost 
do sejemskih vsebin vsem 
slovenskim knjigoljubcem; 
tretjič, sejem bo 'zadnji tre-
ning' pred predstavitvijo slo-
venske knjižne produkcije 
na največjem knjižnem sej-
mu na svetu v Frankfurtu, 
kje se bo Slovenija prihod-
nje leto predstavila kot drža-
va gostja. Sejem bo potekal 

v živo od torka, 22. 11. 2022, 
do nedelje, 27. 11. 2022, 
e-knjižni sejem pa od torka, 
22. 11. 2022, do nedelje, 4. 
12. 2022. Posvečen bo 100. 
obletnici rojstva Ele Pero-
ci, ene največjih slovenskih 
otroških pisateljic in pesnic. 
Organizatorji na sejmu v 
živo pričakujemo do 30.000 
obiskovalcev ter vsaj petkrat 
toliko na vseh spletnih plat-
formah, kjer bo potekal e-se-
jem.«

Na sejem vabimo, da bi 
tudi bralce Gorenjskega gla-
sa spodbudili k bolj pogos-
temu branju knjig. Zakaj 
brati? Dr. Miha Kovač, av-
tor odlične knjige Berem, 
da se poberem (2020), v njej 

navede deset razlogov, za-
kaj brati knjige tudi v digi-
talnih časih. 1. Če znaš dob-
ro brati, vidiš in slišiš več. 
2. Če bereš, poznaš več be-
sed, zato lahko razmišljaš o 
več rečeh. 3. Če daljša bese-
dila bereš s papirja, jih razu-
meš bolje, kot če jih bereš z 

zaslona. 4. Če uporabljaš za-
slonske tehnologije in bereš 
knjige, se naučiš misliti na 
dva različna načina. 5. Če be-
reš leposlovje, lažje razumeš 
druge. 6. Otroci, ki odrašča-
jo v beročem okolju, so v živ-
ljenju uspešnejši. 7. Med 
bralci je več zadovoljnih in 

ustvarjalnih ljudi kot med 
nebralci. 8. Branje je napor, 
z nekaj sreče pa tudi uži-
tek. 9. Branje v tujem jezi-
ku je okno v svet, od koder 
vidiš tudi domov. 10. Z bra-
njem knjig se učimo misli-
ti z lastno glavo. Berimo to-
rej knjige!

Slovenski knjižni sejem, prva izvedba 10. 11. 1972,  
38. izvedba: Gospodarsko razstavišče, Ljubljana,  
od 22. do 27. 11. 2022

Miha Naglič

Filozofija na stranišču
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Globus s svojo velikostjo 
in videzom že pol stoletja 
velja za eno najbolj impo-
zantnih stavb v Kranju. Sku-
paj s stavbo občine in Dela-
vskim domom na eni stra-
ni ter gimnazijo in nekoliko 
v ozadju hotelom Creina na 
drugi strani obkroža Sloven-
ski trg, kjer se je v drugi po-
lovici dvajsetega stoletja izo-
blikovalo novo mestno sre-
dišče. Z Globusom so ras-
le in po zaslugi njegove pre-
nove in nove namembnosti 
še vedno rasejo nove in nove 
generacije tukajšnjih prebi-
valcev, tako v preteklosti kot 
danes pa prav poseben vtis 
pušča tudi vsem prišlekom 
v glavno mesto Gorenjske.

Stavbe, te »rjaste lepo-
tice«, kot je nekdo dejal, v 
Kranju preprosto ni mogo-
če zgrešiti. Verjeli ali ne, z 
Globusom se srečujemo že 
pol stoletja. Za okrogli jubi-
lej vrli meščan sicer ni dobil 
prometnega znaka s petde-
setico, ampak so ga v Mestni 
knjižnici Kranj, ki po preno-
vi od leta 2011 naprej večje-
mu delu Globusa daje vsebi-
no, obdarili z – lahko bi rek-
li – mini biografijo v zani-
mivi razstavi ter širšem za-
pisu v priložnostni knjižici. 
Razstava Globusovih prvih 
petdeset let je hkrati do-
moznanski projekt v okviru 
Dnevov evropske   kulturne 
dediščine, ki nas v letu 2022 
nagovarjajo s temo Trajno-
stna dediščina.

Rušenje za novogradnjo
Raziskovanja zgodovine 

stavbe, v kateri deluje kranj-
ska knjižnica, se je lotila knji-
žničarka Petra Puhar. »Red-
kokatera umetnost ima tako 
mogočen in dolgoročen vpliv 
kot arhitektura. Glasbo lahko 

ugasnemo, v galerije, gledali-
šča in koncertne hiše hodimo 
ali pa ne, arhitektura pa je tu, 
okrog nas, vsak dan,« avto-
rica razstave razmišlja o po-
membnosti arhitekture tako 
v življenju posameznika kot 
obstoju skupnosti. »Prebira-
nje Ravnikarjevih načrtov in 
njegovih esejev me je popol-
noma navdušilo. Njegov pri-
stop do slehernega projek-
ta je tako premišljen, celovit, 
globok in širok, da navdaja s 
spoštovanjem. Vedno je dal 
krila svojemu geniju, svoji 
kreativnosti, a nikoli brez te-
meljnih omejitev svoje arhi-
tekturno-urbanistične filo-
zofije: omejitev prostora in 
dobrobit človeka.«

Podobo novega središ-
ča Kranja je z več stavbami 
zasnoval prav arhitekt Ed-
vard Ravnikar. Najprej je bil 
v obdobju 1958–1960 zgra-
jen prizidek k občinski stav-
bi, v letih 1961 in 1962 je na 
drugi strani zrasla takratna 
Služba družbenega knjigo-
vodstva, v letih 1968–1970 
pa še hotel Creina. Kot med 
drugim izvemo na razstavi, 
je slednji tisti del Ravnikar-
jeve arhitekturne dediščine, 
ki je v zadnjem desetletju ali 
dveh doživel kar nekaj pov-
sem neprimernih posegov, 
tako kar se tiče gradnje kot 
zunanjega videza.

Kot si ogledujemo zapise 
in fotografije v prvem delu 

razstave, je gradnja Globusa 
zahtevala rušenje več stavb. 
»Takratna oblast se je očitno 
odločila pokazati, da so zdaj 
na vrsti novi časi. Tako je bil 
porušen velik del historične-
ga dela mesta,« ob tem do-
daja Petra Puhar. Kot je po-
vedala poznavalka arhitek-
turne dediščine Kranja dr. 
Nika Leben, takratni stro-
ka na področju varstva kul-
turne dediščine takih pose-
gov ni uspelo preprečiti. Da-
nes se Globus zagotovo ne bi 
zgodil oziroma – zgradili bi 
ga drugje.

Ah, ta korten
Avtorica razstave nas v na-

daljevanju popelje do različ-
nih urbanističnih načrtov za 
ta del mesta, ki so z današ-
njega gledišča izjemno za-
nimivi. Kaj bi lahko tu bilo, 
pa ni. Kot najbolj usklajen 
z okolico je bil izbran Rav-
nikarjev načrt, ki je predla-
gal, da se hotelski del – torej 
Creina – ne nadaljuje od Ho-
tela Stara pošta naprej, am-
pak ga umestijo na ono stran 
ceste, kje bi bil iz sob pogled 
na Savo in na zeleno naravo, 
medtem ko je trgovsko sre-
dišče predvidel na sedanje 
mesto.

Na vrhu Jelenovega klan-
ca je bilo v načrtu celo kroži-
šče. Ravnikar je torej o njem 
razmišljal že dvajset let pred 
prvim krožiščem v Sloveniji, 
ki so ga uredili leta 1998 pri 
Žalah v Ljubljani. Za grad-
njo Globusa so uporabili 
takrat zelo aktualen materi-
al korten, jekleno zlitino iz 
bakra in fosforja, ki je odpor-
na proti vremenskim vpli-
vom in so jo razvili v tridese-
tih letih prejšnjega stoletja v 

ZDA. Izdelali so jo v jeseni-
ški železarni in jo poimeno-
vali jekor (jeseniški korten), 
reliefne plošče pa so izdela-
li v Milanu.

Velika kortenska zgrad-
ba je med prebivalstvom 
povzročila val razburjenja. 
Že med gradnjo so pada-
le opazke, da imamo s Cre-
ino na eni strani »cegelni-
co« (opekarno), na drugi pa 
železarno. Arhitekt je moral 
celo zagovarjati svoja stali-
šča pred zborom investitor-
jev.

Zlata doba Globusa
Stavba je postala element 

identitete mesta. »Tudi ime 
Globus kot svet v malem se 
je usedlo med ljudmi in je 
še kako primerno za današ-
nji čas, ko se je po prenovi va-
njo vselila knjižnica,« pove 
Petra Puhar ob panojih, na 
katerih je predstavljena zla-
ta doba Globusa. »Po razsta-
vi so se na Facebooku usipa-
li številni komentarji, polni 
nostalgije v zvezi z velebla-
govnico. V njej se je dobese-
dno dobilo blago od šivanke 
do avtomobila.«

Tudi podpisani imam v 
spominu oddelek z gramo-
fonskimi ploščami ter hi-fi 
opremo ter kitarami in dru-
gimi inštrumenti. V začet-
ku osemdesetih smo šolarji 
v zadnje nadstropje, kjer so 
bili motorji in avtomobili, z 
navdušenjem hodili opazo-

vat tisti srebrn Volkswagnov 
scirocco in bili prepričani, 
da ko bomo veliki, bomo vo-
zili ravno takega. V ozadju je 
bil parkiran Mercedesov to-
vornjaček unimog, po kate-
rem si je kasneje nadela ime 
kranjska rokovski skupina.

Svoje blago so na 6.500 
kvadratnih metrih prodajne 
površine ponujala tri podje-
tja – veletrgovina Kokra, ve-
leželeznina Merkur in vele-
trgovina Živila – kar so po-
leg zastav ob vhodu ponazar-
jali tudi trije krogi v znaku 
na fasadnih ploščah. Konec 
devetdesetih let prejšnjega 
stoletja je zlata doba veleb-
lagovnice s spremenjenimi 
gospodarskimi razmerami 
začela izgubljati svoj lesk. Z 
njo je prihodnost izgubljala 
tudi stavba.

V novem tisočletju smo 
bili najprej leta 2005 priča 
načrtom za prenovo stavbe, 
ki ga je z več spremembami 
leta 2007 potrdil mestni svet 
Občine Kranj. Vanj se je leta 
2011 vselila Mestna Knjižni-
ca Kranj.

... in lepa prihodnost
V novem tisočletju smo 

bili leta 2005 najprej priča 
načrtom za prenovo stavbe, 
ki ga je z več spremembami 
leta 2007 potrdil mestni svet 
občine Kranj. Vanj se je leta 
2011 vselila Mestna Knjižni-
ca Kranj.

V nadaljevanju razstave, 
ki jo je tako kot knjižico obli-
koval Gal Grobovšek, z be-
sedili pa so sodelovale tudi 
sodelavke iz knjižnice, iz-
vemo, kako pomemben do-
godek je bila selitev knjižni-
ce v stavbo, predstavljen je 
tudi marsikateri namig za 

prihodnost, Petra Puhar pa 
je k razstavi dodala še zapi-
se o Ravnikarjevi stavbni de-
diščini v Kranju, predstavila 
je arhitekta in njegovo delo, 
omenila tudi stavbe, ki so 
bile ob novogradnjah pred 
petdeset in več leti porušene.

Igor Kavčič

Razstavo je pripravila knjižničarka Petra Puhar, obliko in podobo pa ji je dal industrijski 
oblikovalec Gal Grobovšek. / Foto: Tina Dokl

To velja že petdeset let, a vendarle s precejšnjo razliko, ko gre za njegovo vsebino nekoč in danes. Če 
je bil Globus zgrajen za veleblagovnico, v kateri je bilo moč kupiti blago od šivanke do avtomobila, je 
danes v njem Mestna knjižnica Kranj, ki nam ponuja »potovanja« tako v globine človeške duše kot v 
najbolj skrite koščke sveta. V knjižnici so jubilej ene najbolj markantnih kranjskih stavb zaznamovali z 
razstavo Globus – prvih petdeset let.

Velika kortenska zgradba je med prebivalstvom 
povzročila val razburjenja. Obloga je na prvi pogled 
delovala kot kup rjavečega železa. Govorice so 
napletale, da naj bi se zgradbi čudil celo Tito. Med 
vožnjo proti vrhu Jelenovega klanca naj bi menda 
vzkliknil: »A smo že na Jesenicah?«

Globusu je prostor dalo več porušenih stavb ob Koroški cesti. / Foto: fototeka Gorenjskega muzeja

Izdelki od šivanke do motorjev in avtomobilov v zadnjem 
nadstropju / Foto: zasebni arhiv družine Cuznar

Veličino dogodka ob odprtju knjižnice so ob množici ljudi 
potrdili tudi številni fotografi in snemalci. / Foto: arhiv MKK

Globus je svet v malem
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Medvoščanka Ksenja Kos 
je certificirana psihotera-
pevtka. Dvajset let je v osnov-
ni šoli delala z otroki s poseb-
nimi potrebami. Bila je po-
budnica za ustanovitev Ini-
ciative za duševno zdravje 
Medvode, ki deluje od začet-
ka lanskega leta. Njihov cilj je 
povezovanje v skupnost. So-
delujejo s šolami, vrtcem ..., 
za starše organizirajo sklop 
srečanj, katerih teme pokri-
vajo obdobja od dojenčka do 
začetka odraslosti. Kot pravi, 
bo pobud za takšno povezo-
vanje strokovnjakov v lokal-
ni skupnosti vse več, saj so 
potrebe vse večje.

Vaša poklicna pot je vsesko-
zi povezana z otroki, z vzgo-
jo in izobraževanjem.

Študirala sem pedagogi-
ko in sociologijo na Filozof-
ski fakulteti. Hitro sem do-
bila službo in ugotovila, da 
z znanjem, ki ga človek dobi 
samo z izobraževanjem na 
fakulteti, v praksi ne more 
prav veliko narediti. Vpisala 
sem se v nadaljnji študij na 
Pedagoški fakulteti iz soci-
alne pedagogike, vzporedno 
pa tudi mednarodni študij 
psihoterapije. Ves čas sem 
se na delovnem mestu spra-
ševala, ali res delamo samo z 
občutkom in nekaj, kar je v 
nas vgrajeno, ali pa res lah-
ko pristopimo strokovno. Te 
stroke kljub študiju na delov-
nem mestu nisem začutila. 
Zato sem toliko raziskovala. 
Ogromno sem se ukvarjala z 
otroki s posebnimi potreba-
mi, kar je bilo tudi moje de-
lovno področje. Izobraževala 
sem se na mednarodnih se-
minarjih iz specialne in soci-
alne pedagogike, skozi razu-
mevanje, kaj se dogaja v mo-
žganih otroka s posebnimi 
potrebami in na kakšen na-
čin k njim pristopiti. Dobi-
la sem zelo veliko znanja že 
o sami nevrologiji in o tem, 
kako pomembno je delo s te-
lesom. V šoli sem imela v pi-
sarni masažno mizo, in ko je 
otrok prišel na uro dodatne 
strokovne pomoči neskon-
centriran, preveč razburjen 
ali preveč pasiven, sva nare-
dila taktilno integracijo, da 
sva zbudila telo. S svojo po-
klicno potjo sem začela v šol-
skem prostoru, ki sem ga 
imela izredno rada – in še 
vedno ga imam. Dvajset let 
sem bila zaposlena v osnovni 
šoli, delala z otroki s poseb-
nimi potrebami, vzporedno 
imela terapevtsko ordinaci-
jo, kjer sem izvajala psihote-
rapijo. Nato sem se odločila 
za samostojno pot.

V dvajsetih letih se je marsi-
kaj spremenilo, tako na po-
dročju otrok s posebnimi po-
trebami kot glede družine 
na splošno. Kakšne so vaše 
ugotovitve?

Ljudje postajajo vedno 
bolj nervozni, v stresu in ne 
razumejo, zakaj je tako, kaj 
se je tako spremenilo. Tudi 
v šolskem prostoru dostikrat 
slišimo, da se je včasih od ot-
rok zahtevalo več, kot se da-
nes. Kaj pa se kljub temu do-
gaja? Največja težava današ-
njega sveta je prisotnost pre-
več dražljajev, prehiter tem-
po življenja, zato naš racio-
nalni del možganov ne delu-
je več. Otroci in starši poro-
čajo, da ne zmorejo več, uči-
telji izgorevajo  ... Včasih je 
bilo več časa.

In kakšne so rešitve?
Zelo natančno sem se za-

čela zanimati za stres in za 
to, kako delovati v okolju, 
kakršno je. Moja predavanja 
temeljijo prav na tem. Reši-
tev je, da se morajo ljudje za-
četi nazaj povezovati in upo-
časnjevati tempo življenja. 
K temu kličemo. To je zelo 
zahtevno. Družba odgovor-
nost nalaga samo na rame-
na posameznika, ki se da-
nes čuti, je prepričan, da je 
on sam kriv, da živi, kot živi. 
Ni kriv, ker deluje v takšnem 
svetu, je pa soodgovoren za 
to, da išče poti. Naša odloči-
tev je, kaj bomo naredili.

Poudarjate pomen skup-
nosti in delovati ste začeli v 
lokalni skupnosti, iz kate-
re prihajate. Ustanovljena 
je bila Iniciativa za duševno 
zdravje Medvode, katere po-
budnica ste. Je bila to prava 
odločitev?

Iniciativa je bila ustanov-
ljena v začetku lanskega leta. 
Vključili smo vse zainteresi-
rane in strokovnjake, ki de-
lujejo v naši občini Medvo-
de z namenom povezova-
nja. Imamo štiri osnovne 
šole. Zakaj ne bi združeva-
li moči, zakaj ne bi potekal 
pretok izkušenj in znanja? V 
Iniciativo so vključeni stro-
kovni delavci šol, vrtca, poli-
cija, Zdravstveni dom Med-
vode, posamezni psihotera-
pevti in svetovalci, ki deluje-
jo na tem področju in tukaj 
živijo. Povezali smo se tudi s 
strokovnim sodelavcem Jav-
nega zavoda Sotočje, ki je za-
dolžen za področje mladine. 
Usmerili smo se v to, da od-
rasli moramo narediti nekaj, 
da bo otrokom in mladostni-
kom ta svet takšen, da bodo v 
njem lahko delovali. Patolo-
gija je med otroki in mlado-
stniki zelo povečana.

Vaš primarni cilj je delo s 
starši, z odraslimi, čeprav 
govoriva o otrocih.

Tudi v ordinaciji kot psi-
hoterapevt otrok in mlado-
stnikov delam neposredno z 
otroki in mladostniki in lah-
ko zelo hitro napredujejo. 
Potem pa se vračajo vedno 
v iste prostore, v iste odnose 
in se ta toksični del ponov-
no nalaga. Zato je zelo velik 
fokus na delu z odraslimi, ki 
so tisti, ki pripravijo prostor. 
Pri tem se vključujem v šol-
ski prostor in družine.

Kako pripraviti ustrezen 
prostor za otroke in mlado-
stnike?

To je predvsem prostor, 
kjer otroku stojimo ob stra-
ni. Kaj to pomeni? Ne vdira-
ti v njegov prostor, v katerem 

lahko ustvarja, raziskuje, dela 
napake, se lahko zelo rani; in 
takrat, ko se neprijetno poču-
ti, smo lahko v stiku z njim, se 
lahko nasloni na rame odra-
sle osebe. Ali pa se veselimo 
z njim. Vdiranje v otrokov 
prostor se dogaja dejansko 
tako v družinskem kot tudi 
v šolskem prostoru. V zdra-
vem prostoru odrasli poskr-
bi predvsem zase. Mi tran-
sgeneracijsko ne razrešuje-
mo svojih težav in zato nam 
je tako izrazito težko ta pros-
tor puščati otrokom. Odrasli 
tega ne delamo nalašč. Gre za 
zelo nezavedne procese. Gre 
za nerazrešene stvari, ki pre-
več zavzemajo ta prostor.

Sodelujete s šolami, začeli 
pa ste tudi srečanja za star-
še. Kako ste zadovoljni z od-
zivom?

Smo na začetku, ljudje nas 
morajo še spoznati. To je po-
skus, kako se psihoterapev-
tska ordinacija odpre v oko-
lje. Psihoterapevti imamo 
zelo ozko kapaciteto, dotak-
nemo se peščice ljudi, ker 
ne zmoremo, imamo termi-
ne polne. Obiski na sreča-
njih so še obvladljivi. Dela-
mo s skupinami od dvajset 
do trideset ljudi. Upam, da 
bodo ljudje prepoznali vred-
nost, kako lahko skozi naše 
skupnosti poskrbijo zase 
in za svoje otroke. V načrtu 
imamo več takšnih skupin.

Gradite skupnost. Že na 
prvem srečanju je bilo pou-
darjeno, da je potrebna cela 
vas, da vzgoji otroka. Te vasi 
danes ni več.

To je naš namen. Gremo 
naprej – organizirati in obli-
kovati vas, ki sodi v ta sedanji 
družbeni prostor. Vprašanje 

je, kakšna naj bo ta vas, kako 
naj se ljudje v današnjem 
času povezujemo med se-
boj. Oblikovati je treba pros-
tor, kamor lahko človek pri-
de kadarkoli. Radi bi naredili 
spontane kotičke, kamor bi 
ljudje prihajali, se med seboj 
pogovarjali ...

Naša trenutna vas je bolj di-
gitalna, na spletu ...

Ravno o tem bo govora 
na srečanju to soboto, 26. 
novembra, v Klubu Jedro 
v Medvodah. Tehnologija, 
kolikor je dobra in zelo po-
membna, je poglobila indivi-
dualizem in prinesla razkroj 
živega stika. Sodobna vas je, 
kako živeti s to tehnologi-
jo, da še vedno vzpostavlja-
mo živ kontakt. Razmišljali 
bomo, kaj nam ekrani nare-
dijo, kako naše telo sodobno 
tehnologijo dejansko sprej-
me, procesira in kaj potrebu-
jemo za protiutež, če z njo ži-
vimo, torej kje je rešitev. Ži-
veti moramo s tem in nare-
diti protiutež, da možgane 
uravnovesimo v svoj biolo-
ški ritem. Vsak posameznik 
naj začne razmišljati o tem 
in naredi korake k bolj zdra-
vemu načinu življenja. Vsak 
posameznik lahko najde od-
govor zase.

Odgovor je ...
Odgovor je predvsem stik 

s človekom, živalmi, nara-
vo ... Tehnologija je prines-
la tudi nepovezanost, pogoj 
za zdravo varno življenje pa 
je življenje v skupnosti. To 
je razvojno, čim je človek 
dobil srednje, sesalske mo-
žgane, je tako. Če bi bili na 
nivoju plazilskih možganov, 
tega ne bi potrebovali. A mi 
rinemo prav v plazilske mo-
žgane.

Kaj v Iniciativi načrtujete v 
letu 2023?

Organizirati nameravamo 
več sklopov delavnic za mla-
dostnike različnih starosti. 
Izobraževali bomo strokov-
ni kader v šolah in v vrtcu. 
Znanje o stresu, samoregu-
laciji želimo dati v temelje 
teh institucij. V njih naši ot-
roci živijo. Pomembno je, da 
ne ponavljamo vzorcev, kot 
smo jih doslej, ker ne delu-
jejo več. Šolski in vrtčevski 
prostor je zainteresiran, 
kako z današnjimi otroki de-
lati. Tenzija, ki nastaja v teh 
institucijah, je za otroke to-
ksična, prav tako tudi za od-
rasle. Upam, da bomo sko-
zi ta del začeli oblikovati ra-
cionalno družbo. In če želi-
mo to doseči, moramo raz-
mišljati, kako narediti druž-
bo pravično.

Maja Bertoncelj

Ksenja Kos iz Iniciative za duševno zdravje Medvode / Foto: Maja Bertoncelj

Ksenja Kos

»To je poskus, 
kako se 
psihoterapevtska 
ordinacija 
odpre v okolje. 
Psihoterapevti 
imamo zelo 
ozko kapaciteto, 
dotaknemo se 
peščice ljudi, ker 
ne zmoremo, 
imamo termine 
polne.«

»Oblikovati je treba racionalno družbo,« pravi psihoterapevtka Ksenja Kos, ki je povezala različne strokovnjake v skupnosti, v 
kateri živi. Ustanovili so Iniciativo za duševno zdravje Medvode.

Začeti se moramo povezovati
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Kako poteka oskrba z elek-
triko v času spremenjenih 
razmer na energetskih tr-
gih? Ima Elektro Gorenjska 
na razpolago dovolj električ-
ne energije za vse uporabni-
ke ali se lahko nadejamo re-
dukcij oz. motenj v oskrbi?

Razmere na energetskih 
trgih so trenutno zelo spre-
menljive, lahko bi rekli tur-
bulentne. Vsekakor sku-
paj s sistemskim operater-
jem družbo ELES, d. o. o., 
in distribucijskim opera-
terjem družbo SODO, d. o. 
o., delamo vse potrebno, da 
ne bi bili primorani izvaja-
ti kakršnihkoli omejevalnih 
ukrepov. Za zdaj kaže dob-
ro. Da bo res tako, pa lahko 
največ naredimo sami. In 
to s tem, da na čisto vsakem 
koraku in v čim večji meri 
zmanjšujemo porabo elek-
trične energije. Ključno je, 
da se vsi zavedamo, da je 
električna energija dobri-
na, s katero moramo rav-
nati preudarno, ker je ni na 
pretek.

Kakšna sta bila sicer odjem 
električne energije in poslo-
vanje Skupine Elektro Go-
renjska v letošnjem letu?

Glede na pretekli dve leti, 
ko se je odjem električne 
energije zaradi vsem zna-
nih epidemioloških raz-
mer zmanjšal, je v letoš-
njem letu opažen trend ras-
ti. Predvsem pri gospodinj-
skem odjemu opažamo vi-
šanje koničnih obremeni-
tev, kar je posledica preho-
da na druge vire ogrevanja 
(toplotne črpalke, klimat-
ske naprave, drugi električ-
ni viri). Eden od razlogov za 
višje obremenitve na niz-
konapetostnem omrežju je 
tudi dejstvo, da uporabni-
ki s proizvodnimi naprava-
mi za individualno samoos-
krbo želijo v zimskem času 
porabiti za potrebe ogreva-
nja vso električno energi-
jo, ki so jo proizvedli v pole-
tnem času. Vse to pa zahte-
va dodatna vlaganja v jača-
nje distribucijskega omrež-
ja. Dolgoročno predvideva-
mo, da se bo odjem električ-
ne energije povečeval hitre-
je kot v preteklosti. Razlo-
gov je več, so pa vsi povezani 
z elektrifikacijo in dekarbo-
nizacijo. Dejstvo je namreč, 
da bo naša prihodnost elek-
trična in brezogljična.

Poslovanje družbe Elek-
tro Gorenjska v 2022 lahko 
ocenimo kot pričakovano, 
ne pa v skladu z načrti. Za-
radi Zakona o nujnih ukre-
pih za omilitev posledic 

zaradi vpliva visokih cen 
energentov so se prihod-
ki družbe znižali za prib-
ližno 9,7 milijona evrov, 
kar pomeni približno četr-
tino izpada vseh prihodkov 
v letu 2022. To je tudi raz-
log za finančne in naložbe-
ne izzive ter izzive priklju-
čevanja sončnih elektrarn, 
ki jih imamo v letošnjem 
letu. Moram pa poudariti, 
da smo v letu 2022 spreje-
li smelo strategijo Skupi-
ne Elektro Gorenjska, ki za 
naslednja štiri leta zasledu-
je vse cilje trajnega poslova-
nja in zagotavljanja trajne 
energije.

Distributerji opozarjate na 
dvoreznost ukrepa o oprosti-
tvi omrežnine, saj se je zara-
di tega steklo manj sredstev 
za investicije v omrežja. Lah-
ko ocenite, za koliko so se za-
radi tega znižala sredstva za 
investicije na območju Elek-
tra Gorenjska?

Zaradi omenjenega zako-
na in znižanja tarifnih po-
stavk za omrežnino se je 
prvotni plan investicij, ki je 
znašal 21 milijonov evrov, 
znižal za devet milijonov 
evrov. Znižanje investicij 
smo uspeli delno nadome-
stiti s sredstvi od prodaje 
preostanka naložbe v družbi 
ECE v znesku 2,7 milijona 
evrov. Investicije bodo tako 
v letu 2022 znašale 14,7 mi-
lijona evrov, kar je vsekakor 
premalo, da bi lahko zago-
tavljali nemoteno priključe-
vanje sončnih elektrarn.

Koliko bi bilo za posodobi-
tve omrežja, ki jih narekuje 
predvsem prehod v trajno-
stno naravnano zeleno ener-
gijo, na Gorenjskem treba 
investirati v prihodnje?

Elektro Gorenjska je v zad-
njih treh letih v omrežje in-
vestiral v povprečju 15 mi-
lijonov evrov na leto. Gle-
de na strateške dokumente, 
npr. Nacionalni energetski 
podnebni načrt, in glede na 
dejanske potrebe uporabni-
kov bo treba v prihodnjih pe-
tih letih investicije v omrež-
je najmanj potrojiti, ocenju-
jemo, da bomo morali v letu 
2027 v omrežje vložiti že kar 
55 milijonov evrov, če želimo 
omogočiti in spodbuditi traj-
nostni prehod. Kako zagoto-
viti takšen obseg sredstev, bo 
v prihodnjih letih ne samo 
izziv Elektra Gorenjska, am-
pak izziv vseh deležnikov, 
od države kot zakonodajal-
ca in lastnika pa do regula-
torja, ki regulira našo dejav-
nost. Ne nazadnje bo trajno-
stni prehod izziv tudi za nas 
uporabnike, ki bomo morali 
svoje brezogljično življenje 
tudi plačati. Seveda bomo 
distributerji naredili vse, da 
bomo pridobili čim več ne-
povratnih sredstev EU in da 
bomo uvedli sodobne tehno-
logije, shranjevanje in digi-
talizacijo, ki bodo predstav-
ljali alternativo zmanjšanju 
potreb po vlaganjih v ojači-
tev omrežja, ampak na kon-
cu je neizbežno, da bo zele-
na elektrika bistveno dražja, 
kot je danes.

Zaradi premajhne zmoglji-
vosti nizkonapetostnega 
omrežja in vedno večjega 
zanimanja uporabnikov za 
priključitev malih sončnih 
elektrarn na strehe objektov 
ste bili primorani letos prvič 
zavračati vloge za priključi-
tev. Kako nameravate sledi-
ti temu trendu v prihodnje?

Prioritetno sledimo pot-
rebnim krepitvam in re-
konstrukcijam omrežja, ki 
se pojavijo zaradi potreb po 
ohranjanju kakovosti oskr-
be obstoječim uporabni-
kom in jih je treba zagotovi-
ti takoj, ter zagotavljanju že-
lenih priključnih moči ob-
stoječim in novim uporab-
nikom. Če je le mogoče, pri 
vsaki vlogi za priključitev 
proizvodne naprave za indi-
vidualno samooskrbo, kate-
rih število se je v letošnjem 
letu enormno povečalo, po-
skušamo skupaj z uporabni-
kom najti ustrezno pozitiv-
no rešitev. Žal pa investicij v 
omrežje, ki bi bile potrebne 
samo za namen priključitve 
teh elektrarn zaradi zmanj-
šanja obsega investicijskih 
sredstev, v letošnjem letu 
ne moremo več zagotavljati. 
Zato smo letos približno tri 
odstotke vlog morali zavrni-
ti. V naslednjih letih bo naš 
glavni izziv zagotoviti čim 
večji obseg sredstev za in-
vesticije, ki bodo omogočile 
priklop elektrarn v čim več-
jem obsegu, kar bo na dru-
gi strani neizbežno poveza-
no tudi z višjo položnico za 
električno energijo.

Kako gledate na prihodnjo 
oskrbo z električno energi-
jo v luči zelenega prehoda? 
Nas lahko zaradi vse večjega 
vključevanja spremenljivih 
OVE skrbijo nestabilnosti v 
omrežju in kaj bi to pomeni-
lo za uporabnike?

Naša prihodnost bo zago-
tovo 3D (digitalizacija, dekar-
bonizacija in decentralizaci-
ja) električna. Bolj bo zelena, 
dražja bo. Elektro Gorenjska 
bo stremel k temu, da zeleni 
prehod omogoči v čim več-
ji meri. Kako uspešni bomo, 
bo odvisno od tega, koliko 
virov bomo uspeli zagotovi-
ti za vlaganja v infrastruktu-
ro. Vključevanje spremenlji-
vih obnovljivih virov bo mo-
ralo pri tem še naprej ostati 
regulirano in pod nadzorom 
in samo od tega je odvisno, 
ali bomo še naprej imeli tako 
kakovostno in zanesljivo os-
krbo z elektriko, kot jo ima-
mo danes. Prepričan sem, 
da bomo dovolj modri tudi v 
prihodnje, da bomo vključe-
vanje obnovljivih virov ome-
jevali z namenom stabilne 
oskrbe.

Katere so glavne investici-
je, ki vas čakajo na področju 
oskrbe z električno energijo 
v naslednjih letih?

Poleg investicij v srednje- 
in nizkonapetostno omrež-
je, ki so izredno pomembne 
za zagotavljanje kakovo-
sti oskrbe uporabnikov in 
vključevanje naprav novih 
zelenih tehnologij, načrtu-
jemo še investicije v zahtev-
nejše objekte, ki so termin-
sko opredeljene v desetle-
tnem razvojnem načrtu di-
stribucijskega sistema. V le-
tošnjem letu smo zaključili 
rekonstrukcijo RTP Škofja 
Loka s priključnimi 110-ki-
lovoltnimi kablovodi in stav-
bo krajevnega nadzorni-
štva ter pokablili 110-kilo-
voltne priključne daljnovo-
de pri RTP Primskovo. V 
letu 2023 bomo nadaljeva-
li rekonstrukcijo RTP Prim-
skovo in RTP Zlato polje, po 
pravnomočnosti gradbene-
ga dovoljenja pa začeli grad-
njo 110-kilovoltnega daljno-
voda Kamnik–Visoko. Pri 
uporabnikih nadaljujemo 
uvajanje naprednih meril-
nih sistemov, ki jih bomo 
dokončno uvedli do konca 
leta 2025. Zelo pomembne 
so tudi investicije v drugo 
sekundarno opremo, kamor 
poleg klasičnih sistemov za 
vodenje in avtomatizacijo z 
informacijsko-komunika-
cijsko podporo spadajo tudi 
investicije v nove tehnologi-
je in gradnike sodobnega di-
stribucijskega sistema.

Aleš Senožetnik

Dr. Ivan Šmon je junija letos začel drugi štiriletni mandat na čelu predsednika uprave 
Elektra Gorenjska. / Foto: Tina Dokl

Dr. Ivan 
Šmon

»Ne nazadnje 
bo trajnostni 
prehod izziv 
tudi za nas, 
uporabnike, 
ki bomo 
morali svoje 
brezogljično 
življenje tudi 
plačati.«

O turbulentnih razmerah na energetskih trgih in njihovem vplivu na končnega uporabnika, o prehodu na zeleno energijo ter 
drugih aktualnih izzivih in načrtih smo se pogovarjali s predsednikom uprave Elektra Gorenjska dr. Ivanom Šmonom.

Prihodnost je električna
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Jaz, midva in mi

   petek, 25. novembra 2022

Inkluzivna glasbena šola
Pri otrocih s posebnimi 

potrebami se nemalokrat iz-
kaže, da je eno izmed njiho-
vih močnejših področij glas-
ba. Pri vključevanju v glas-
beno šolo pa pogosto naleti-
jo na ovire.

Da je zakon o glasbenih 
šolah diskriminatoren, saj 
ne vsebuje določila, da je tre-
ba otrokom s posebnimi po-
trebami omogočiti ustrezne 
prilagoditve pri opravljanju 
sprejemnih izpitov v glasbe-
ne šole, je ocenil zagovornik 
načela enakosti Miha Lob-
nik. Ministrstvu za izobra-
ževanje, znanost in šport pri-
poroča, naj diskriminacijo 
odpravi. Da so otroci s poseb-
nimi potrebami na področju 
glasbenega izobraževanja 
diskriminirani, pa je na pos-
vetu Za boljšo prihodnost ot-
rok, ki je potekal v Državnem 
zboru Republike Slovenije, 
opozorila tudi Nuša Piber.

Predstavila je poslanstvo 
Kulturnega društva DO RE 
MI z Bleda. Je njegova usta-
noviteljica, prav tako kot tudi 
Glasbene šole DO RE MI. Kot 
je poudarila, je to inkluzivna 

glasbena šola, ki je vrata od-
prla tudi otrokom s poseb-
nimi potrebami, še posebno 
tistim z motnjo avtističnega 
spektra. »V Kulturnem dru-
štvu DO RE MI si prizadeva-
mo za zagotavljanje enake 
možnosti za izobraževanje 
otrok z avtizmom v glasbenih 
šolah. Na podlagi 15-letnih iz-
kušenj vključevanja otrok z 
avtizmom v program glasbe-
ne šole natančno vemo, kaj 
takšno udejstvovanje na tem 
področju posamezniku pri-
nese,« je dejala. V šolskem 
letu 2021/22 so več institu-
cij opozorili na problematiko 
vključevanja otrok in mladih 
z avtizmom v glasbene šole. 
»Otroci s posebnimi potreba-
mi so na področju glasbene-
ga izobraževanja diskrimini-
rani. V glasbenih šolah se pri-
lagoditve ne izvajajo – pred-
videva se, da se v glasbene 
šole vpišejo otroci brez spe-
cifičnih učnih težav, brez po-
sebnih potreb. Otroci z avtiz-
mom pogosto izkažejo izje-
mno glasbeno nadarjenost. 
Pri njihovem izobraževa-
nju so zaradi drugih specifik 

potrebne prilagoditve (indi-
vidualna obravnava, spre-
mljevalec, pomoč specialne-
ga pedagoga, specifična zna-
nja),« je na kratko predsta-
vila ugotovitve. Na proble-
matiko aktivno opozarjajo 
15 let. »Skozi samoiniciativ-
ne aktivnosti v tej smeri ima-
mo povezave po celem sve-
tu, zelo dobre povezave ima-
mo tudi po Sloveniji. Kako je 
mogoče, da kljub aktivnemu 
opozarjanju na tem področju 
v 15 letih ni prišlo do sistem-
skih sprememb?« se sprašu-
je in dodaja: »Javnost smo 
opozorili, da je nedopustno, 
da je vključevanje otrok z av-
tizmom v glasbeno šolo od-
visno od dobre volje posame-
znikov in ni sistemsko ureje-
no. Ravno tako je nedopust-
na popolna diskriminacija 
na področju izobraževanja 
otrok s posebnimi potreba-
mi v glasbeni šoli. Kdo to do-
voli? Katere odločitve vodijo 
do tega, da se to dejstvo spre-
meni? Počasni odzivi odgo-
vornih institucij niso dovolj 
za družine otrok s posebni-
mi potrebami in za otroke.«

V nadaljevanju je predsta-
vila rešitve. »Sprejem 
ustreznih prilagoditev v 
procesu glasbenega izobra-
ževanja otrok z avtizmom, 
nov poseben pedagoški pro-
gram za glasbeno izobraže-
vanje otrok s posebnimi po-
trebami, odločitev odgovor-
nih, da prisluhnejo proble-
matiki na terenu in se hitro 
odzivajo v smeri pozitivnih 
sprememb.« Za konec je še 
poudarila, da so otroci z av-
tizmom med nami. »Zara-
di njihovega drugačnega 
odnosa do sveta je njihova 
sposobnost učenja pogos-
to prezrta. Po 15 letih vemo, 
kaj intenzivni slušni tre-
ning pomeni za določenega 

posameznika z avtizmom, 
pri katerem se prepozna 
glasbena nadarjenost. Po-
meni spremembo kvalitete 
življenja! Pomeni vstopno 
mesto v kvalitetne odnose 
v družbi! Pomeni življenje! 
Pomeni nasmeh! Srčno si 
želim, da bi nas kdo slišal! 
Vključevanje otrok z avtiz-
mom v glasbeno šolo je iz-
ziv, ki potrebuje pozornost 
odgovornih ustanov in kli-
če po spremembi v družbi.«

V glasbeni šoli DO RE MI 
imajo v rednih programih 
med 12 in 15 odstotkov ot-
rok s posebnimi potrebami. 
To je največ, kar še zmore-
jo, mesta pa imajo zapolnje-
na za naslednja tri leta.

Maja Bertoncelj

Prazniki prihajajo

Vstopamo v praznični čas 
leta. Nekaterim je najbolj 
všeč, drugi se ga izogibajo. 
Nekateri imajo v tem času 
največ dela, drugi radi pra-
znujejo in počivajo. V nede-
ljo se začne adventni čas, čas 
priprave na božič. Trgovine 
so polne okrasja, sladkarij in 
drugih dobrot, vsi ponujajo 
dobrote, svetleče predme-
te, ki jih pogosto lahko poi-
menujemo šara, velika šara. 
Bolj kot se sveti, bolj je pri-
vlačna. Ne vem, kaj je lep-
še, obdarovati druge ali pre-
jemati darila od drugih. Jaz 
rada osrečim druge. Cvetli-
čarne in veleblagovnice so 
polne adventnih venčkov, ki 

Mojca Logar

raznolikost  
in vključevanje

Nuša Piber iz Glasbenega centra DO RE MI / Foto: osebni arhiv 

so narejeni iz različnih mate-
rialov. Nekateri prisegajo na 
tisto, kar naberejo v gozdu in 
okolici. Na Primorskem na-
birajo različne mahove, ruj, 
storže cipres, belo omelo in 
drugo zelenje, ki ga v naših 
krajih ne najdemo. Drugi 
ljudje imajo raje svetlikajo-
če bunke, trakove in ostalo 
okrasje, kar kupijo v trgovi-
nah, na sejmih, preko sple-
ta. Barva adventa je vijolična 
ali bela. Vse okrasje v trgovi-
nah je predvsem v rdeči, beli 
in zeleni barvi. Prebiram re-
cepte za piškote in premiš-
ljujem, ali bi spekla kakšne 
nove slaščice. Najraje imam 
piškote, ki jih na pekač pola-
gaš kar z žlico. Če vprašam 
otroke, imajo najraje tiste 
piškote, ki so namazani z 
Nutelo. Imam številne sili-
konske modele in modelčke 
za decembrske dobrote, ki 
jih pravzaprav uporabljam 

le decembra. Sredi poletja 
pač ne delaš slaščic v obliki 
smreke, zvonca, angelčkov, 
Božička, Miklavževe palice 
in drugo. Tako odprem svoj 
zvezek za recepte in v njem 
najdem stran, kjer sem lani 
zapisala, kaj spremeniti v 
decembru 2022. Tukaj piše: 
»Voščilnice pošlji med 10. 

in 15. decembrom. Speci le 
eno vrsto potice, največ dve. 
Eno speci v modelu za poti-
ce, iz druge kepe testa obli-
kuj rogljičke, ki jih daš v za-
mrzovalnik. Združi prazno-
vanje rojstnega dneva z bo-
žičnim kosilom. Mah za 
jaslice nabrati prej, v začet-
ku decembra. Božično dre-
vo in jaslice postaviti do 20. 
decembra. Na sveti večer ne 
kuhaj kosila, božična večer-
ja naj bo približno ob petih 
popoldan. Jaslice postavimo 
na višino 50 centimetrov od 
tal na več manjših miz, da jih 
bomo lahko opazovali bolj 
od blizu.«

Na napakah se učimo in 
vedno je priložnost, da po-
enostavimo ali izboljšamo. 
Praznike bi radi prežive-
li mirno, mi smo pa utru-
jeni in naveličani od vsako-
dnevnih skrbi in obvezno-
sti. Tako se lotimo dela prej 
in postopoma. Nikakor ne 
vse zadnji trenutek in ne 
preveč naenkrat. Ko je člo-
vek preveč utrujen, hitro iz-
reče besedo, ki je sicer ne 
bi. Med prazniki je res ne-
potrebno reševati nesoglas-
ja in prepire. Od praznikov 
imamo običajno toliko, ko-
likor vanje vložimo. Mnogi 
rečejo, da je ljudem najtež-
je ravno med prazniki, ko 
so skupaj in imajo čas. Te-
daj vzplamti ogenj čustve-
ne napetosti, jeze, obupa, 
samote, razočaranja …

profesorica geografije 
in zgodovine

zakonski in  
družinski terapevt

Najina prihodnost
Janez Logar

Prejšnji teden smo pisa-
li o pomenu izoblikovanja 
lastnega poslanstva in lastne 
vizije. Mnogi strokovnja-
ki so mnenja, da ima naša 
preteklost izjemno moč za 
naše življenje, celo več, da 
ji ne moremo uiti. Ne mo-
remo zanikati pomena pre-
teklih izkušenj. Znani švi-
carski psiholog Carl Gustav 
Jung pa je že pred več kot 
sto leti ljudi učil, da je ravno 
tako kot naša preteklost po-
membna naša prihodnost. 
Ne moremo zanikati prete-
klih dogodkov, ki so nas zaz-
namovali. Hkrati pa mora-
mo priznati, da jasen pogled 
v prihodnost vpliva na naše 
odločitve in na našo uspeš-
nost. Danes celo bolj očitno 
kot v preteklosti. Zdi se, da 

danes lahko odločamo mno-
go več in bolj svobodno, kot 
so naši predniki.

Tako je tudi v današnjih 
zakonskih/partnerskih od-
nosih. Danes smo enako-
vredni in svobodni. No, vsaj 
morali bi biti. Družba nam 
z zakonodajo to omogo-
ča, okolje je spodbudno in 
samo od naju dveh je odvis-
no, kako bova uredila svoj 
odnos. Zato je tako zelo po-
membno, da midva veva, 
kam greva in kam hočeva 
priti. Dejstvo je, da sva v za-
konski/partnerski odnos 
prinesla vsak svoj nahrbtnik 
– tega ne moremo zanika-
ti. Pomembno je ozaveščati, 
kaj sva prinesla iz primarnih 
družin, in se o tem pogovar-
jati. Enako je pomembno, 
da veva, kakšen odnos želi-
va graditi in kakšna človeka 
želiva postati. Kako bova oh-
ranjala odnos kljub skrbi za 
otroke? Kako bova lovila rav-
notežje med službo in dru-
žino? Kakšen dogovor ima-
va glede financ? Kako bova 
reševala spore? Kaj bova sto-
rila, če eden od naju izgubi 
službo? Kakšno bo najino 
spolno življenje? Kako bova 
uresničevala vsak sebe izven 
najinega odnosa? Kako bova 
drug drugemu pomagala 
razvijati svoje talente? In ne 
nazadnje – kaj je namen na-
jinega skupnega bivanja?

Vse ta in še druga vpra-
šanja zapišiva. Vzemiva si 

čas, razmišljajva, pogovar-
jajva se, dopustiva si raz-
lična mnenja, nato zapiši-
va usklajeno vizijo, pogled v 
prihodnost. Jasno izobliko-
vana prihodnost je kot ma-
gnet, ki pritegne naše že-
lje. Če se prepuščamo le teži 
preteklih dogodkov, nas to 
vztrajno vleče navzdol. Ko 
pišemo, dodatno razmišlja-
mo, ob pisanju se nam misli 
bistrijo, možgani si druga-
če zapomnijo zapisano kot 

samo izgovorjeno. Bolj na-
tančno ko bova zapisala, bolj 
nam bo življenje samo, uso-
da ali vesolje pomagalo ure-
sničevati želje. Idealno je pi-
sati skupno vizijo na začetku 
zakona/partnerstva. Kasne-
je res primanjkuje časa. Ko 
otroci odraščajo in odhaja-
jo, imava spet več časa. Loti-
va se tega prijetnega razisko-
vanja prihodnosti. Ni treba, 
da naju na starost veže pred-
vsem ekonomski vidik, kot 
tudi ni treba, da ostajava sku-
paj predvsem zaradi strahu 
pred osamljenostjo. Lahko 
si zakonski odnos postaviva 
na nove temelje. Resda pre-
cej težko, če sva navajena na 
medsebojno obtoževanje, 
kritiziranje, sramotenje. 
Vendar odločitev je najina.

Najina vizija naju 
bo vlekla k najini 
prihodnosti.

V zvezku z recepti 
piše, kaj spremeniti v 
decembru 2022.
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Razgledi

   petek, 25. novembra 2022

Branili severno mejo
Častilci hrabrega dejanja 

generala Rudolfa Maistra 
in njegovih prostovoljcev, 
včlanjeni v Društvo genera-
la Rudolfa Maistra v Kranju, 
so na najboljši način počas-
tili spominski dan generala. 
Pod vodstvom brigadirja Ja-
neza Kavarja iz Kovorja, po-
znavalca in raziskovalca slo-
venske vojaške zgodovine, 
so obiskali nekatere kraje na 
obeh straneh Ljubelja, kjer 
so konec leta 1918 in januar-
ja leta 1919 potekali boji za 
severno mejo.

Celodnevno potovanje 
so začeli na Balosu v Trži-
ču, kjer je na hiši, v kate-
ri sta sedaj knjižnica in Ra-
dio Gorenc, od konca leta 
1975 naprej plošča, ki spo-
minja, da so se na tem kraju 
14. novembra 1918 na pobu-
do poročnika avstro-ogrske 
vojske Lojzeta Udeta zbrali 
tržiški prostovoljci in še isti 
večer odšli na Ljubelj, kjer 
so bili že Nemci. Vzrok za 

odhod prostovoljcev na Lju-
belj je bil dogodek pred hišo 
na sedanji Koroški cesti, kjer 
je stanoval Ude. Tega dne je 
po vrnitvi iz Codroipa v Itali-
ji stal na pragu svojega doma 
v trenutku, ko je mimo eden 
od podljubeljskih kmetov 
peljal les in Udeta zbodel z 
besedami: »Vi postopate tu-
kaj, na Ljubelju pa so Nem-
ci.« »Takrat sem se odločil,« 
je napisal v spominih Lojze 
Ude (1896–1982). Odšel je 
na tržiško vojaško poveljstvo 
in zahteval vpoklic prosto-
voljcev, ki so bili zvečer že 
na Ljubelju. Plošča na hiši, 
v kateri je Ude sprejel odlo-
čitev o odhodu na Ljubelj, je 
edini spomin na tega pogu-
mnega in zavednega Sloven-
ca, za katerega je bila, tako je 
zapisal, izguba Koroške naj-
večja bolečina.

Člani društva so se pok-
lonili njegovemu spominu 
in odšli na vrh Ljubelja, od 
koder so tržiški prostovoljci 
pod Udetovim poveljstvom 
15. novembra 1918 pognali 

Nemce in v opozorilo, kjer 
se niso hoteli umakniti, pri 
Svetem Lenartu v Brodeh 
izstrelili nekaj opozorilnih 
strelov, na katere so Nem-
ci, ki jim je poveljeval nad-
poročnik Huss, odgovori-
li. To so bili po trditvah av-
strijskih zgodovinarjev prvi 
streli v bojih za severno 
mejo. Istega dne je prišel 
na Ljubelj s 56 prostovoljci 
in sedmimi častniki major 
Alfred Lavrič (1883–1935), 
ki je 19. novembra leta 1918 
skupaj s tržiškimi prosto-
voljci vkorakal v Borovlje in 
prevzel oblast. Lavriča je te-
danja slovenska vlada poo-
blastila za obrambo sever-
ne meje – žal samo s pro-
stovoljci.

Avstrijci so v začetku ja-
nuarja leta 1919 razdrli do-
govor o razmejitvi in pre-
mirju ter začeli napadati slo-
venske enote. Okolica Boro-
velj se je spremenila v hudo 
bojišče. V bojih pod gradom 
Humberk je bil 7. januarja 
1919 poveljnik Lavrič hudo 
ranjen, njegov spremljeva-
lec poročnik Sirnik pa ubit. 
Slovenski vojaki so se mora-
li naslednji dan preko Baj-
diš, Sel in Hajnževega sed-
la umakniti v podljubeljsko 
dolino na slovenski strani. 
Člani kranjskega društva so 
obiskali kraj bojev za Boro-
vlje in se poklonili spomi-
nu na tam padle prostovolj-
ce za severno mejo. Obiskali 
so tudi kulturni dom Sloven-
skega prosvetnega društva 
Borovlje, spomenik interni-
rancem v nekdanjem tabori-
šču na Ljubelju in muzej v 
kleti gostišča v nekdanji ka-
ravli.

Jože Košnjek

Priimek Poljanec in Po-
ljanc sta gorenjski obliki pri-
imka, ki ga drugod po Slove-
niji najdemo v obliki Polanc 
in Polanec. Vse štiri oblike 

so v resnici samo štiri razli-
čice istega priimka.

Priimek najdemo v sta-
rih zapisih napisanega kot: 
Pollaniz, Polianiz, Polianez, 
Polanz, Polianz, Pollenz. V 
ženski obliki pa Polancha. 

Poljanec in Poljanka bi rek-
li danes.

Poljanec je bil prebivalec 
iz Poljane ali s Poljan, pravi 
jezikoslovec dr. Marko Snoj. 
Poljana je večalnica besede 
polje, ki pomeni že v stari 

praslovanščini obširen rav-
nit svet, primeren za njive. 
Koren pa je indoevropski, 
razlaga Snoj in je nekoč po-
menil »široko, prostrano«. 
Na podoben način so po nje-
govih besedah nastali še pri-
imki Poljanšek, Polanšček, 
Polanšek in Polanc.

Poljan je v Sloveniji cela 
vrsta. Zato je težko ugotovi-
ti, katera Poljana (ali Polja-
ne) je gnezdo posameznega 
priimka. Lahko pa priimek 
Poljan(e)c, ki ga najdemo v 
okolici Škofje Loke, s pre-
cejšno gotovostjo postavimo 
v Poljane in Poljansko doli-
no. Naselje in sedež župni-
je, po katerem je dobila ime 
pokrajina, je bilo prvič ome-
njeno že leta 1160 v brižin-
skem urbarju: »de Polan«. 
Šlo je za ime doline, ki je bila 
že od leta 955 v lasti škofov 

iz bavarskega Freisinga, ki 
mu slovensko rečemo tudi 
Briže ali Brižinj. Leta 1291 
pa ravno tako brižinski ur-
bar omenja Poljane, vendar 
v pomenu cerkve sv. Marti-
na v današnjem Predmostu: 
»in officio Polan  ... ex alte-
ra parte aque aput sanctum 
Martinum«. V Historični 

topografiji Kranjske do leta 
1500 (Založba ZRC SAZU 
2016), ki so jo zbrali Miha 
Kosi, Matjaž Bizjak, Miha 
Seručnik in Jurij Šilc, prvi-
ma omembama dodajajo še 
nadaljnje od 1296 do 1494. 
S tako bogatim seznamom 
se lahko pohvalijo le redki 
kraji v državi.

Poljanec, prišlek s Poljan, 1. del

Krst Jere Poljanec iz Železnikov 45. Leta 1828 je bila rojena 
kot nezakonska hči Jere Poljanec – pri očetu je rubrika 
prazna. Hči je dobila enako ime, ker so marca, ko goduje 
sv. Jedrt, mnoge novorojenke dobile to ime. V tej krstni 
knjigi so zapisane kar štiri Jere zapored. Nezakonska mati 
je bila v tistem času v nezavidljivem položaju. Mnoge so 
zato šle v mesto in otroka pustile v sirotišnici. Nezakonske 
matere, ki so kljub vsemu rodile in vzgojile otroka, so bile v 
resnici nadvse pogumne ženske. Knjiga je v Nadškofijskem 
arhivu Ljubljana (K 1822–1844 Železniki, zv. 7, str. 40). 

V času velikega izseljevanja v Ameriko na začetku prejšnjega stoletja je čez ocean 
odplulo najmanj trideset Poljancev. Iz Kranja sta tako šla na pot mladoporočenca Anton 
in Marija Poljanec. Do severnofrancoskega pristanišča Le Havre sta šla z vlakom in se 
vkrcala na parnik La Lorraine. Na Ellis Island, otok pred New Yorkom, kjer so priseljenci 
opravili zdravniški pregled in po potrebi šli v karanteno, sta pripotovala po dvajsetih dneh 
plovbe. Titanik, ki je potonil leto pred tem, je podobno pot skušal opraviti v sedmih dneh. 
Dokument hrani arhiv na Ellis Islandu (The Statue of Liberty – Ellis Island Foundation, Inc, 
pass. id. 100557030219).

Vaš razgled

Modna revija je običajno prava paša za oči, še zlasti če se po modni stezi sprehajajo 
lepotice v čudovitih poročnih oblekah. Obiskovalci so jo z zanimanjem spremljali tudi na 
letošnjem poročnem sejmu na Brdu pri Kranju. Mladega moža na fotografiji pa je poročna 
modna revija še posebej pritegnila, zato se je pogumno odločil, da si jo ogleda pobliže in 
vse skupaj ovekoveči s telefonom. A. Š. / Foto: Tina Dokl

Gibanje in šport sta pomembna za vse. Dokaz temu je bil minuli konec tedna mednarodni 
kegljaški turnir, ki ga je že šestnajstič odlično pripravilo Medobčinsko društvo slepih in 
slabovidnih Kranj, že desetič pa je potekal tudi v spomin na Borisa Žukeviča. Slepi in 
slabovidni kegljači in kegljačice so se na kranjskem kegljišču vsak po svojih najboljših 
močeh trudili za čim boljše rezultate. V. S./ Foto: Gorazd Kavčič

Razgledi

Tino Mamić

Člani Društva generala Rudolfa Maistra iz Kranja pred hišo 
na Balosu v Tržiču, od koder so odšli tržiški prostovoljci 14. 
novembra leta 1918 branit Ljubelj in severno mejo. 

Gorenjski priimki
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HUMOR, HOROSKOP
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Oven (21. 3.–21. 4.)
Planeti bodo naklonjeni odprti komunikaciji, zato boste po-
vedali več, kot boste sprva nameravali. Bodite pozorni na to, 
na kakšen način boste zadeve izrekli, predvsem če ne bodo 
samo dobre. Saj veste, najprej poveste lepo in dobro.

Bik (22. 4.–20. 5.)
Tudi vaša komunikacija se bo ogrela in predvsem finance bi 
bile lahko tiste, ki bodo povzročale težave v partnerstvu. Po 
drugi strani bo strast zelo prisotna. Zatorej razmislite, ali se 
boste prepirali zaradi denarja ali pa boste uživali v strasti …

Dvojčka (21. 5.–21. 6.)
Ljubezen in strast sta v zraku, hkrati pa tudi močno izraže-
na potreba po komunikaciji. Če boste debatirali o nekate-
rih stvareh, se lahko krepko sprete. A naj vam bo v tolažbo, 
da lahko temu sledi tudi zelo, res zelo sladka sprava. Pre-
senečenje.

Rak (22. 6.–22. 7.)
Počutili se boste tako, kot da bi vas želeli raztrgati. Obve-
znosti in zadolžitve vam ne bodo pustile dihati, posledično 
boste tudi precej neprijetni v dogovarjanju. Previdno in po 
pameti, saj bo to obdobje hitro minilo.

Lev (23. 7.–23. 8.)
Zavedajte se, da vaši uspehi in žarenje povzročajo tudi lju-
bosumje, zato boste mogoče deležni jezičnega napada. Ne 
pozabite, da je to vse posledica nevoščljivosti, zato se ne 
odzovite, ampak ostanite zbrani. Naj bodo usta zaprta.

Devica (24. 8.–23. 9.)
Lovljenje ravnotežja med zasebnim in profesionalnim de-
lom življenja bo pri vas v ospredju. Veliko se bo dogajalo 
doma, toda tudi v službi bo vroče. To imejte v mislih, ko se 
česarkoli lotite, predvsem bodite previdni v odnosu z dru-
gimi.

Tehtnica (24. 9.–23. 10.)
Besede so močno orožje, zato zelo previdno z njimi, saj lah-
ko naredijo nepopravljivo škodo. Planeti nas vabijo k spo-
rom, nesoglasjem in prepirom, zato ostanite zbrani in ne 
popustite egu, ki bi vam prišepetaval neumnosti.

Škorpijon (24. 10.–22. 11.)
Denar vam pomeni stabilnost, zato vas tudi zlahka zape-
lje v prepir. Imejte v mislih, da ni vredno žrtvovati dobrih 
partnerskih odnosov samo zato, da boste imeli prav. Pre-
vidnost je mati modrosti, tudi kadar gre za razgovore o fi-
nancah.

Strelec (23. 11.–21. 12.)
Tisto, kar ste v partnerskih odnosih do sedaj lepo pometa-
li pod preprogo, bo tokrat veličastno izbruhnilo na plan. Ne 
dovolite, da bi glajenje zadev pripeljalo do tega, da bi žrtvo-
vali svoje potrebe. Pobotanje bo lahko zelo sladko.

Kozorog (22. 12.–20. 1.)
Še vedno za vas velja navodilo, da upočasnite. Opustite ne-
potrebne stvari, ne popustite negativnemu glasu v svoji not-
ranjosti, ki vas rad zapelje v tesnobo, in predvsem recite ne 
dodatnemu obremenjevanju. Vzemite si zasluženi dopust.

Vodnar (21. 1.–19. 2.)
Nekdo vam bo dvignil pritisk, zato le previdno, da ne izbruh-
nete. Energije so namenjene temu, da ljudi razburijo, zato 
se zavedajte, da je to le kratkega veka in da pomiritev sledi 
kmalu. Ne nasedajte ponovno novim znancem.

Ribi (20. 2.–20. 3.)
Tudi pri vas bo na dnevnem redu razpetost med službe-
nimi in zasebnimi obveznostmi. Ta vas lahko pripelje tudi 
do tega, da bo jezik vzel prednost pameti in boste povedali 
marsikaj, kar se je že nekaj časa kuhalo v vas.

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:

Policijski konji
Na policijski postaji v večjem mestu so policistom kupili 
dva konja.
Policista, ki sta konja dobila, se pogovarjata: »Poslušaj, 
kako pa bova ločila konja, ko sta si tako podobna?«
Nekaj časa premišljujeta, nato pa se eden od njiju spomni: 
»Ti svojemu odreži rep, pa ju ne bova zamešala.«
Naslednji dan na jutranjem zboru komandir zagleda konja 
brez repa. »To pa sta cepca. Zakaj sta pa konju odrezala 
rep?«
Policista v en glas: »Da bi ju lahko razlikovala.«
Komandir: »Idiota. Kaj ne vidita, da je črni konj večji od 
belega!«

Menjava spodnjic
V vojski so imeli vojaki že cel mesec na sebi ista oblačila 
in tudi iste spodnjice.
Poveljnik se jih je nekega jutra usmilil: »Vojaki, za vas 
imam eno dobro in eno slabo novico.«
Vojaki: »Povejte nam najprej dobro!«
Poveljnik: »Danes popoldne boste lahko zamenjali 'gate'.«
Vojaki: »Končno! Kakšna pa je slaba novica?«
Poveljnik: »Zamenjali jih boste med sabo!«

Pokojni lovec
Umre lovec Lojze in prijatelji iz zelene bratovščine ga pri-
dejo kropit. Stopijo do krste in vidijo, da je revež vanjo 
pribit z žeblji. Eden izmed njih se ojunači in vpraša vdovo: 
»Francka, zakaj pa je tvoj Lojze pribit v krsto?«
»Ni mi preostalo drugega. Pes ga je že trikrat privlekel v 
kuhinjo, ker je mislil, da se ga je spet nacedil,« pojasni 
Francka.
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NAGRADNA KRIŽANKA
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ODPELJI

Kombinirana poraba goriva in izpusti CO2 po WLTP meritvah: 5,3-6,1 l/100km in 119-137 g/km, emisijska stopnja: EURO6, specifična emisija dušikovih oksidov (NOx): 0,0122-0,0209 g/km, trdi delci: 0,0003/km, število 
delcev: 0,88-1,03E11/km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti 
zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Vse nadaljnje informacije o specifični porabi goriva in specifičnih emisijah 
CO2 iz novih osebnih vozil najdete v Priročniku o varčni porabi goriva in emisijah CO2, ki ga lahko brezplačno pridobite pri pooblaščenem SUZUKI partnerju in na spletni strani www.suzuki.si. Slike so simbolične.

Jamstvo 3+7 let zajema tovarniško garancijo Suzuki (3 leta oz. 100.000 km, kar nastopi prej) in jamstveno obdobje Suzuki Hybrid PRO/PRO+ (do konca 10. leta oz. do 200.000 km, kar nastopi prej).

Obiščite nas, izkoristite zalogo vozil in se takoj odpeljite z novo Vitaro ali S-Crossom.

ABC Dealership
Dealer Road
Dealer City

ABC 1DE
Tel: xxx xxxx xxxx
www.suzukidealer.com

1€4 zimske 
gume *

Izberi najboljše!

Hyundai zastopnik, naslov št 123, Mesto ali kraj, tel.: 040 000 000

IONIQ 5 svetovni avto leta
i20 zmagovalec velikega primerjalnega testa
SUV modeli najvišje ravni kakovosti po mnenju Slovencev

Povprečna poraba goriva: 0,0 – 7,816 l/100 km, emisije CO2: 0,0 – 177,68 g/km. 
Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev 
PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Slike so simbolne. Akcija velja do razprodaje zalog. Več informacij vezanih na akcijsko ponudbo je na voljo pri pooblaščenih prodajalcih vozil Hyundai. Pogoji 
garancije in podatki o specifični porabi goriva in emisijah CO2 so na voljo na www.hyundai.si. Kupci ste v raziskavi QUDAL (QUality meDAL) terenskim vozilom Hyundai podelili priznanje Najvišja 
raven kakovosti na slovenskem trgu. Vir: https://www.qudal.com/SLOVENIA-653YP18. Najboljši mali avto v velikem primerjalnem testu Prima. Rezultati Prima testa: https://www.hyundai.si
/novice/255/najboljsi_mali_avto_po_izboru_slovenskih_novinarjev/. IONIQ 5 je osvojil nagrado svetovni avto leta, nagrado za najboljšo obliko leta in nagrado svetovni električni avto leta. Vir: 
https://www.avto-fokus.si/Novice/Svetovni_avto_leta_2022_Najboljsi_na_svetu_je_/. IONIQ 5 je na izboru Poslovni avto leta prejel naziv električni avto leta 2022. Vir: https://www.hyundai.si/
novice/263/ioniq_5_elektricni_avto_leta_2022/. *ob nakupu avtomobila dobite 4 zimske gume za samo 1 evro, gum ni mogoče zamenjati za denar oz. za dodaten popust.

Nagrade: 
1. pokrivalo za točo (velikost L)
2. zaščita proti zmrzali za vetrobransko steklo
3. kapa

Rešitve križanke (geslo, sestavljeno iz črk z oštevilče-
nih polj in vpisano v kupon iz križanke) pošljite do  
torka, 6.decembra 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.

VABLJENI NA TESTNO VOŽNJO!
04 50 22 015, 041 630 754 
www.avto-lusina.si



21Gorenjski glas
petek, 25. novembra 2022 KAŽIPOT kazipot@g-glas.si

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

PRIREDITVE

Ta veseli dan kulture
Tržič – Letošnji Ta veseli dan kulture bodo v soboto, 3. decem-
bra, v Tržiškem muzeju zaznamovali z likovno-umetniškim 
izobraževanjem. Ob 10.30 bo v Galeriji Paviljon NOB slikar 
Nik Anikis vodil po svoji razstavi Figure!, ob 14. uri pa bo imel 
še brezplačno predavanje o svojih umetniških tehnikah. Za 
zagotovitev sedeža prisotnost potrdite v Tržiškem muzeju, 
tel. 04 531 55 00.

Predstavitev pesniške zbirke
Jesenice – V Kolpernu bodo danes, 25. novembra, ob 17. uri 
gostili Jeseničana Vladimirja Vilmana, nekdanjega sodelavca 
Gornjesavskega muzeja Jesenice, aktualnega kustosa gozdar-
skega in lesarskega oddelka Tehniškega muzeja Slovenije, ki 
bo predstavil svojo pesniško zbirko On in ona. V kulturnem 
programu bosta sodelovali Špela Šemrl in Severa Gjurin. 
Vstopnine ne bo.

Dobrodelni srečelov
Škofja Loka – Župnijska karitas Škofja Loka organizira dobro-
delni srečelov, ki bo 27. novembra po dopoldanskih svetih 
mašah v župnijski cerkvi v Škofji Loki, pri kapucinih in v 
Stari Loki.

Večer ob krušni peči
Kokrica – Turistično društvo Kokrica v sodelovanju z Zavodom 
za turizem in kulturo Kranj vabi danes, 25. novembra, ob 17. 
uri v dom krajanov Kokrica na vesel večer ob krušni peči. Na-
stopili bodo Kostanarji, folklora, ne bo manjkalo tudi smeha. 
Med prireditvijo bodo podelili priznanja za lepo urejene hiše 
in vrtove.

Občinsko prvenstvo v igranju taroka
Naklo – Turistično društvo Naklo v soboto, 26. novembra, ob 
16. uri organizira občinsko prvenstvo v igranju taroka. Prijave 
sprejemajo do sobote do 12. ure na tel. številko 041 254 391.

IZLETI

Pohod ob Kamniški Bistrici
Kranj – Društvo upokojencev Kranj vabi na udeležbo na pla-
ninsko-pohodniškem izletu ob Kamniški Bistrici, od Domžal 

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. 

Rezultati – žrebanje  
23. 11. 2022

13, 18, 20, 21, 25, 26, 
35 in 30

Loto PLUS:
2, 3, 17, 29, 34, 38, 39 

in 25
Lotko: 6 3 2 2 7 1

Sklad 27. 11. 2022 za 
Sedmico: 720.000 EUR

Sklad 27. 11. 2022 za 
PLUS: 1.560.000 EUR
Sklad 27. 11. 2022 za 
Lotka: 300.000 EUR

LOTO 
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                              Izvaja: Lutkovno gledališče Tri                                        
                        NEKOČ JE BILA 

                                 Petek, 25. november 2022, ob 17.30  
                                 OKC Krice Krace, Tomšičeva 14                                                                                    

                               
                        SOBOTNA MATINEJA 

                              Izvajata: Lutkovno gledališče Fru fru   
                       O BELEM MUCKU, KI JE BIL ČRN                

                                 Sobota, 26. november 2022, ob 10.00 
          www.pgk.si                              Prešernovo gledališče Kranj 

  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
                                                                                                                                                                                                                                  

Čarobno Celje
in mozirska pravljica

Adventni Salzburg

Advent v Zagrebu

Tirolska in južna 
Tirolska v adventu

Adventni Dunaj

10.12., 1 dan

17.12., 1 dan

3.12., 17.12., 1 dan

3.12.,
10.12., 17.12., 1 dan

17.12., 2 dni

17.12., 1 dan

 32,00

47,00

  49,00

139,00

od

od

od

EUR

EUR

EUR

EUR

www.alpetour.si

Kranj: 04/20 13 222,  Šk. Loka: 04/51 70 305, Radovljica: 04/53 20 445,

   Jesenice: 04/58 09 755, Domžale: 01/72 20 016, Ptuj: 02/23 50 206        

34,00
EUR

od

od

21,00
EUR

od

Praznični Zagreb
in božična pravljica

46,00
EUR

od

Vsa ponudba na 

Adventni
Trst in Škedenj

3.12., 10.12., 1 dan 10.12., 1 dan27,00 28,00
EUR

EUR

Celovec 
v adventu

                              

Znamenita železniška proga s čudovitimi razgledi, jezero in vasica 
Iseo, St. Moritz, čokoladnica Alprose, Bresaole...

 329,00
 EUR

Bernina Express - zimska pravljica

od
17. 2. 2023, 3 dni

56,00
EUR

od

odod

do Homca, ki bo v četrtek, 8. decembra. Zbor bo ob 8. uri 
na železniški postaji Kranj, odhod vlaka za Ljubljano bo 
ob 8.12. Hodili boste mimo naselij Količevo, Radomlje do 
naselja Homec, kjer se boste povzpeli na 394 metrov visok 
Homški hrib s cerkvico in se nato po krožni poti spustili v 
Homec do železniške postaje. Malico imejte v nahrbtniku 
in ne pozabite na rdečo kartico za prevoz z vlakom. Prijave 
z vplačilom sprejemajo v društveni pisarni do ponedeljka, 
5. decembra.

22. Prešernov pohod
Kranj – Odpisani gamsi organizirajo v soboto, 3. decembra, 
22. Prešernov pohod od Prešernovega gaja v Kranju do Pre-
šernove rojstne hiše v Vrbi. Skupne zmerne hoje bo okrog 
šest ur. Informacije daje in obvezne prijave zbira Franci Erzin, 
tel. 041 875 812.

OBVESTILA

Sejem rabljene smučarske opreme
Bled – Na Osnovni šoli prof. dr. Josipa Plemlja Bled bo od 
petka, 2., do nedelje, 4. decembra, potekal tradicionalni sejem 
rabljene smučarske in zimske športne opreme, ki ga organizira 
Smučarski klub Bled. Sejem bo odprt v petek, 2. decembra, 
od 16. do 20. ure ter v soboto, 3., in nedeljo, 4. decembra, od 
9. do 18. ure.

Delavnice izdelovanja adventnih venčkov
Naklo – Waldorfska šola, OE Gorenjska, vabi v nedeljo, 
27. novembra, od 10.30 do 17. ure na delavnico izdelova-
nja adventnih venčkov, na kateri si boste lahko izdelali svoj 
unikatni adventni venček iz naravnih materialov. Delavni-
ca poteka v okviru Adventnega semnja Waldorfske šole. 
Škofja Loka – Prosvetno društvo Sotočje Škofja Loka v 
soboto, 26. novembra, od 9. do 12. ure vabi na delavnico 
adventnih venčkov v t. i. starem farovžu na Mestnem trgu. 
Zelenje bodo nabrali člani društva, ki vam bodo tudi poma-
gali pri izdelavi adventnega venčka iz naravnih materialov. 
 Kokrica – Turistično društvo Kokrica v sodelovanju z Biotehni-
škim centrom Naklo vabi na delavnico adventnih venčkov, ki 
bo v soboto, 26. novembra, med 15. in 18. uro v domu krajanov 
na Kokrici. Material za ustvarjanje lahko dobite na delavnici 
ali ga prinesete s seboj. Vstop bo prost.

KONCERTI

Jesenski koncert z gosti
Medvode – Lovski pevski zbor Medvode vabi vse ljubitelje 
zborovskega petja v Kulturni dom Pirniče v petek, 25. novem-
bra, ob 18. uri na Jesenski koncert z gosti – pevsko-glasbeno 
skupino Propertea, v kateri nastopajo glasbeniki in pevci v 
starosti od 14 do 21 let. Vstop bo prost.

Sedemdeset let folklore
Preddvor – V soboto, 26. novembra, se bo ob 19. uri v Kul-
turnem domu Preddvor začel koncert ob 70-letnici delovanja 
folklore v Preddvoru.

RAZSTAVE

Slikarska razstava Janeza Štrosa
Spodnje Bitnje – Danes, 25. novembra, bo ob 19. uri v prostorih 
Steklarstva Jugovic v Spodnjih Bitnjah 23 v Žabnici odprtje 
slikarske razstave Janeza Štrosa. Likovna dela bo predstavila 
likovna kritičarka in umetnostna zgodovinarka Anamarija Sti-
bilj Šajn, za glasbo bo poskrbela vokalistka Ana Soklič, pred-
stavnica Slovenije na Evrosongu.

PREDSTAVE

Lutkovne pravljice
Naklo – Waldorfska šola, OE Gorenjska, vabi v nedeljo, 27. 
novembra, ob 12. in 14. uri na lutkovne pravljice. Otroke bodo 
v pravljični svet popeljale vzgojiteljice waldorfskih vrtcev Rado-
vljica in Kranj z zgodbama Medved išče pestunjo in Zvezdni 
tolarji. Predstavi sta primerni za otroke, stare nad tri leta. 
Vstopnine ne bo.

Sneguljčica
Bled – V Festivalni dvorani Bled se bo danes, 25. novembra, 
ob 18. uri začel muzikal Sneguljčica.
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ROZMAN BUS, T: 04 531 52 49, 041 855 630

TRST:  29. 11.,   BANJA VRUĆICA S TERAPIJAMI: 
12. - 19. 12., DODATNI TERMIN BANJA VRUĆICA 
S TERAPIJAMI: 15. - 22.12., VESELI DECEMBER: 
KOPER: 17. 12., ČAZMA Z ZAGREBOM: 3. 12., BO-
ŽIČNI RADENCI: 26. - 29. 12. www.rozmanbus.si
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NEPREMIČNINE
HIŠE
NAJAMEM

HIŠO v Kranju z okolico, lahko je sta-
rejša, tel.: 041/967-331 22002859

POSESTI
KUPIM manjšo kmetijo ali zamenjam za 
preužitek, tel.: 031/834-131  
 22002925

PRODAM

NJIVO v Bitnjah, tel.: 031/454-568  
 22002953

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

FIAT Pando, letnik 2001, tel.: 04/51-
81-048, 040/692-546 
 22002942

DRUGA VOZILA
PRODAM

POČITNIŠKO prikolico Adria, letnik 
1996, reg. do 2026, z baldahinom, 
za 5 oseb, cena 3.900 EUR, tel.: 
031/374-706 
 22002946

MEGA, GREGA MEZE S.P., HLEBCE 16 B, LESCE

FESST, d. o. o.,  
nepremičninska  
družba,
Koroška c 2, Kranj,
Telefon: 236 73 73
Faks: 236 73 70
E-pošta:  
info@fesst.si
Internet:  
www.fesst.si

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

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.

AVTODELI IN OPREMA
PRODAM

VERIGE za osebni avto, velikost 70, 
cena 10 EUR, tel.: 041/664-849 
 22002922

TEHNIKA
PRODAM

LG televizijo HD, diagonala ekrana 94 
cm, tel.: 041/364-504  
 22002956

LED TV Philips, diagonala 102 cm, 40 
PFL 6606H, rabljena, delujoča, tel.: 
041/209-066 
 22002933

TV Samsung, star 10 let, diagonala 82 
cm, tel.: 041/322-485  
 22002919

STROJI IN ORODJA
PRODAM

AVSTRIJSKI cepilec drv Zipper, 12 T., 
4 KW, do 1 m dolžine, vertikalen, malo 
rabljen, tel.: 051/819-044  
 22002918

GRAFIČNO prešo za visoki tisk, tiska-
nje 38 x 28 cm, cena 390 EUR, tel.: 
070/701-962  
 22002964

VEČ vidia klin za sekular in manjšo 
motorko, meč 30 cm 1.9 kw, tel.: 
041/364-504 22002957

GRADBENI  
MATERIAL
PRODAM

CEMENTNI strešnik, mali format, 200 
kom., tel.: 031/699-145  
 22002936

KURIVO
PRODAM

DRVA, metrska ali razžagana, možnost 
dostave, tel.: 041/718-019  
 22002716

SMREKOVE veje, debele, razžagane 
na 1 meter, ugodno, tel.: 041/900-
586 22002913

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

SUHE trske, primerne za centralno, 
krušno peč ali kamin, tel.: 041/986-
986 22002967

STANOVANJSKA 
 OPREMA
POHIŠTVO
PRODAM

SEDEŽNO garnituro, masivna izdelava, 
in fotelj, zelo ugodno, tel.: 031/584-
796 
 22002947

GOSPODINJSKI  
APARATI
PRODAM

SAMOSTOJEČI steklokeramični šte-
dilnik s pečico, malo rabljen, tel.: 
031/652-310 22002968

OSTALO
PODARIM

KOPALNO kad, straniščno školjko z 
desko in kotličkom, tel.: 031/567-129 
 22002908

TURIZEM
PRODAM

KAMP prikolico na morju, vsa oprema 
in zunanja kuhinja, tel.: 031/584-796  
 22002948

HOBI
KUPIM

STARINE: mizarski ponk, skrinje, 
razglednice, kipe in drobnarije, tel.: 
051/258-936 22002720

KNJIGE,  
PUBLIKACIJE
PRODAM

EZOTERIKA, avtorske knjige v bese-
di in sliki iz mističnih pre-izkušenj, tel.: 
040/567-544 22002775

ŽIVALI IN  
RASTLINE
PRODAM

MLADIČE nemškega ovčarja, čisto-
krvni, čipirani, stari 12 tednov, tel.: 
041/968-389 
 22002969

PODARIM

PSA mešančka, starega 5 mesecev, 
dober čuvaj, tel.: 041/851-862 
 22002945

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

SILOREZNICO Epple 933, nizko kori-
to, motor 11 kw z cevmi, tel.: 031/699-
145 22002937

KUPIM

TRAKTOR s priključki ali brez, tel.: 
041/680-684 22002909

PRIDELKI
PRODAM

DOMAČA jabolka – voščenke, ne-
škropljene, cena 1,2 EUR/kg, Žablje 
1, tel.: 04/25-60-223, 031/840-266 
 22002928

DOMAČI med višje kakovosti, cena 11 
EUR, tel.: 041/210-580  
 22002965

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

KRMNO peso, jedilni krompir, zelje in 
kolerabo, tel.: 041/549-713  
 22002931

KRMNO peso, tel.: 041/416-241  
 22002935

MLADO vino cviček, mešamo belo 
in frankinjo, letnik 2022, z dostavo. 
Vino je zelo kvalitetno in pitno, tel.: 
031/386-848 
 22002911

MLADO vino, mešano, rdeče – cviček, 
okolica Brežic, tel.: 041/913-383  
 22002940

KUPIM

30 kock sena ali suho balo, tel.: 
070/480-907 22002929

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

KOKOŠI – nesnice, jarkice, rjave bar-
ve, pred nesnostjo, in kg bele piščan-
ce. Pripeljemo na dom, Matej Bulovec, 
s.p., Mlakarjeva ul. 45, Šenčur, tel.: 
041/710-113 22002719

MESEC dni staro teličko simental-
ko in 14 dni starega ČB bikca, tel.: 
040/529-834 22002930

14 dni starega bikca, tel.: 031/385-
149 22002910

2 bikca simentalca, stara 4 mesece, 
tel.: 041/250-205 22002963

20 dni staro teličko simentalko, tel.: 
030/915-738 22002958

3,5 leta staro kravo za meso, tel.: 
04/51-81-048, 040/885-502 
 22002943

30 dni starega črnega bikca, tel.: 
04/25-60-223, 031/840-266 
 22002927

BIKCA LS, starega 14 dni, in teličko 
LS, staro 14 dni, tel.: 040/616-848 
 22002932

BIKCA simentalca, starega 4 mesece, 
tel.: 031/687-062 22002949

BIKCA, težkega 370 kg, in kupim 
polavtomatski sadilec krompirja, tel.: 
031/604-918 22002941

KUNCA lisca, star 7 mesecev, za ple-
me, lep, v Križah, tel.: 051/819-044  
 22002926

LS teličko in ČB bikca, stara 14 dni, 
tel.: 031/247-805 
 22002954

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

PIŠČANČKE šentjernejskih, štajer-
skih, ayanami in svilenih kokoši, tel.: 
068/601-122 
 22002912

PRAŠIČA za zakol, tel.: 031/304-351  
 22002955

PRAŠIČE za zakol ali za rejo ter šen-
tjernejske peteline, tel.: 041/851-862 
 22002944

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  
 22002776

PRAŠIČE, težke okoli 250 kg, cena 
1,9 EUR/kg, možna dostava, tel.: 
031/554-743 22002916

TELIČKA simentalca, starega 14 dni, 
tel.: 04/53-38-040 
 22002939

TELIČKE simentalke, tel.: 031/778-
933 22002952

VEČ bikcev simentalcev – 10 dni, telič-
ko simentalko in križanko SL/ČB, tel.: 
040/246-660  
 22002950

ZAJCA pasme nemški lisec prodam 
ali menjam za nadaljnji razplod, tel.: 
030/793-934 
 22002917

ZAJCE, tel.: 031/828-594 22002961

KUPIM

BIKCA simentalca, starega od 1 do 2 
meseca, tel.: 04/25-91-294  
 22002934

BIKCA, starega okoli 20 dni, šarole, 
belgijsko plavo ali simentalca mesno-
-mlečne pasme, tel.: 041/250-205 
 22002962

TOPLOTNE ČRPALKE

 
DOBAVA TAKOJ

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

KRAVE limuzin, breje 7 in 9 mesecev, 
po izbiri, tel.: 041/965-112  
 22002960

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 22002718

PAŠNO kravo, brejo ali po telitvi, si-
mentalko, tel.: 041/608-780 
 22002966

OSTALO
PRODAM

ULEŽAN hlevski gnoj, možna dostava, 
tel.: 031/676-235  
 22002785

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

IŠČEMO pomoč na turistični kmetiji 
za strežbo, pomoč v kuhinji, čiščenje. 
Kmetija odprtih vrat Pr’ Končovc, Aleš 
Kristan, n.d.d.k., Javornik 10, Kranj, 
tel.: 040/206-238 
 22002914

IŠČEM

IŠČEM DELO – kovinostrugar na klasi-
ki, tudi CNC, išče honorarno delo, tel.: 
041/565-233  
 22002924

STORITVE
NUDIM

SENČILA ASTERIKS, d.o.o., Cesta na 
Loko 2, 4290 Tržič, tel.: 59-55-170, 
041/733-709; žaluzije, roloji, rolete, 
lamelne zavese, plise zavese, komarni-
ki, markize, www.asteriks.net  
 22002717

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  
 22002721

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

ZELIŠČARSTVO PREŽLA iz Lesc ima 
od 23. 11. do 27. 11. uradne ure: de-
lavniki od 8. do 13. in od 15. do 18. 
ure in nedelja od 8. do 13. ure. Izdelke 
pošiljamo tudi  po pošti. Torkar Antoni-
ja, s.p., Begunjska c. 23, Lesce, tel.: 
04/53-18-340, 051/649-793  
 22002907

ZASEBNI STIKI
SAMSKI vdovec, upokojenec, želi 
spoznati sopotnico, tel.: 040/271-
578 22002923

RAZNO
PRODAM

3 m3 svežih desk, 2 gumi s platišči za 
fička in banjo za napajanje živine, tel.: 
041/233-150 22002959

ELEKTROMOTOR 7,5 kw in železno 
cisterno za olje ali nafto, 2.000-litrska, 
tel.: 040/739-512 22002920

KOTEL za žganjekuho, tel.: 031/699-
145 22002938

PLATIŠČA za VW Polo 165/70 R13 
in cisterno za kurilno olje 3.000 litrov, 
š. 0,7 m, d. 2,26 m, v. 1,9 m, tel.: 
041/694-938 22002764

TV Grunding, jedilno mizo 80 x 120 in 
zložljivo posteljo, tel.: 040/705-145  
 22002921

PODARIM

ŠOLI ali drugemu podarim dva letnika 
slovenskega tednika Novi glas, Gorica-
-Trst. Pestra vsebina, tel.: 031/265-
164 22002951

IŠČEM

NA stanovanje vzamem mlajšo upoko-
jenko za pomoč, tel.: 041/321-438  
 22002915

KINO SPORED

CINEPLEXX, KRANJ

Sobota, 26. 11.
20.00 ONA VE
14.30, 16.00, 18.00 KAPA
16.30, 18.30 ČUDEŽNI SVET, sinhro.
15.15, 17.30 ČUDEŽNI SVET, 3D, sinhro.
19.45 MENI
20.45 ČRNI PANTER: WAKANDA ZA VEDNO
18.45 ČRNI PANTER: WAKANDA ZA 
VEDNO, 3D
15.00, 17.00, 19.00, 21.00 PR’ HOSTAR 
2 ‰ 
16.15 VESELA POŠASTNA DRUŽINA 2, sinhro.

14.15 MINIONI: GRUJEV VZPON, sinhro.

KINO SORA, ŠKOFJA LOKA

Petek, 25. 11.
20.00 TRIKOTNIK ŽALOSTI

Sobota, 26. 11.
18.00 KAPA
20.00 TRIKOTNIK ŽALOSTI

Nedelja, 27. 11.
19.00 MOJA VESNA

Organizatorji filmskih predstav si pridr-
žujejo pravico do spremembe programa.

GLEDALIŠKI SPORED

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

Petek, 25. novembra
19.30 Maruša Krese: DA ME JE STRAH? (v dvorani PGK)

Sobota, 26. novembra
10.00 Claude Aveline: O BELEM MUCKU, KI JE BIL ČISTO ČRN (v dvorani PGK)
19.30 Maruša Krese: DA ME JE STRAH? (v dvorani PGK)

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE
 

Ponedeljek, 28. novembra
18.00 Mladinski svet in KJŠ: Predvolilno soočenje, drugi krog

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

Zahvale,  
osmrtnice
Žalost in hvaležnost lahko 
izrazite z objavo osmrtnice ali 
zahvale v različnih velikostih.

Vaše želje sprejemamo po 
e-pošti na malioglasi@g-glas.si 
ali po navadni pošti  
na naslov Gorenjski glas,  
Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj.
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OSMRTNICA

V 94. letu se je ustavilo dobro srce naše drage 

Marije Ažman
p. d. Bavantove Marice iz Podbrezij

Od nje se bomo poslovili  v sredo, 30. novembra 2022, ob 15. uri 
na podbreškem pokopališču. Žara pokojne bo na dan pogreba v 
tamkajšnji poslovilni vežici od 11. ure dalje.

                      

 Žalujoči: nečakinje in nečaki z družinami

Pride čas, 
ko si izmučeno srce želi le spati, 
v večni sen odpotovati.
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ZAHVALA

Po hudi bolezni je zaprl svoje trudne oči naš oče, ata, brat, stric, 
tast, prijatelj 

Lojze Rozman
z Lancovega

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom, prijateljem 
in znancem za izrečena sožalja, tople stiske rok, podarjeno cvetje, 
sveče in darove za sv. maše. Posebno zahvalo smo dolžni OI Ljub
ljana – njegovi srčni zdravnici Nežki Hribernik in Paliativi Jese
nice. Ge. Ireni Sitar pa gre zahvala za čutno prebran ganljiv govor 
ob slovesu. Zahvaljujemo se gospodu župniku Andreju Županu za 
opravljen obred, lepa hvala pogrebni službi Zvonček za vso organi
zacijo pogreba in lepe aranžmaje. Zahvala pevcem Zupan za izka
zano zadnjo pozornost s pesmijo in za poslednji pozdrav s Tišino 
ter praporščakom. Hvala vsem, ki ste ga v času bolezni obiskova
li, ga bodrili, in vsem, ki ste skupaj z njim hodili skozi življenje, ga 
spoštovali in ga pospremili k zadnjemu počitku.

Žalujoči vsi njegovi

ZAHVALA

V 73. letu starosti se je poslovila naša mami, babi, prababi, sestra 

Albina Naglič
iz Hrastja

Iskrena hvala vsem, ki ste jo pospremili na  njeni zadnji poti. 
Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom in prijateljem za 
izrečena ustna in pisna sožalja, podarjene sveče in cvetje ter da
rovane sv. maše. 
Hvala vsem, ki ste jo spremljali v času njene bolezni in jo boste 
ohranili v lepem spominu. 

Vsi njeni
November 2022

Zahvala ob slovesu

V 95. letu nas je zapustila naša draga 

Frančiška Štular
rojena Balantič

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki so se udeležili njenega slovesa, nam izrekli sožalje,  
poklonili cvetje, sveče, sv. maše ali denarne darove. Posebna zahvala župniku  

Pavlu Okolišu za pogrebni obred, g. Trilerju in sinu za presunljivo petje in igranje ter  
pogrebni službi Navček. Posebna zahvala tudi osebju DSO Preddvor za srčnost, skrb in 

nego v času njenega bivanja v domu.

Žalujoči vsi njeni

Ni večje bolečine
kot v dneh žalosti
nositi v srcu
srečnih dni spomine.
(Dante)

Utrujen je zaspal naš ljubi 

Andrej Česnik
1946–2022

Na zadnjo pot smo ga pospremili v sredo, 23. novembra 2022, na kranjskem pokopališču.

Vsi njegovi

Kogar imaš rad, 
nikoli ne umre.
Le daleč, daleč je ...

ZAHVALA

Ob slovesu od naše drage  

Frančiške Bešter
roj. Balanč

se zahvaljujemo vsem, ki ste nam izrazili sožalje ter nam ob težkih
trenutkih na kakršen koli način stali ob strani in nam pomagali.

Vsi njeni
Zg. Besnica, november 2022

Duše pravičnih pa so v Božji roki
in nobeno trpljenje jih ne bo doletelo. 
(Mdr 3,1)

ZAHVALA

V 85. letu starosti je odšel k večnemu počitku naš dragi mož, oče, 
brat, tast in stari ata 

Janez Žibert
 po domače Tičarjev s Spodnje Bele

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, 
sosedom in znancem za izrečena sožalja in tolažilne besede. Za
hvaljujemo se gospodu župniku Pavletu Okolišu za lepo opravljen 
pogrebni obred in sveto mašo, pogrebni službi Navček in pevcem. 
Posebna zahvala negovalki Milojki Bogataj in DSO Preddvor.

Žalujoči vsi njegovi
Spodnja Bela, oktober 2022

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

OSMRTNICA

Tuzemeljsko življenje je v 68. letu starosti sklenil dragi mož,  
ati in ata 

Vojko Mrak
iz Stražišča pri Kranju

Od njega se bomo poslovili v petek, 25. novembra 2022. Žara bo 
na dan pogreba od 9. ure dalje v mrliški vežici na pokopališču v 
Bitnjah, na zadnjo pot pa ga bomo pospremili ob 14. uri.
Cvetje in sveče svojci hvaležno odklanjamo.

Žalujoči: žena Marinka, hčerki Andreja s Primožem in Mojca  
z Matjažem ter vnuki Tjaša, Rožle, Gal in Lana

Mirno in spokojno si zaspal,
v večni sen od nas odpotoval.
Naj bo srečno tvoje potovanje
in pogosto vračaj se nam v sanje.

ZAHVALA

V 80. letu starosti se je od zemeljskega sveta poslovila draga 

Minka Grašič
rojena Svetic, Lenčkova Minka iz Strahinja

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, sovašča
nom, prijateljem in znancem za vsa izrečena sožalja, podarjeno 
cvetje in sveče ter darovane svete maše. Hvala vsem prisotnim ob 
odhodu Minke v večnost.
Pokojno Minko bomo ohranili v lepem spominu!

Vsi njeni
Strahinj, november 2022

ZAHVALA

V 88. letu starosti je za vedno zaspal naš dragi mož, ati, dedi, ata, 
brat in stric 

Dušan Pirec
Iskreno se zahvaljujeno vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom 
in znancem za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje in sveče ter 
cerkveni obred. Zahvaljujemo se tudi dr. Lopuhovi in paliativne
mu timu Splošne bolnišnice Jesenice, pevcem Kranjskega kvin
teta in Komunali Kranj.
Hvala vsem, ki ste se tako spoštljivo poslovili od našega atija.

Žalujoči vsi njegovi
Kranj, november 2022

Kogar imaš rad, 
nikoli ne umre,
le daleč, daleč je.
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Da je najlepši adventni venček naraven in odraža duh tradicije ter ni odsev sodobnega potrošniškega 
blišča, so zatrdile udeleženke blejske delavnice izdelovanja tega okrasa, ki v adventnem času polepša 
mize in vrata.

Bled – Pod okriljem Turistič-
nega društva Bled je v pro-
storih blejskega gasilskega 
doma potekala delavnica iz-
delovanja adventnih venčk-
ov, ki jo je vodila upokojena 
cvetličarka Meta Kenda. Kot 
je pojasnila, udeleženke pri-
segajo na tradicionalen ve-
nec iz zimzelenega rastlinja 
s štirimi svečami, ki pona-
zarjajo štiri adventne nede-
lje – prva bo že 27. novem-
bra. »Najpristnejši so tisti 
venci, ki so narejeni iz narav-
nih materialov, brez pretira-
nega blišča, z dodatki v rde-
či ali vijolični barvi,« je de-
jala Kenda in na vprašanje, 
kakšni so letošnji trendi tega 
adventnega okrasa, odgovo-
rila: »Zagovarjam prepri-
čanje, da trenda pri tem ni. 
Ključno je namreč, da venec 
odraža praznični čas, da je 
barvno in stilsko usklajen s 
stanovanjem oziroma pro-
storom, kamor ga umešča-
mo. Ponudba v trgovinah 
je sicer zelo široka, nekate-
ri prisegajo na klasiko, drugi 
na moderen slog, a zagotovo 
je poseben občutek, če venec 
narediš sam in ga oblikuješ 
po lastnih željah in okusu.«

Vence so udeleženke izde-
lovale iz naravnih materia-
lov, ki so jih po večini nabra-
le same. Uporabile so islan-
dsko smreko, bršljan, veje 
cipres, brin, šipkove jagode, 
storže, okrasno grmičevje. 

»Ti venčki, ki jih po stari teh-
niki vežemo z žico, niso ob-
stojni več let, na prostem 
morda zadržijo dlje časa, ker 
je hladneje, sicer pa je v na-
vadi, da ga zamenjamo vsako 
leto,« je še povedala Kenda.

Dobrodelna prodaja 
venčkov

Turistično društvo Bled, 
ki tovrstno delavnico prip-
ravlja že desetletje, bo to so-
boto in nedeljo med 9. in 13 
uro na Tržnici Bled na nek-
danji bencinski črpalki Pe-
trol organiziralo dobrodelno 
prodajo izdelanih adventnih 
venčkov, zbrana sredstva 
pa bodo namenili družini v 

stiski iz občine Bled. Člani 
društva bodo oba dneva pek-
li tudi posmoduljo in zbrana 
sredstva iz tega naslova ravno 
tako namenili za to družino. 
»Sprva smo po delavnici or-
ganizirali razstavo in tekmo-
vanje, pred petimi leti pa smo 
se odločili, da dogodku doda-
mo dobrodelno noto in nare-
dimo nekaj dobrega za skup-
nost. Vsaka udeleženka zato 
naredil vsaj dva venca, enega 
zase, drugega za dobrodelne 
namene,« je povedala tajnica 
društva Vanja Piber.

Praznični običaji
Adventni venec je del 

prazničnih običajev, ki jih 
moramo ohranjati, je prepri-
čana ena od udeleženk Mari-
ja Strgar, ki v tem času obi-
čajno naredi 26 vencev, po-
dari jih namreč prijateljem 
kot praznično darilo. »Všeč 
so mi je naravni venci z do-
datki smetanove barve. Med 
okraski imam najraje zvez-
dice različnih barv, od na-
ravnih pa strože. Za vrata 
naredim venec le iz narav-
nih materialov, za stanova-
nje dodam kakšno svetlečo 

kroglico,« je dejala Strgarje-
va, ob tem dodala, da se de-
lavnice rada udeleži tudi za-
radi družbe in odlične men-

torice. Natalija Kos je pri iz-
delavi uporabila veje smre-
ke, lovorikovca in bršljana. 
»Vedno ga naredim sama, 
tokrat bom dodala bele sve-
če in rdeče kroglice,« je po-
vedala Kosova. Nada Žemva 
pa je za podstavek uporabila 
spleteno vinsko trto. »Ven-
ček je simbol topline, dru-
ženja in prijaznosti. To je 
tudi namen delavnice, ki ne 
povezuje le nas udeleženk, 
temveč z dobrodelno noto 
poveže tudi širši krog ljudi,« 
je še poudarila Nada Žemva.

Maša Likosar

Delavnico izdelovanja adventnih venčkov je vodila upokojena cvetličarka Meta Kenda.  
/ Foto: Tina Dokl

Škofja Loka – Zaradi negativnega vpliva nizkih temperatur na 
polnjenje in delovanje baterij, predvsem večje iztrošenosti in 
krajšega dometa, bodo v škofjeloški občini v zimskem obdobju 
16 električnih koles sistema eKOLOka odpeljali na zimovanje. 
V obratovanju bodo ostala standardna kolesa, električna pa 
bodo v ponovni uporabi predvidoma od konca marca oziroma 
ko bodo zunanje temperature primerne.

Električna kolesa na zimovanje

Posavec, Dravograd – Pet-
najstletni Aljaž Mauko, odli-
čen harmonikar, je na os-
mem državnem tekmova-
nju v igranju na diatonično 
harmoniko, ki je bilo pretek-
lo soboto v Dravogradu, spet 
postal državni prvak v svoji 

starostni skupini 1C, v kate-
ro sodijo mladi glasbeniki, 
rojeni v letih 2007 in 2008.

Na tekmovanju, ki ga je 
tudi tokrat organizirala Zve-
za diatonične harmonike 
Slovenije ob podpori Jav-
nega sklada za kulturne de-
javnosti Republike Sloveni-
je, je v finalu nastopilo kar 

44 tekmovalcev, med njimi 
številni mladi. Najmlajši je 
bil star sedem let, najstarej-
ši pa 78 let. Ocenjevala jih je 
strokovna žirija, ki so jo ses-
tavljali Slovenca Janez Fabi-
jan in Matic Štavar ter Šte-
fan Geier iz Južne Tirolske. 
Pri oceni sta štela tako izved-
ba kot celosten nastop. Aljaž 

Mauko, sicer učenec Matja-
ža Kokalja, je bil tokrat edi-
ni Gorenjec, ki se je udeležil 
tekmovanja.

Aljaž je sicer dijak Srednje 
tehniške šole Šolskega cen-
tra Kranj, zmagovalni na-
stop v slikovitem ambientu 
dvorca Bukovje pa mu je pri-
nesel tudi zlato priznanje.

Aljaž Mauko spet 
državni prvak
Marjana Ahačič

Kranj – Lions klub Kranj v sodelovanju z Inštitutom Zlata pen-
tljica do 9. decembra zbira SMS donacije za pomoč otrokom z 
rakom. S sporočilom SMS s ključno besedo Pomagamo10 na 
številko 1919 lahko prispevate 10 evrov. Prispevajo lahko upo-
rabniki mobilnih storitev Telekoma Slovenije, A1, Telemacha in 
T-2. Pravila in pogoji za sodelovanje pri storitvi SMS-donacija 
so objavljeni na spletni strani www.lions.si/pomagajte-tudi-vi. 
V okviru Miklavževanja z Inštitutom Zlata pentljica zbirajo 
donacijska sredstva tudi na računu Lions kluba Kranj – TRR 
št. SI56 0700 0000 0709 548 pri Gorenjski banki Kranj, sklic 
00 0912-2022.

Zbirajo pomoč za otroke z rakom

Aljaž Mauko, državni prvak v igranju na diatonično 
harmoniko / Foto: osebni arhiv

Koroška Bela – V nedeljo bo v dvorani Kulturnega hrama 
potekala društvena tombola, ki jo pripravljata Farno kultur-
no društvo Koroška Bela in Župnijska karitas Koroška Bela. 
Tombola se bo začela ob 15. uri, tombolske kartice po ceni 
tri evre pa so naprodaj že od srede. Izkupiček bodo namenili 
Župnijski karitas Koroška Bela. »Ob prijetnem druženju in 
vzdušju bomo pridobivali sredstva za pomoči potrebne,« so 
povedali v Farnem kulturnem društvu Koroška Bela, kjer jutri, 
v soboto, dan pred prvo adventno nedeljo, pripravljajo tudi 
delavnico izdelovanja adventnih venčkov. Začela se bo ob 15. 
uri, vodili jo bosta Melita Čušin in Ema Trojar.

Tombola za Župnijsko karitas na Koroški Beli

Tradicionalen venec iz zimzelenega rastlinja / Foto: Tina Dokl

Venček v duhu tradicije

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 bo pretežno jasno z občasno povečano oblačnostjo, 
zjutraj in dopoldne bo na vzhodu Gorenjske megla. Jutri bo 
sprva pretežno oblačno, dopoldne se bo zjasnilo. V nedeljo 
bo nekaj sonca predvidoma le v Zgornjesavski dolini, drugod 
se bo zadrževala nizka oblačnost.

Vence so udeleženke 
izdelovale iz naravnih 
materialov, ki so jih po 
večini nabrale same. 
Uporabile so islandsko 
smreko, bršljan, veje 
cipres, brin, šipkove 
jagode, storže in okrasno 
grmičevje.


