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Mengeš – Potem ko so avgu
sta predstavniki investitor
jev podpisali pogodbo z iz
vajalcem del, družbo Trgo
grad, se je obnova Slovenske 
ceste v Mengšu pred dnevi 
tudi začela. Kot je že ob pod
pisu pogodbe povedal men
geški župan Franc Jerič, je 
cilj rekonstrukcije ureditev 
privlačnega javnega prosto
ra, ki bo povečal vtis celostne 
podobe Mengša, hkrati pa 
želijo s tem tudi umiriti pro
met skozi središče kraja in 
več prostora nameniti kole
sarjem in pešcem.

Obnova Slovenske ceste v Mengšu / Foto: Aleš Senožetnik

Aleš Senožetnik

V Domžalah varčujejo z javno razsvetljavo
Domžale – Zaradi energetske draginje so tudi v Domžalah 
pristopili k varčevanju. Občinska uprava je v ta namen pri
pravila ukrep zmanjševanja jakosti in uporabe javne razsvet
ljave. Svetilke bodo postopoma ugašali. Najdlje bodo svetile 
na vpadnicah in vseh glavnih cestah prve prioritete, na drugih 
pa se bo jakost svetilk zmanjšala. V okviru razpoložljivih 
sredstev bodo obstoječe svetilke zamenjali z varčnejšimi 
LED svetili. Odločili pa so se ukiniti tudi ulično novoletno 
okrasitev. V prazničnem času bo tako osvetljena le novoletna 
jelka v središču Domžal.

Po desetletjih čakanja so bili pred kratkim izpolnjeni vsi pogoji za začetek 
gradnje težko pričakovane blejske južne obvoznice, ki bo bistveno 
razbremenila prometne tokove na Bledu in olajšala dostop do Bohinja.

Bled – Kot smo že poroča
li, je gradbeno dovoljenje za 
prvo fazo blejske južne ob
voznice, ki ga je Upravna 
enota Radovljica izdala že 
aprila letos, postalo pravno
močno. Da je do tega priš
lo šele po slabih šestih me
secih, je kriva pritožba, ki jo 
je podal eden od lastnikov 
zem ljišč, s katerim so skle
nili soglasje in zaplet uspeš
no rešili. Za začetek gradnje 
južne razbremenilne ces
te, ki jo na Bledu in v Bohi
nju čakajo že desetletja, so 
tako izpolnjeni vsi pogoji. 
»Mislim, da je to za večino 

Blejcev in Bohinjcev eden 
najsrečnejših dni v zadnjih 
desetletjih, saj se bo končno 
rešil problem dveh kilome
trov državne ceste ob sami 
obali Blejskega jezera,« je 
ob tem poudaril blejski žu
pan Janez Fajfar.

Kot je na novinarski kon
ferenci pojasnil direktor 
blejske občinske uprave Ro
bert Klinar, bodo gradbe
na dela lahko stekla še letos. 
Dodal je, da je bil izvajalec za 
gradnjo prve faze že izbran 
in da je Občina Bled pogod
bo z njim že podpisala, Di
rekcija RS za infrastrukturo 
pa je za podpis čakala le še na 
pravnomočnost gradbenega 

dovoljenja. Rok za dokon
čanje del je 19 mesecev od 
uvedbe v delo, za 6,4 milijo
na evrov pa jih bo izvedla Go
renjska gradbena družba.

Prva faza blejske obvozni
ce bo obsegala rekonstrukci
jo krajšega odseka regional
ne ceste Lesce–Bled z rekon
strukcijo križišča na Betinu. 
V sklopu del so predvide
ni novogradnja spiralnega 
dvopasovnega krožnega kri
žišča, premostitveni objekt 
z regulacijo potoka Rečica, 
podhod za pešce in kolesar
je pod krožiščem, protihru
pna zaščita ter komunalna 
in krajinska ureditev. Da so po desetletjih čakanja vendarle dočakali začetek gradnje blejske južne obvoznice, na 

Bledu opozarjajo tudi veliki plakati, na katerih je zapisano: »Imamo jo!« / Foto: Gorazd Kavčič

Izpolnjeni vsi pogoji za začetek gradnje
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Težko pričakovana rekonstrukcija Slovenske ceste v Mengšu se je pred dnevi vendarle začela. Investicijo 
v vrednosti tri milijone evrov financirata Občina Mengeš in Direkcija za infrastrukturo.

V Mengšu so se začela dela

AKTUALNO

V bolnišnico še  
z »osebno«
Na ministrstvu za zdravje so po 
zamenjavi identitete dveh bolnikov 
v celjski bolnišnici pripravili smer
nice za prepoznavo bolnikov. Te 
predvidevajo identifikacijo bolnika 
z osebnim dokumentom.

2

GORENJSKA

Bodo Kranj oživili  
lokali
S sprejetjem obvezne razlage dveh 
členov odloka o zazidalnem načrtu 
revitalizacije starega Kranja so 
odpravili dvome o dovoljenih po
segih. Investitorji lahko začno ob
navljati več objektov.

5

ŠPORT

Znan je program  
prvenstva
Ta teden je Mednarodna smučar
ska zveza skupaj z organizacijskim 
komitejem svetovnega prvenstva v 
nordijskem smučanju, ki bo drugo 
leto v Planici, objavila program 
tekmovanj.

8

GG+

Najpomembnejši  
občutek za ljudi
Leopoldina Kranjec že skoraj pe
tindvajset let opravlja zobozdrav
stveno dejavnost v Vodicah. Za 
predano delo so jo pred kratkim 
odlikovali z nazivom častne ob
čanke.

16
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Kranj, Jesenice – V Splošni 
bolnišnici Jesenice so potr-
dili, da so navodilo ministr-
stva prejeli. »Navodilo pred-
videva identifikacijo z oseb-
no izkaznico pred spreje-
mom v hospitalno obravna-
vo. Izkazovanja istovetnos-
ti z osebnim dokumentom 
smo se do sedaj že posluže-
vali v primeru, ko smo posu-
mili na zlorabo (zamenjava 
identitete v primeru, ko nek-
do ni imel urejenega zavaro-
vanja). Ravno to poletje smo 
imeli primer zlorabe kartice 

zdravstvenega zavarovanja 
(KZZ), kjer smo o zlorabi 
tudi obvestili Zavod za zdra-
vstveno zavarovanje Slove-
nije preko njihove spletne 
strani za prijavo goljufij,« 
so povedali v jeseniški bol-
nišnici in dodali, da bodo v 

naslednjem tednu izvedli iz-
obraževanje za zaposlene, 
na katerem bodo obravnava-
li predvsem procese obrav-
nav pacientov v urgentnem 
centru s poudarkom na kon-
trolnih točkah. »Po nelju-
bem dogodku v Celju smo 
že pregledali naše protoko-
le in jih posodobili,« so za-
gotovili.

Parni zapestnici za 
novorojenčka in mamo

V Bolnišnici za ginekolo-
gijo in porodništvo (BGP) 
Kranj so novo navodilo mi-
nistrstva, postopek identifi-

kacije (prepoznave) pacien-
tov v procesu zdravstvene 
obravnave, prejeli že pred ča-
som. »Po preučitvi navodila 
smo pregledali tudi naše po-
stopke. Pomembnih odsto-
panj od prejetih navodil nis-
mo ugotovili. V navodilu 

nisem zasledil zapisa, ki bi 
navajal na obvezno upora-
bo osebne izkaznice v pro-
cesu identifikacije, temveč 
le informacijo, da bo nova 
pametna osebna izkazni-
ca lahko nadomestila seda-
njo KZZ. Osebno izkaznico 
tako zahtevamo le pri dvo-
mu v identiteto pacientke, 
ki je prišla k nam na pre-
gled ali sprejem,« je pove-
dal strokovni direktor BGP 
Kranj Aleš Rozman in po-
jasnil še, da pa je postopek 

označevanja novorojenčka 
že dolgo časa utečen. »No-
vorojenček in mati nepos-
redno po porodu prejmeta 
parni zapestnici s podatki o 
porodu.«

Iz primarnega nivoja jav-
nega zdravstva je vodja 
zdravstvene nege v Zdra-
vstvenem domu Kranj Jože 
Prestor sporočil, da doda-
tnih navodil niso prejeli, 
»veljajo obstoječa, in sicer 
da se vedno ob sumu preve-
ri identiteta«.

Suzana P. Kovačič

Identifikacijska zapestnica mora imeti vse potrebne   
podatke (ime in priimek, rojstne  podatke, matično številko 
in/ali črtno kodo, ki omogoča preverbo podatkov). Ustrezno 
mora biti označena tudi pacientova dokumentacija.  
/ Foto: Tina Dokl

Sem naročnica in redna bralka Gorenjskega glasa in se odzi-
vam na povabilo, naj napišemo prispevek na temo Uživam 
v jeseni življenja oziroma Tudi starost je lepa. Ob teh dveh 
naslovih sem se zamislila. Če ste stari 60, 65, 70 let, ste res 
v jeseni življenja, po 80. letu pa se jesen prevesi v zimo, ki je 
lahko mrzla in kruta. V jeseni življenja lahko uživate, če ste 
zdravi, če se starate s človekom, ki vam je drag, ki je z vami 
delil dobro in slabo v življenju. Res, v teh letih lahko še uživate, 
počnete stvari, za katere ste pred upokojitvijo imeli premalo 
časa. Torej – uživajte! Bodite srečni! Nemški pregovor pravi: 
Dokler sedi sreča za mizo, sedijo tudi prijatelji. 
Ker sem stara 87 let in se je moja jesen že prelevila v zimo, v 
zadnje življenjsko obdobje, se bom posvetila tem letom. Kot 
otrok sem večkrat slišala, da starost ni radost. Takrat teh besed 
nisem razumela, danes pa jih zelo dobro občutim. Pred sabo 
imam Zlato knjigo pregovorov vsega sveta. Iz nje sem izpisala 
nekaj misli o starosti, smrti, sreči.
Starca ne razumeš, dokler ne ostariš. (armenski)
Starca ne vprašajo, kaj ga boli, ampak kaj ga ne boli. (hrvaški)
Starost in revščina – dovolj je že ena od teh dveh nesreč. (kitajski)
O smrti pregovori pravijo:
Smrt in slovo od bližnjih sta najhujši od tisočerih bolečin in žalosti. 
(kitajski)
Tolikokrat umremo, kolikor ljubljenih oseb nam umre. (latinski)
Grenak je pogreb, kadar žena moža pokopava. (ruski)
Samo vdova razume vdovino žalost. (korejski)
V dvoje je zmeraj lažje živeti. (malgaški)
Vsaka pot je v dvoje bolj vesela. (ruski)
Breme let je najtežje, kar jih lahko nosi človek. (italijanski)

Izbrala sem 15 nekdanjih sodelavk, prijateljic, sorodnic, sose-
do, starih čez 80 let. Le za redke bi lahko rekla, da so srečne. 
Imam pa 98 let staro sestrično, mož in hčeri so že davno 
umrli. Zanjo zelo požrtvovalno skrbita vnukinja in pravnukinja. 
Že šest let leži nepokretna doma, odvisna od drugih, ona pa 
pravi, da rada živi. Ena od mojih prijateljic, stara 89 let, živi 
sama v 11. nadstropju. Druga živi sama, brez moža, otrok, 
brez vnukov v počitniški hišici na Pokljuki. Tudi v domovih za 
starejše nekatere niso našle miru in ne uživajo.
Jaz sem zadovoljna, ker imam osebno zdravnico, ki mi vedno 
prisluhne, pomaga in naredi vse, kar je v njeni moči, da bi 
mi olajšala starostne težave. Celo v osmrtnicah se ji svojci 
njenih umrlih pacientov zahvaljujejo. Vse pohvale je vredna 
tudi njena ekipa, za mladega zdravnika sem v njeni čakalnici 
slišala, da ni samo prijazen in dober, ampak tudi lep. Danes 
imeti takega zdravnika je pa res sreča! V lekarni Savski otok 
pri gospe Mariji Ahačič imam tudi srečo. Večkrat potrebujem 
kakšno pomoč, nasvet. Na kogar koli naletim, se na telefonski 
klic prijazno odzove in prisluhne mojim željam. Zaradi takih 
ljudi je nam starostnikom življenje lažje. Moja velika sreča so 
moji sosedi. O njih bi lahko napisala celo knjigo. Že 52 let živi-
mo v slogi, v medsebojnem spoštovanju. Moj sosed ima lep 
sadovnjak. Kar obere, deli z drugimi. Najprej nas je razveselil 
s češnjami, nato z zgodnjimi jabolki, s hruškami, slivami itd. 
Vedno nam priskoči na pomoč. Moj 18-letni vnuk se je znašel 
pred vrati njihove hiše. Povabili so ga vanjo, ga pogostili, se 
pogovorili. Prismejal se je s kozarcem medu in potico, sedel 
za mizo, si podprl glavo in dejal, da ni vedel, da so taki sosedje 
na svetu. Moji kolegici, stari, bolni in sami, so obmetali hišo 
z jajci in pozimi porinili pred njena vrata goro napluženega 
snega. Hvala, dober sosed s soprogo! Če bo to prebral, se bo 
gotovo prepoznal, morda tudi oni drugačni. Vesela bom, če 
bodo dobri ljudje spoznali, da smo jim hvaležni za njihovo 
pomoč in razumevanje. Zaradi takih ljudi je starost lažja, če 
že ne lepa. Lepo, da ste nas seznanili, da imamo tudi starejši 
svoj mednarodni dan.

Prispevek na štirih straneh, ročno popisanih z lično pisavo, nam 
je poslala gospa Majda Pogačnik iz Kranja. V prihodnjih števil-
kah Gorenjskega glasa bomo objavili še štiri prispevke o starosti 
oziroma jeseni življenja, ki so nam jih poslale naše bralke.

Tudi starost je lepa
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Knjigo prejme ANDREJ PAVLOVČIČ iz Gozd Martuljka.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Na ministrstvu za zdravje so po zamenjavi identitete dveh bolnikov v celjski bolnišnici pripravili 
smernice za prepoznavo bolnikov. Te med drugim predvidevajo identifikacijo bolnika z osebnim 
dokumentom ob njegovem sprejemu in premestitvi. Nekaj odzivov smo zbrali v gorenjskih javnih 
zdravstvenih zavodih.

V bolnišnico še z »osebno«

Zaradi zmanjšanja možnosti napak pri zdravstveni 
obravnavi mora imeti bolnik ves čas obravnave in 
morda kasnejšega zdravljenja v bolnišnici nameščeno 
identifikacijsko zapestnico z vsemi potrebnimi 
podatki, kar omogoča preverjanje podatkov, je 
zapisano v smernicah. Bolniki, ki prihajajo iz 
socialnovarstvenih zavodov, morajo imeti zapestnico 
nameščeno že ob sprejemu, v nasprotnem primeru je 
obvezen osebni dokument ali njegova fotokopija.

Železniki – Anton Luznar, 
ki Občino Železniki vodi 
od nadomestnih volitev leta 
2012, je vnovično kandida-
turo za župana ob podpo-
ri stranke SLS uradno naja-
vil v torek na turistični kme-
tiji v Lajšah nad Selci. Kot je 
dejal, se v občini lahko po-
hvalijo z eno najnižjih sto-
penj brezposelnosti v Slove-
niji, dobrim gospodarstvom 
in velikim številom mladih. 
Prisluhniti namerava go-
spodarstvenikom, turistič-
nim delavcem in kmetom, 
da ohranijo delovna mesta 
in ustvarijo pogoje za nova. 
»Izkoristiti moramo razvoj-
na sredstva, ki so na razpo-
lago v EU, za vzpostavitev 
čim boljše infrastrukture. 
Prizadeval si bom za zago-
tavljanje dobrih pogojev za 
razvoj na področju vzgoje in 
izobraževanja, zdravstvene-
ga varstva, kulture, športa in 
drugih dejavnosti,« je napo-
vedal Luznar.

Med večjimi projekti, 
ki že potekajo oz. jih že-
lijo dokončati, je omenil 
poplavno varnost Železni-
kov in gradnjo obvozni-
ce, prenovo cest skozi So-
rico in do Soriške plani-
ne, od Logu do Rudna pa 
tudi od Praprotna do Ško-
fje Loke, nadaljnjo gradnjo 

kolesarskih povezav in tr-
žnice na Češnjici, pove-
čanje obrtne cone Alples, 
ureditev prostorov Osnov-
ne šole Železniki in doda-
tnega prostora za vrtec, iz-
gradnjo doma starejših v 
Selcih …

Predsednik občinskega 
odbora SLS Železniki Matej 

Šubic je poudaril, da je Lu-
znar s strokovnostjo, zna-
njem in povezovanjem ob-
čino skupaj z občinskim 
svetom in občinsko upravo 
popeljal na 18. mesto po ko-
eficientu razvitosti med 212 
občinami ter da se stalno 
trudi za enakomeren razvoj 
vseh 29 naselij v občini.

Župan Železnikov Anton Luznar se bo na prihajajočih volitvah potegoval za vnovični mandat.

Izkoristiti razvojna sredstva
Ana Šubic

Kandidaturo Antona Luznarja (na sredini) za župana Občine Železniki znova podpira 
stranka SLS, za katero bodo za občinske svetnike kandidirali tudi (z leve): Božo Prezelj, 
Matej Šubic, Julijana Prevc in Jernej Bešter. / Foto: Gorazd Kavčič

Bohinjska Bistrica, Ukanc – V Bohinju bosta to soboto slove-
snosti v spomin na žrtve prve svetovne vojne. Na pokopališču 
na Rebru bo ob 10. uri, na pokopališču v Ukancu pa ob 11.30.

Spominska slovesnost v Bohinju
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Reteče – Pred kratkim so 
starši otrok, ki obiskujejo od-
delek Vrtca Škofja Loka v Re-
tečah, odprli spletno peticijo 
za nov vrtec. Kot je zapisano 
v njej, so razočarani nad se-
danjimi razmerami, saj je vr-
tec v eni izmed starih učilnic 
podružnične osnovne šole 
in ima zgolj en oddelek, ki 
ga obiskujejo otroci, stari od 
tri do šest let, ki še imajo po-
poldanski počitek. V času po-
čitka je tako nemogoče zago-
toviti ustrezno okolje za ot-
roke, ki potrebujejo spanec, 
kot tudi za otroke, ki po kosi-
lu ne spijo več. V igralnici je 
namreč 21 otrok, dve vzgoji-
teljici ter pomočnica.

»Kljub splošno znanemu 
dejstvu, da naselje Reteče v 
zadnjih letih neizmerno ras-
te in se povečuje in da je ved-
no več otrok, ki bodo obisko-
vali ali že obiskujejo vrtec kot 
tudi šolo v Retečah, Občina 
Škofja Loka še vedno ni sto-
rila popolnoma ničesar, da 
bi se razmere v vrtcu uredi-
le, in to kljub temu da so bile 
pred leti že dane pobude tudi 
s strani Krajevne skupnosti 
Reteče. Starši smo prepriča-
ni, da si naši otroci zaslužijo 
nov vrtec, ki bo imel oddelek 
tudi za otroke prve starostne 
skupine, ki jih starši iz Reteč 
sedaj morajo voziti v ostale 

vrtce v Škofji Loki,« so med 
drugim zapisali v peticiji in 
dodali, so peticijo že fizično 
podpisali in jo predložili Ob-
čini Škofja Loka v podajo po-
jasnil in odgovorov.

Vodstvo Vrtca Škofja Loka 
je začudeno nad navedba-
mi v peticiji tako zaradi vse-
binsko dvomljivih navedb 
kot tudi zaradi dejstva, da 
so bili odgovori na del peti-
cije, ki se nanaša na izved-
bo programa v enoti Vrtca 
Škofja Loka v Retečah, pred-
stavnici staršev tega oddelka 
pojasnjeni na nedavni seji 

Sveta staršev. Kot pojasnju-
je vodstvo Vrtca Škofja Loka, 
se program predšolske vzgo-
je v oddelku v Retečah izva-
ja v prostorih, ki so bili pred 
leti namensko prenovlje-
ni in opremljeni za izvedbo 
programa predšolske vzgo-
je. Pred vstopom v vrtec v 
oddelek v Retečah so bili vsi 
starši seznanjeni z načinom 
in obliko dela na tej lokaciji.

»Razporeditev enot vrt-
ca poskušamo prilagajati 
potrebam občank in obča-
nov ter razpoložljivim pro-
storom, zaradi česar je bila 

vzpostavljena tudi enota v 
Retečah. V preteklosti smo 
že preverjali tudi možnost 
širitve stavbe, v kateri delu-
jeta šola in vrtec, a se nam ni 
uspelo uskladiti s sosedi in 
tako pridobiti potrebnih ze-
mljišč. V naslednjih letih je 
predvidena obnova in nad-
gradnja te stavbe, ki bo omo-
gočila dodatno igralnico za 
vrtec. Načrti za ta poseg so 
že pripravljeni,« pojasnjuje-
jo na loški občini in dodaja-
jo, da drugih stavb v občin-
ski lasti, primernih za vrtec, 
v Retečah ni.

Vilma Stanovnik

Vrec ima prostor v podružnični šoli v Retečah, kjer pa starši pogrešajo tudi oddelk za 
otroke, mlajše od treh let. / Foto: Vilma Stanovnik

Slovenska cesta bo po pre-
novi urejena kot enotna po-
vršina v širini sedmih me-
trov skupaj s površinami za 
pešce in kolesarje. »Posebej 
poudarjamo, da se prome-
tni režim po rekonstrukciji 
ceste ne bo spreminjal, kar 
pomeni, da bo promet pote-
kal dvosmerno, da bo nemo-
teno potekal tudi avtobusni 
promet, zaradi spremem-
be prečnega profila cestišča 
pa bo več prostora za pešce 

in kolesarje. Posledično bo 
zaradi navedenega hitrost 
omejena na trideset kilome-
trov na uro,« poudarjajo na 
mengeški občinski upravi.

Zaradi gradnje je Sloven-
ska cesta popolnoma zaprta 
od križišča z Grobeljsko ces-
to do semaforiziranega križ-
išča pri stavbi občinske upra-
ve. Glavni obvoz poteka po 
mengeški obvoznici, lokalni 
za promet in avtobus pa po 
ulici Zavrti. Zaradi zapore 
sta prestavljeni tudi avtobu-
sni postaji Kulturni dom in 

Veliki Mengeš – na ulico Za-
vrti. Prva je pri Gasilskem in 
godbenem domu, druga pa 
pri Domu počitka Mengeš.

Dostop do mengeške 
osnovne šole je še vedno 
mogoč iz kamniške sme-
ri, prav tako tudi dostop do 
enot Vrtca Mengeš Gobica 
in Oblaček. Starše pa prosi-
jo na upoštevanje prometne 
signalizacije.

»Zavedamo se, da je za 
prebivalce omenjene ulice 
prometni režim obremeni-
len, zato smo že angažirali 

medobčinski inšpektorat in 
redarstvo, da tam poostreno 
izvaja kontrole hitrosti. Si-
cer opažamo, da se promet 
dnevno zmanjšuje oziro-
ma se preusmerja na obvo-
znico,« še dodajajo na men-
geški občinski upravi.

Investicija bo skupaj z 
davkom na dodano vrednost 
znašala tri milijone evrov, od 
tega bo 36,2-odstotni delež 
zagotovila država oziroma 
Direkcija za infrastrukturo, 
preostanek, slaba dva milijo-
na evrov, pa Občina Mengeš.

Ljubljana – Na spletni strani 
gov.si je zaživel spletni kal-
kulator za izračun energet-
skega dodatka. Tega bodo 
prejeli prejemniki denarne 
socialne pomoči in varstve-
nega dodatka ter invali-
di. »Informativni izračun 

oziroma spletni kalkulator 
bo pokazal, ali so upraviče-
ni do energetskega dodatka 
ali ne,« je povedal minister 
Luka Mesec, ki je poudaril, 
da gre za ciljani ukrep proti 
draginji, ki je namenjen naj-
ranljivejšim. Višina dodat-
ka bo 200 evrov za samske 
osebe; 200 evrov za družine 

z enim staršem, povečano 
za 118 evrov za vsakega otro-
ka ali za 59 evrov, če je otrok 
dodeljen v skupno varstvo 
in vzgojo; 314 evrov za dvos-
tarševske družine, povečano 
za 118 evrov za vsakega otro-
ka ali za 59 evrov, če je otrok 
dodeljen v skupno varstvo in 
vzgojo; in 314 evrov za pare 

brez otrok. Dodatek za do-
hodkovno najšibkejše kate-
gorije invalidov pa bo znašal 
200 evrov. Energetski doda-
tek se bo upravičencu izpla-
čal samo enkrat, in sicer 
med 1. novembrom 2022 in 
31. marcem prihodnje leto. 
Vloge za izplačilo ne bo tre-
ba vlagati.

Urška Peternel

Kalkulator za energetski dodatek

Ž ivjo, kako si?« me je 
zadnjič prijazno po-
zdravila znanka, s ka-

tero se nekaj časa nisva videli. 
Sem že odprla usta, da bi na 
vprašanje, ki ga tako kot večina 
razumem kot sinonim za poz-
drav, odgovorila z enako brezo-
sebnim hvala, dobro, ko sem se 
zaslišala, kako odgovarjam z 
besedami svojih najstniških ot-
rok: »Hmm ... srednje.«

Na ta sicer nepomemben do-
godek sem pomislila v začetku 
tedna, ko so me objave v medi-
jih spomnile, da je 10. oktober 
svetovni dan duševnega zdrav-
ja. Letos je med drugim pou-
darjal pomen sodelovanja in 
povezovanja vseh v prizadeva-
njih za preprečevanje, prepo-
znavanje, zdravljenje in okre-
vanje ob pojavu duševnih težav 
in motenj ter krepitev dobrega 
duševnega zdravja prebivalcev.

Kar polovica vseh dušev-
nih motenj se začne že do 14. 
leta starosti, a jih žal v začet-
ku pogosto spregledamo. Zato 
je skrb za duševno zdravje po-
membna ves čas, so ob tej pri-
ložnosti poudarili na Naci-
onalnem inštitutu za javno 
zdravje. S krepitvijo duševne-
ga zdravja preprečujemo po-
jav številnih duševnih težav in 
motenj, prav tako pa prepre-
čujemo enega pomembnejših 
javnozdravstvenih problemov 
– samomor, poudarjajo.

A ob tem ugotavljajo, da se 
(tudi) v Sloveniji na podro-
čju duševnega zdravja srečuje-
mo z velikimi potrebami po do-
polnitvi mrež zdravstvenih in 

socialnih služb, s pomanjka-
njem kadra ter neenakomer-
no dostopnostjo virov pomoči. 
V zadnjem obdobju sicer na te 
potrebe odgovarjajo z vzposta-
vljanjem Centrov za duševno 
zdravje otrok, mladostnikov 
in odraslih na primarni zdra-
vstveni ravni; do konca leta 
naj bi jih bilo bo v okviru zdra-
vstvenih domov po vsej državi 
vzpostavljenih deset.

Koliko bodo centri pripo-
mogli k večji dostopnosti sto-
ritev na področju duševnega 
zdravja, je težko napoveda-
ti. Zato gre verjetno za zdaj, 
ko govorimo o preventivi, kar 
slediti priporočilu psihiatrinje 
Vesne Švab, vodje enega do že 
vzpostavljenih tovrstnih cen-
trov. V pogovoru za nacional-
no televizijo med drugim pra-
vi: »Vsaka pomoč je boljša kot 
nobena. Pristna skrb, pa četu-
di je izrečena z napačnimi be-
sedami, je boljša kot nikakršna 
skrb. Da mi je mar za nekoga, 
lahko izrazim tudi z napačni-
mi besedami, ampak moja ne-
verbalna komunikacija, moj 
izraz, zven mojih besed, je tis-
to, kar lahko reši življenje.«

Točno to, da ji je mar, sem 
začutila v prijaznem pogledu, 
upočasnjenem koraku in iskre-
nem vprašanju znanke, ki se je 
na moj neodločen odgovor na 
svoj pozdrav odzvala tako, da 
je mojim sicer zares drobnim 
in nepomembnim stiskam na-
menila četrt ure svojega časa in 
pozornosti. Meni je polepšala 
večer, komu drugemu bi mor-
da celo rešila življenje.

Kako sem? Srednje ...
Starši otrok, ki obiskujejo oddelek Vrtca Škofja Loka v Retečah, razočarani nad razmerami podpisujejo 
spletno peticijo za nov vrtec.

Peticija za boljši jutri otrok

V Mengšu so se začela dela
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Občine bodo reševalcem 
pomagale z nakupi dronov
Župani zgornjegorenjskih občin so izrazili naklonjenost pobudi gorskih reševalcev, da jim pomagajo pri 
nakupu brezpilotnih letalnikov, s katerimi si bodo lahko pomagali pri izvedbi iz leta v leto številnejših 
reševalnih akcij.

Radovljica – Gorska reševal-
na zveza Slovenije sicer že 
ima v uporabi en dron, ven-
dar je to za celotno državo 
premalo, je na rednem sre-
čanju zgornjegorenjskih žu-
panov poudaril predsednik 
Gorske reševalne službe Ra-
dovljica Toni Smolej. Pojas-

nil je, da z dronom lahko re-
ševalci hitreje najdejo pogre-
šane ali ponesrečene, njego-
va prednost je tudi v tem, 
da ni treba na klasičen na-
čin preiskovati velikega ob-
močja. Prav tako dron lahko 
pomaga pri prepoznavanju 
morebitnega požara.

Prednosti uporabe tega 
pripomočka je veliko, je po-
udaril Smolej, zato reševalci 

ne morejo več dolgo čakati. 
Da bi ga lahko uporabljali že 
v prihodnji planinski sezo-
ni, so se tako za pomoč obr-
nili na župane. Ti so pobudo 
soglasno sprejeli in se zav-
zeli za to, da ne kupijo zgolj 
enega drona, temveč toliko, 
kot jih reševalci potrebujejo 
za uspešno delo. Na obmo-
čju Zgornje Gorenjske je na-
mreč veliko gorskih nesreč 
in drugih intervencij.

Število potrebnih dronov 
bodo dorekli načelniki gor-
skih reševalnih služb s tega 
območja, verjetno pa bodo 
najmanj trije. V Bohinju, 
kjer je nesreč največ, želijo 

imeti svojega. En dron naj bi 
imeli v Zgornjesavski dolini, 
enega pa bi si lahko delile ob-
čine Bled, Gorje, Radovljica 
in Žirovnica.

»Vesel sem, da so vsi žu-
pani pobudo podprli,« je za-
dovoljen Smolej, ki je prepri-
čan, da bo to velik korak nap-
rej pri delu gorskih reševal-
cev. Tako bodo ponesrečeni 
in izgubljeni hitreje delež-
ni pomoči. Kot je poudaril 
radovljiški župan Ciril Glo-
bočnik, želijo s tem novim 
pripomočkom zaščititi tudi 
same reševalce.

Da dron reševalcem pred-
stavlja pomemben delovni 

pripomoček, so v Bohinju 
že spoznali na reševalnih 
in iskalnih akcijah, pri ka-
terih so ga uporabljali. Kot 
je pojasnil župan Jože Sod-
ja, so tako že sklenili, da 
ga bo občina kupila prek 
sredstev za Civilno zašči-
to in gasilce, uporabljali pa 
bi ga tudi gorski reševalci. 
»V Bohinju potrebujemo 
svoj dron, saj je frekvenca 
nesreč velika in mora biti 
na voljo, ko ga potrebuje-
mo,« je ocenil, pri tem pa 
podprl skupni nakup z dru-
gimi občinami in morebi-
tno skupno usposabljanje 
za upravljanje.

Izpolnjeni vsi pogoji za začetek gradnje
Po prvi fazi sta predvideni 

še druga in tretja faza. Dru-
ga faza, za katero so po Kli-
narjevih besedah odkuplje-
na vsa zemljišča razen dveh, 
pri katerih še usklajujejo 
projektantske rešitve, obse-
ga traso od odkopa do pre-
dora Straža, tretja pa ces-
to čez Mlinsko polje. V Mli-
nem so letos izvedli predsta-
vitev idejne zasnove sku-
paj z omilitvenimi ukrepi. 
»Verjamem, da smo našli 
najboljšo rešitev za vse pre-
bivalce tudi na Mlinem, in 
večinoma se z njo strinja-
jo,« je dejal Klinar, ki meni, 
da je celotna obvoznica v pri-
meru, da ne bo dodatnih za-
pletov in bodo z državo delali 
složno, lahko zgrajena v nas-
lednjih petih letih. Klinar ob 
tem še upa, da gradnja pred-
vsem v poletni turistični se-
zoni ne bo povzročala še do-
datnih prometnih zastojev. 
»Zato je zelo pomembno, 
da začnemo graditi čim prej 
in bodo lahko obvozi poleti 
ustrezno urejeni in ne bodo 
ovirali prometa.«

Kot je še pojasnil župan 
Fajfar, bo po izgradnji obvo-
znice dostop do Bohinjske 
Bele v blejski občini in Bohi-
nja precej lažji. »Poleg tega 
se bo lahko uredil mirujoči 
promet na Bledu in razbre-
menila jezerska skleda. Kar 
pa je tudi pomembno: uredi-
lo se bo lahko tudi komunal-
no omrežje, saj pod obstoje-
čo cesto teče glavni mešani 

kanal, ki pa ga, dokler se ta 
cesta ne zapre, zelo težko 
urejamo,« je dodal Fajfar, ki 
pravi, da je, kar pomni, ob-
voznica glava tema razprav. 
»Velikokrat smo bili tik pred 
koncem oziroma tik pred za-
četkom gradnje, a so nam 
določene strukture to pre-
prečile, sedaj pa res imamo 
vsa dovoljenja, da dela lahko 
stečejo,« je še poudaril.

Celotna južna razbreme-
nilna cesta bo sicer dolga 
dobre tri kilometre, z njo pa 
bo vzpostavljena dobra ce-
stna povezava med krožiš-
čem na Betinskem klancu 
in priključkom na obstoječo 
regionalno cesto za Pristavo 
na koncu Bleda v smeri pro-
ti Bohinju. Vrednost projek-
ta je ocenjena na 27 milijo-
nov evrov.

Breznica – Občina Žirovni-
ca je letos v dolini Završnice 
vzpostavila sistem plačljive-
ga parkiranja in odškodnine 
za uporabo gozdnih cest, za-
radi česar je namestila par-
kirni avtomat, ki sprejema 
gotovino, in dve zapornici, 
eno v smeri Valvasorjeve-
ga doma, drugo pa v sme-
ri Zelenice. Kot so pojasni-
li na septembrski seji občin-
skega sveta, je ta oprema po-
gosto tarča vandalizma in ra-
znih nesreč, povzročenih iz 
malomarnosti. Zato so se z 
namenom zagotavljanja var-
nosti tako ljudi kot premože-
nja odločili, da uvedejo izva-
janje videonadzora na jav-
nih površinah. Sistem bo 
hkrati služil tudi za učinko-
vitejše odkrivanje morebi-
tnih storilcev kaznivih de-
janj in preprečevanje vanda-
lizma.

Videonadzor bi izvajali na 
dveh lokacijah, in sicer pri 
parkomatu v Završnici in pri 
zapornici Zelenica. Pri par-
komatu bosta na drogu jav-
ne razsvetljave nameščeni 

dve kameri. Ena bo usmer-
jena proti parkomatu, dru-
ga pa proti zapornici proti 
Valvasorjevem domu. Prav 
tako bo kamera namešče-
na na drogu javne razsvet-
ljave pri zapornici Zelenica 
in bo usmerjena proti ome-
njeni zapornici. Videonad-
zor bodo izvajali 24 ur na 
dan vse dni v tednu, pri če-
mer bodo posnetki hranjeni 
30 dni, po preteku tega ob-
dobja pa bodo izbrisani. Na-
mestitev nadzornih kamer 
je predvidena že letos.

Ker menijo, da je uved-
ba videonadzora na navede-
nih javnih površinah smi-
selna, so na občini pripra-
vili sklep kot pravno podla-
go za izvajanje videonadzo-
ra, ki so ga žirovniški svetni-
ki sprejeli. »Predlagani sis-
tem videonadzora deluje ne-
prekinjeno in s tem predsta-
vlja orodje za izsleditev krši-
teljev, predvsem pa je njego-
va dodatna vrednost preven-
tivna funkcija, saj že njegova 
prisotnost odvrne potencial-
nega storilca kaznivega deja-
nja,« so med drugim zapisa-
li v obrazložitvi.

Proti vandalizmu  
z videonadzorom

Maša Likosar

Plečnikova paviljona pred 
obnovo zaščitili

Begunje – Plečnikova pavi-
ljona v Begunjah, Jožamur-
ko in Brezjanko, so pred za-
četkom sanacije plazovite 
brežine, načrtovane za pri-
hodnje leto, že zaščitili. »Iz-
vedena je bila ojačitev streš-
ne konstrukcije in konstruk-
cijskih obokov ter z zapira-
njem okenskih odprtin za-
ščiteno stavbno pohištvo in 
notranjost prostora paviljo-
na. Občina bo zaščitila še 
poškodovano streho na pa-
viljonu Brezjanka, kjer je 
predvidena ojačitev kapne 

lege in začasna sanacija raz-
bitih strešnikov,« so pojas-
nili na radovljiški občinski 
upravi. Vsa nadaljnja dela 
na obeh paviljonih bodo iz-
vedena pod vodstvom Resta-
vratorskega centra RS in Za-
voda za varstvo kulturne de-
diščine Slovenije, še pou-
darjajo na občini. Restavra-
torski center za oba paviljo-
na pripravlja konservator-
ski načrt, občina pa je naro-
čila izdelavo statične presoje 
objekta paviljona Jožamur-
ka in revizijo geotehničnega 
načrta sanacije brežine ob 
paviljonu.

Marjana Ahačič

Marjana Ahačič

Prva faza blejske obvoznice obsega rekonstrukcijo krajšega odseka regionalne ceste Lesce–
Bled z rekonstrukcijo križišča na Betinu. / Foto: Gorazd Kavčič

V dolini Završnice namerava Občina Žirovnica 
vzpostaviti sistem videonadzora, s čimer bi 
preprečili vandalizem, ki so ga bili v zadnjem času 
deležni parkirni avtomati in zapornice.

Pred začetkom obnovitvenih del so na Jožamurki ojačali 
strešno konstrukcijo in oboke ter zaprli okenske odprtine, 
da so zaščitili stavbno pohištvo in notranjost paviljona.

V Bohinju, kjer je nesreč 
največ, želijo imeti svoj 
dron, enega naj bi imeli 
v Zgornjesavski dolini, 
enega pa bi si lahko 
delile občine Bled, Gorje, 
Radovljica in Žirovnica.
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Dron reševalcem predstavlja pomemben delovni pripomoček/ Foto: Tina Dokl
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S sprejetjem obvezne razlage dveh členov odloka o zazidalnem načrtu revitalizacije starega Kranja so 
odpravili dvome o dovoljenih posegih. Investitorji lahko začno obnavljati več objektov.

Kranj – Kranjski mestni 
svet je sprejel obvezno raz-
lago 2. in 3. člena Odloka o 
zazidalnem načrtu revitali-
zacije starega mestnega je-
dra Kranja glede dopust-
nih posegov na nekaterih 
zemljiščih. Nekateri objekti 
v mestnem jedru so namreč 
v zelo slabem stanju in pro-
padajo, s tem so tudi že ne-
varni za okolico. Z obvezno 
razlago so odpravili morebi-
tne nejasnosti glede dovo-
ljenih posegov na območju 
zazidalnega načrta starega 
mestnega jedra. Tako so do-
voljeni posegi, ki izboljšuje-
jo stanje kulturne dediščine 
in s tem omogočajo njegovo 
revitalizacijo.

Obvezna razlaga pravi, 
da je dopustne posege na 
zemljiščih treba razumeti in 
razlagati tako, da so ti sklad-
ni z zahtevami prenove ce-
lotnega območja mestnega 
jedra. Z njimi se bodo ure-
dile nove stanovanjske eno-
te ter prostori, namenje-
ni centralnim dejavnostim, 
z namenom boljše kakovo-
sti bivanja ter zagotavljanja 
preskrbe prebivalstva in obi-
skovalcev mestnega jedra.

S sprejetjem obvezne 
razlage imajo investitorji 

možnost, da začnejo preu-
reditve določenih stavb v sta-
rem delu Kranja, je razložil 
kranjski župan Matjaž Ra-
kovec. »Ena stavba je na Po-
drtini na vogalu Tavčarjeve 
in Poštne ulice. Gre za sta-
novanjsko-gostinski objekt. 
Potem imamo tudi bivšo 
tako imenovano Banco ter 
na Tavčarjevi ulici Hostel 
Cukrarna, kjer dovoljujemo 

gostinski obrat in nastanitve. 
Na Prešernovi ulici 18, gre za 
vogalno stavbo z Glavnim tr-
gom, kjer se nahaja čokolad-
nica, imamo predlog za go-
stinski lokal. Na Cankarje-
vi 14, kjer je bil včasih Svet 
knjige, pa gre za preuredi-
tev v stanovanjsko-gostinski 
objekt,« je povedal.

Mestni svetniki so hkra-
ti potrdili tudi obvezno 

razlago 4. člena Odloka o 
izvedbenem prostorskem 
načrtu Mestne občine 
Kranj, ki jasno opredelju-
je, da se 20-odstotno pove-
čanje nanaša na bruto tlo-
risne površine in višinske 
gabarite objektov v okviru 
nadomestne gradnje. V ob-
stoječem odloku namreč 
manjka navedba, da gre za 
površine.

Simon Šubic

Investitorji želijo prenoviti tudi propadajočo stavbo na Podrtini v starem delu Kranja. Gre 
za stanovanjsko-gostinski objekt. / Foto: Gorazd Kavčič

Cerklje – V prvem polletju 
je bilo v proračunu Občine 
Cerklje realiziranih 48 od-
stotkov prihodkov, na strani 
odhodkov pa je bil plan do-
sežen v dobrih 20 odstotkih. 
Pri investicijah je bila rea-
lizacija še nižja – le okrog 
10-odstotna, saj se bo glavni-
na projektov izvedla v drugi 
polovici leta, so na seji prej-
šnji teden slišali člani občin-
skega sveta.

Zamik pri uresničeva-
nju načrtov je bil tudi eden 
od razlogov za rebalans 

proračuna. Večja spremem-
ba je tako prenos sredstev 
za kanalizacijo in vodovod 
na Štefanji Gori v prihodnje 
leto – skupno gre za 367.000 
evrov, saj se je oddaja javne-
ga naročila zavlekla in je za-
četek gradnje pričakovati ob 
koncu letošnjega leta. Žu-
pan Franc Čebulj je ob tem 
še povedal, da je izbrani iz-
vajalec Garnol in da bo po-
godba v vrednosti 2,4 mili-
jona evrov podpisana v krat-
kem. V leto 2023 se prenaša 
tudi denar za širitev knjižni-
ce v Petrovčevi hiši in uredi-
tev novih učilnic v Osnovni 

šoli Davorina Jenka, za kar 
je planiranih po 200 tisoč 
evrov. Na Cerkljanski Dob-
ravi pa naj bi bila večina del 
opravljena že letos, zato se 
postavki za ureditev kanali-
zacije in vodovoda zvišuje-
ta, in sicer za 346.000 evrov.

Novost med investicijami 
je namestitev sončnih elek-
trarn na javne stavbe, za ka-
tero se je občina odločila ob 
višanju cen elektrike. Pred-
videna je, kot je povedal 
župan, na strehah osnov-
ne šole, vrtcev, gasilskega 
doma, Nogometnega centra 
Velesovo, na desnem delu 

občinske stavbe, in če bo 
možno, tudi na zdravstve-
nem domu. Jasno je že, da 
naložbe ne bo mogoče izves-
ti na Petrovčevi in Hribarjevi 
hiši, je poudaril; so pa v teku 
še pogovori z Domom Ta-
ber. Za projekt, ki naj bi po 
dosedanjih ocenah stal 650 
tisoč evrov, se sicer trenutno 
pripravlja dokumentacija. S 
spremembami v proračunu, 
ki so dobile soglasje občin-
skega sveta, je za izvedbo za-
gotovljenih 100 tisoč evrov, 
župan pa je ob tem opozoril 
tudi na možnost pridobitve 
sredstev na razpisih.

Ana Jagodic Dolžan

Visoko – Ob prazniku Kra-
jevne skupnosti Visoko - Mi-
lje so slavnostno odprli pre-
novljeni Vrtec Janček na Vi-
sokem, ki deluje pod okri-
ljem Vrtca Šenčur in ima en 
mešani oddelek s skupaj 21 
otroki. V poletnih mesecih je 
bila v celoti obnovljena not-
ranjost, ki je opremljena z 

novim pohištvom. Prenovili 
so tudi kuhinjo, talne oblo-
ge in centralno ogrevanje ter 
prepleskali stene. Vrednost 
investicije, ki jo je financi-
rala Občina Šenčur, je zna-
šala 42.000 evrov. »Viso-
ški vrtec je bil dotrajan, zato 
je že nekdanja ravnateljica 
Osnovne šole Šenčur Maj-
da Vehovec pristopila k pro-
jektu obnove. Na srečo se tu 
ne srečujejo s prostorsko sti-
sko, imajo zelo ugodne po-
goje, poleg dveh igralnic 
imajo tudi možnost uporabe 

telovadnice, kulturne dvora-
ne in zunanjega igrišča,« je 
pojasnila vodja Vrtca Šenčur 
Darja Marinšek.

Krajevna skupnost Visoko 
- Milje je po odprtju vrtca za-
znamovala svoj krajevni pra-
znik s slavnostno akademi-
jo, ki jo je pripravilo Kultur-
no-umetniško društvo Va-
lentin Kokalj Visoko, nasto-
pili pa so tudi otroci visoške-

ga vrtca. Ob tem je šenčur-
ski župan Ciril Kozjek pove-
dal, da nameravajo na Viso-
kem postaviti tudi nova otro-
ška igrala, ob Domu krajanov 
Visoko pa bodo odkupili del 
zemljišča, kjer bodo uredi-
li parkirišče, saj trenutne ka-
pacitete ne zagotavljajo do-
volj parkirnih mest. »Ste edi-
na krajevna skupnost v naši 
občini, ki ob svojem prazni-
ku pripravi pravo praznova-
nje, kamor pride veliko kra-
janov, za kar vam iskreno če-
stitam,« je še dodal župan.

Odprli prenovljeni 
vrtec na Visokem
Maša Likosar

Prenovljeni Vrtec Janček na Visokem / Foto: Tina Dokl

V Tržiču dve pediatrinji

Tržič – Podžupan v začas-
nem opravljanju funkcije 
župana Dušan Bodlaj je pred 
nedavnim podpisal pogod-
bo o koncesiji za oprav ljanje 
javne službe zdravstvene-
ga varstva otrok in mladine 
v občini Tržič z otroško am-
bulanto Krese. Kot je pove-
dal, s podelitvijo nove kon-
cesije na področju pediatri-
je občani – še najbolj pa ot-
roci in mladina – pridobiva-
jo dodaten pediatrični tim. 
S podelitvijo koncesije bodo 

delali dva specialista pedia-
trije in tri diplomirane me-
dicinske sestre, poleg tega 
pa bodo lahko izvajali ce-
lodnevno pediatrično nuj-
no medicinska pomoč. Pe-
diater bo v okviru Zdravstve-
nega doma Tržič opravljal 
tudi sistematske preglede 
vseh šolskih otrok. Občina 
Tržič je po predhodnem so-
glasju ministrstva za zdrav-
je z upravno odločbo pode-
lila koncesijo za opravljanje 
javne službe zdravstvenega 
varstva otrok in mladine v 
občini Tržič za 15 let.

Suzana P. Kovačič

Bodo Kranj oživili lokali

Ena osrednjih zadev na seji cerkljanskih svetnikov je bil rebalans proračuna.

Nekaj investicij šele prihodnje leto

Vrtec so slovesno odprli ob prazniku Krajevne skupnosti 
Visoko - Milje. / Foto: Tina Dokl

Železniki – Pokrajinska zve-
za društev upokojencev Go-
renjske in Društvo upoko-
jencev (DU) za Selško dolino 
Železniki vabita na razstavo 

ročnih del gorenjskih dru-
štev upokojencev, ki jo bodo 
odprli danes, v petek, ob 17. 
uri v Kulturnem domu Že-
lezniki, ogledati pa si jo bo 
možno še jutri in v nede-
ljo med 10. in 18. uro. Na 

razstavi bo sodelovalo de-
set društev, ki bodo razstavi-
la nakit, vezenine, pletenine, 
čipke, glinene in rezbarske 
izdelke, zelišča  ..., na ogled 
pa bodo tudi fotografije do-
mačina Aleksandra Čufarja. 

Današnje odprtje bodo pope-
strili pesnica Marija Knafelj 
in Francetovi orgličarji, jut-
ri ob 17. uri pa bosta nastopi-
la Mešani pevski zbor DU za 
Selško dolino in plesna sku-
pina Selške dame.

Razstava ročnih del gorenjskih upokojencev
Ana Šubic
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Kranj – Začenja se ogreval-
na sezona, ki pa ob rasti cen 
energentov vzbuja precej ne-
lagodja. V zadnjem času je v 
javnosti zakrožilo več prime-
rov obvestil v večstanovanj-
skih blokih, ki so obveščali o 
spremembah ogrevalnih re-
žimov. V enem od ljubljan-

skih so denimo stanovalci 
prejeli obvestilo, da bodo sta-
novanja ogrevana le na dvaj-
set stopinj Celzija in še to le 
podnevi, v času nočnega reži-
ma med deseto zvečer in šes-
to uro zjutraj pa bo ogreva-
nje izklopljeno. Kot je zapisal 

eden od upravnikov, želijo z 
ukrepom le zaščititi etažne la-
stnike pred visokimi stroški 
ogrevanja, saj je situacija na 
trgu cen energentov nepred-
vidljiva in trenutno ni mogo-
če predvideti, kakšna bo zima.

Ali se tudi v večstanovanj-
skih stavbah na Gorenj-
skem obetajo spremembe? 
Povprašali smo nekatere 

upravnike skupnih kotlov-
nic, ali tudi njihovi stanoval-
ci lahko pričakujejo podob-
ne spremembe.

V Domplanu, ki pretežno 
v Kranju, Škofji Loki, Tržiču, 
Cerkljah, Šenčurju in Rado-
vljici ter Ljubljani in okolici 

upravlja 560 večstanovanj-
skih stavb in več kot 80 og-
revalnih sistemov, ki s toplo-
to oskrbujejo približno 7500 
stanovanj, pravijo, da več-
jih sprememb režimov sa-
mostojno ne bodo uvajali. 
»Kakršnekoli spremembe 
bodo uvedene samo v prime-
rih, ko bodo to potrdili etažni 
lastniki, ali v primeru preje-
ma državne generalne odloč-
be, ki bi zakonsko opredelila 
režim obratovanja ogrevalnih 
sistemov,« odgovarjajo in do-
dajajo, da so se z etažnimi la-
stniki že predhodno dogovo-
rili o minimalnem znižanju 
temperaturnega režima, tako 
da je ta usklajen z njihovimi 
željami in potrebami.

Podobno so nam odgovo-
rili tudi v Dominvestu: »Kot 
upravniki nimamo manda-
ta, da bi spreminjali tempe-
raturne režime brez soglasja 
etažnih lastnikov. Te ukrepe 

bi uvedli, če bi se za to odloči-
li etažni lastniki z večinskim 
soglasjem ali bi bili ti zakon-
sko obvezni,« pravijo v Do-
minvestu, kjer dodajajo še, 
da je temperatura nižja med 
22. in 6. uro, temperaturni 
režim pa je vezan na zunanje 
temperature.

Kot so nam sporočili iz je-
seniške družbe Enos OTE, 
podobnih sprememb, ki 
so jih uvedli po nekaterih 

ljubljanskih blokih, ne uva-
jajo. Kot pojasnjujejo, večsta-
novanjske objekte s toplo-
to oskrbujejo skladno s skle-
pi hišnih svetov, torej etaž-
nih lastnikov. Režimi ogre-
vanja se zato med seboj raz-
likujejo tako glede nočnih re-
dukcij temperature kot tudi 
dnevnih režimov ogreva-
nja v odvisnosti od zunanje 
temperature. Kot še dodaja-
jo, bodo ukrepe, vezane na 

energetsko draginjo, uvajali 
glede na morebitno uvedbo 
ukrepov s strani države.

Da upravniki ne more-
jo samovoljno spreminjati 
temperaturnih režimov, je 
za medije pred dnevi pojas-
nil tudi direktor zbornice za 
poslovanje z nepremičnina-
mi Boštjan Udovič, ki je de-
jal, da upravniki svojih sta-
lišč etažnim lastnikom ne 
morejo vsiljevati.

Aleš Senožetnik

Režim ogrevanja mora biti usklajen z etažnimi lastniki. Fotografija je simbolična. / Foto: Gorazd Kavčič

Brdo pri Kranju – Kolesarska 
veriga je povezala 11 lokalnih 
akcijskih skupin (LAS) in 24 
občin iz vse Slovenije, od Se-
žane do Goričkega, od Črno-
mlja do Naklega. Na 39 loka-
cij oziroma postaj za izposo-
jo je pripeljala 177 koles, od 
tega 87 električnih – to je ne-
kaj podatkov, ki so jih pou-
darili na zaključnem dogod-
ku projekta Kolesarska veri-
ga na podeželju. Po mnenju 
direktorja Regionalne ra-
zvojne agencije Gorenjske 
– BSC Kranj Roka Šimenca 
so dokaz dobre prakse sode-
lovanja.

Izvedbo aktivnosti sta 
podprla Evropski kmetijski 
sklad za razvoj podeželja in 
država s prispevkom v okvi-
ru Programa razvoja pode-
želja 2014–2020. Skupno 
je bil odobren dober milijon 
evrov sredstev CLLD z osre-
dnjim ciljem, da partnerji 
uredijo nove postaje za izpo-
sojo koles in posamezne sis-
teme združijo v enotnega, ki 
bo nudil kar najboljšo upo-
rabniško izkušnjo.

Pomembno izhodišče so 
po besedah Roka Šimenca 
predstavljale izkušnje, pri-
dobljene v okviru sistema 
Gorenjska.Bike, ki je omo-
gočil izposojo koles na 43 
postajah v petih občinah. 
Spomnimo, gre za mestno 
občino Kranj ter občine Tr-
žič, Radovljica, Jesenice 
in Naklo. Slednje je s kole-
sarsko verigo dobilo še dve 
postaji (zdaj ima tri), prav 
tako dve izposojevalnici 
pa sta v partnerstvu z LAS 

Gorenjska košarica, ki je bila 
tudi vodilni partner, zaživeli 
v občini Cerklje.

Gorenjska.Bike zdaj v 
sedmih občinah

Sistemu Gorenjska.Bike 
se je v okviru omenjene-
ga projekta pridružila tudi 
Škofja Loka, ki se je v aktiv-
nosti vključila v sklopu LAS 
loškega pogorja. V občini 
sicer deluje projektna sku-
pina za področje kolesarske 
infrastrukture, kar pomeni, 

da sistematično pristopajo 
k njenemu načrtovanju in 
urejanju. Pri tem, kot je še 
povedal podžupan Robert 
Strah, je treba upoštevati 
zakonodajo, varnost in ne-
katere druge vidike. Mož-
nost izposoje koles, ki je v 
Škofji Loki na voljo od ju-
nija dalje, je naletela na do-
ber odziv, tudi med turisti. 
»V mesecu avgustu smo 
beležili rekordno število – 
1079 uporabnikov,« je po-
udaril. Mrežo postaj name-
ravajo še širiti, in sicer gle-
de na to, kje bi bila umesti-
tev smiselna.

Kolesarska veriga spod-
buja trajnostno mobil-
nost predvsem med lokal-
nim prebivalstvom, obe-
nem predstavlja prilož-
nost za turistične ponudni-
ke. Del projekta so bile tako 
tudi delavnice, na katerih 
so predstavili koncept cer-
tificiranja kolesarjem pri-
jaznih ponudnikov. Kot so 
poudarili, pa se bo treba še 
posvečati širitvi in povezo-
vanju sistemov za izposojo, 
poskrbeti za promocijo in 
redne vire financiranja.

Ob zaključevanju projekta Kolesarska veriga na podeželju so predstavili rezultate dvoletnega dela.

Ana Jagodic Dolžan

Sistemu Gorenjska.Bike sta se s kolesarsko verigo pridružili 
še občini Škofja Loka in Cerklje. / Foto: Ana Jagodic Dolžan

Nove postaje za izposojo koles
Ponekod po Sloveniji bo sobna temperatura omejena na 
dvajset stopinj Celzija. / Foto: Tina Dokl

Gorenjski upravniki večjih sprememb ogrevalnih režimov ne načrtujejo. Teh niti ne morejo uvesti samovoljno, temveč le s soglasjem etažnih lastnikov.

Posebnih sprememb ne načrtujejo
22
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OPERNEGA PEVCA
JOŽETA GOSTIČA

Nedelja, 16. oktober 2022, ob 18.00
Cerkev Marijinega rojstva na Homcu

SLAVNOSTNI KONCERT

SLOVENSKI 
OKTET

Organizatorja

Kulturno društvo Jože Gostič Homec
Župnija Homec

Informacije: 031 322 568
www.gosticevi-dnevi.net
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»Kakršnekoli spremembe bodo uvedene samo v 
primerih, ko bodo to potrdili etažni lastniki, ali v 
primeru prejema državne generalne odločbe, ki bi 
zakonsko opredelila režim obratovanja ogrevalnih 
sistemov,« pravijo v Domplanu.

V enem od ljubljanskih 
blokov so stanovalci 
prejeli obvestilo, da bodo 
stanovanja ogrevana le 
na dvajset stopinj Celzija 
in še to le podnevi, v času 
nočnega režima pa bo 
ogrevanje izklopljeno.



Oglas info@g-glas.si
7Gorenjski glas

petek, 14. oktobra 2022

Z uporabo kotličkov z dvokoličinskim 
izplakovanjem, omejenim pretokom 
vode in senzorskimi armaturami. 
Obiščite nas na kopalniškem oddelku.

Nadometni splakovalnik Laguna „LIV“ 
Bele barve, dvokoličinsko splakovanje (3 in 6 l),  
nizka montaža, mere: 39 x 42 x 13,5 cm. 
Št. art.: 1519032

39,99

Akcija velja do 30. 10. 2022 oz. do razprodaje zalog. Cene so v EUR z vštetim DDV.
www.obi.si

Široko ponudbo energetsko 
varčnih izdelkov lahko 
preverite v naših OBI  
trgovinah! 

TAKO
ENOSTAVNO

279,99
Kaminska peč „NOVA S“ 
Moč peči: 7.5 kw;  Grelna površina: 30—50 m²;  
Energijska učinkovitost A
Št. art.: 2394484 

LED svetilka 
Svetilka LED 18 W, topla bela svetloba 3.000 K. 
Dimenzije: 7 cm × 33,5 cm × 33,5 cm 
Št. art.: 257241 

19,99

PRIHRANI
z OBI-jem na ...

Stare žarnice zamenjajte z 
varčnimi ali z LED svetili. Velika 
izbira žarnic vas čaka na našem 
oddelku svetil.

elektriki

ogrevanju

vodi

Vas zanimajo alternativne 
oblike gretja? IR paneli, 
peči na drva, električni,  
oljni, konvekcijski radiatorji 
in ostalo. Za več informacij 
se obrnite na naše  
svetovalce.
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Preobrata vendarle ni bilo
Z gorenjskim derbijem med Gorenjsko gradbeno družbo Šenčur in LTH Castings se je končalo drugo 
kolo v košarkarski ligi Nova KBM, Ločanom pa je ob koncu tekme zmanjkalo moči za preobrat, zato so 
se nove zmage veselili domačini.

Domžale, Šenčur – Drugi 
krog košarkarskih prvoliga-
ških obračunov se je začel 
že v petek, ko je ekipa Heli-
os Suns v Domžalah gostila 
Terme Olimia Podčetrtek, 
v razburljivi končnici pa so 
bili Domžalčani natančnej-
ši od gostov iz Podčetrtka in 
slavili s 101 : 97.

V ponedeljek zvečer je 
sledil prvi gorenjski obra-
čun v novi sezoni, novinci v 
ligi Nova KBM LTH Castin-
gs pa so gostovali v Šenčur-
ju. Domačini so vodili veči-
no tekme, dobri dve minuti 
pred koncem pa je že diša-
lo po preobratu, saj so se Lo-
čani povsem približali. Nato 
so zapravili dva napada, na 
drugi strani pa so bili doma-
či igralci natančnejši in zma-
ga z rezultatom 72 : 65 je os-
tala v Šenčurju.

Tako je Gorenjska grad-
bena družba Šenčur, ki je 
v uvodnem kolu premaga-
la tudi Terme Olimia Pod-
četrtek, še neporažena, da-
nes pa gostuje pri Krki. 

Prav tako neporažena je eki-
pa Helios Suns, ki je bila v 
prvem krogu boljša od Hop-
sov Polzela.

Ekipo LTH Castings, ki v 
novi sezoni med prvoliga-
ši še nima zmage, že danes 
čaka nov gorenjski obračun, 
saj odhaja na gostovanje v 

Domžale. Tekma s Helios 
Suns se bo začela ob 20. uri.

Drugi krog so odigrali tudi 
košarkarji v drugi slovenski 
ligi. Kranjski Triglav, ki je v 
prvem kolu premagal Ježi-
co, je bil doma s 97 : 75 boljši 
od Portoroža in po dveh zma-
gah vodi na lestvici. Brinox 

Medvode je zabeležil dva po-
raza, saj so najprej doma iz-
gubili z Gorico, nato pa so bili 
od domačinov s 95 : 72 slab-
ši v Litiji. Jutri Triglav gos-
tuje pri Jančah Ljubljana, v 
Medvode pa v nedeljo ob 19. 
uri prihaja moštvo Mesarije 
Prunk Sežana.

Vilma Stanovnik

Mladi škofjeloški ekipi v Šenčurju preobrat ni uspel, zato so se na koncu nove zmage 
veselili domači košarkarji. / Foto: Tina Dokl

Anka Pogačnik do tretjega kroga
Kranj – Na svetovnem prven-
stvu v Taškentu je za novo 
lepo uvrstitev poskrbela 
30-letna kranjska judoistka 
Anka Pogačnik. Dobitnica 
brona na evropskem prven-
stvu v Sofiji se je v kategoriji 

do 70 kilogramov prebila do 
tretjega kroga.

V prvem krogu je prema-
gala Madžarko Szabino Ger-
csak  . Po izenačenem re-
dnem delu je Anka v dru-
gi minuti dvoboja za zlato 
točko zmagala v parterju, 
kjer je nasprotnico prisilila 

v predajo dvoboja z izved-
bo vzvoda na roko. Avstralka  
Aoife  Coughlan je bila An-
kina nasprotnica v drugem 
krogu. V rednem delu dvo-
boja je vsaka prejela po dve 
kazni, tretjo in izločilno pa 
je Avstralka dobila v prvi mi-
nuti dvoboja za zlato točko. 

V tretjem krogu izločilnih 
dvobojev se je Anka Pogač-
nik borila z Nemko  Miriam 
Butkereit , ki jo je premagala 
z ipponom. Pogačnikova si 
je z uspešnima nastopoma 
priborila nekaj pomembnih 
kvalifikacijskih točk za olim-
pijske igre.

Vilma Stanovnik

Žirovnica – Konjeniški klub Stol to nedeljo, 16. oktobra, prip-
ravlja tekme državnega prvenstva v spretnostni vožnji eno- in 
dvovpreg in dresuri za kategorizirane tekmovalce ter tekme 
za Pokal Konjeniškega kluba Stol v spretnostni vožnji eno- in 
dvovpreg. Prireditev bo potekala na prostoru kluba med Vrbo 
in Breznico, začela pa se bo ob 10. uri.

Državno prvenstvo v dresuri in spretnostni vožnji

Kranj – Konec tedna bodo 
nogometaši v Prvi ligi Tele-
mach odigrali tekme 13. kro-
ga. Že danes 20.15 se na no-
gometnem igrišču Športne-
ga parka Domžale obeta za-
nimiv obračun med Domža-
lami in Bravom. Jutri, z za-
četkom tekme ob 20.15, je v 
Stožicah na sporedu veliki 
slovenski derbi med Olim-
pijo in Mariborom. Navi-
jači se že sprašujejo, ali bo 
za Maribor tokrat že zaigral 
Kranjčan Josip Iličić. Zadnja 
tekma bo v nedeljo v Murski 
Soboti, kjer bo Mura ob 17.30 
gostila Kalcer Radomlje.

V 2. slovenski nogometni 
ligi bodo konec tedna odi-
grali tekme 12. kroga. Že da-
nes ob 15. uri bodo tekmo 
na igrišču Športnega par-
ka Dob začeli nogometaši 
Rolteka Dob in Aluminija. 
Kranjski Triglav se bo jutri, 
z začetkom tekme ob 15. uri, 
na igrišču Športnega parka 
Slovenska Bistrica pomeril 
z domačo ekipo Kety Emmi 
& Impol Bistrica.

Konec tedna bo živahno 
tudi na tekmah slovenske 
ženske nogometne lige. De-
kleta bodo odigrala srečanja 
7. kroga. Jutri ob 16. uri se bo 
začel obračun med Ljublja-
no in Cerkljami, v nedeljo ob 

15.30 pa na igrišču športne-
ga parka Radomlje še med 
nogometašicam Radomelj 
Medexa in Olimpije.

Nogometaši v 3. SNL za-
hod so v sredo odigrali zao-
stali tekmi 8. kroga. Svobo-
da Ljubljana in Šobec Lesce 
sta se razšla z rezultatom 0 : 
0, Škofja Loka in Sava Kranj 
pa z rezultatom 2 : 0.

Konec tedna so na spore-
du tekme 10. kroga. Pari so: 
Brda – Škofja Loka, Tinex 
Šenčur – Sava Kranj, Šobec 
Lesce – Dren Vrhnika, TKK 
Tolmin – Visoko (vse sobo-
ta) in Adria – Eksist Žiri (ne-
delja).

V sredo sta bili tudi dve 
tekmi 2. kroga Pokala Pi-
vovarne Union. Rezultata: 
Eksist Žiri – Triglav Kranj 0 
: 2 in Visoko – Britof 2 : 3.

V gorenjski članski no-
gometni ligi bodo konec te-
dna odigrali tekme 8. kroga. 
Jutri ob 13.30 bo na Jeseni-
cah obračun med ekipama 
SIJ Acroni Jesenice in Zari-
ca Kranj, ob 14.30 se bo na 
nogometnem igrišču Kri-
že začel obračun Naklo – 
Bled-Bohinj Hirter, vse dru-
ge tekme pa se bodo začele 
ob 15.30. Pomerili se bodo: 
Kondor Godešič – Veleso-
vo Cerklje, Britof – Niko Že-
lezniki, Preddvor – Bitnje in 
Polet – Tržič 2012.

Za nogometaše 
pester konec tedna
Jože Marinček

Komunala Škofja Loka
zaposluje

dva komunalna delavca in
vodjo zbiranja odpadkov.

Komunala Škofja Loka v svoj kolektiv vabi:

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

Te veseli razgibano in terensko delo, 
ne odlašaj in  nam 
do 30. 10. 2022 
pošlji svojo prijavo 
z življenjepisom.

Komunala Škofja Loka
zaposluje za nedoločen čas

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

Planica – Potem ko so ko-
nec septembra prireditelji 
svetovnega prvenstva v no-
rdijskem smučanju, ki ga 
bo med 22. februarjem in 5. 
marcem prihodnje leto go-
stila Planica, začeli uradno 
prodajo vstopnic, je od tega 
tedna znan tudi končni pro-
gram tekmovanja. Tako bo 
uvodna slovesnost v Nordij-
skem parku Kranjska Gora 
potekala v torek, 21. februar-
ja, začela pa se bo ob 20.23. 
Dan kasneje se bo začel tek-
movalni program. Najprej 
bosta na vrsti kvalifikacijski 
preizkušnji za obe tekaški 

tekmi v prosti tehniki na pet 
kilometrov v ženski ter de-
set kilometrov v moški kon-
kurenci. Prvi dan bodo tudi 
kvalifikacije za žensko ska-
kalno preizkušnjo.

Program bo nato potekal 
vse dni do 5. marca, prost 
dan na prvenstvu je predvi-

den le v ponedeljek, 27. fe-
bruarja. Kot je v navadi, se 
bo prvenstvo končalo z moš-
kim tekom na smučeh s 

skupinskim startom na pet-
deset kilometrov in zaključ-
no slovesnostjo. Ta bo na te-
kaškem stadionu v Planici.

V vseh dneh skupaj se bo 
zvrstilo 24 bojev za odličja. 
V teku na smučeh bomo lah-
ko spremljali dvanajst konč-
nih odločitev, v smučarskih 

skokih sedem, v nordijski 
kombinaciji pa pet. Posebej 
velja omeniti prvo tekmova-
nje mešanih ekip v nordijski 

kombinaciji na tekmah sve-
tovnega prvenstva.

Znano je, da so potekali 
tudi pogovori, da bi tekaški 
tekmi na trideset in petde-
set kilometrov za ženske in 
moške med sosednjim Trbi-
žem v Italiji in Planico or-
ganizirali kot prva čezmej-
na dogodka na svetovnih pr-
venstvih v nordijskem smu-
čanju. Kot so sporočili iz 
Smučarske zveze Slovenije, 
so se po preučitvi vplivov na 
trajnostno naravnanost do-
godka, logističnih vidikov 
in porabe energije pri izved-
bi teh tekem odločili, da se 
vse tekme izpeljejo na prizo-
rišču v Planici.

Ta teden je Mednarodna smučarska zveza skupaj z organizacijskim komitejem svetovnega prvenstva  
v nordijskem smučanju, ki bo drugo leto v Planici, objavila program tekmovanj.

Vilma Stanovnik

Znan je program prvenstva

Vsa tekmovanja bodo potekala na najsodobnejšem 
prizorišču v Planici, ki premore vrhunske objekte, 
skakalnice in tekaške proge.
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Količevo – Kot je v ponede-
ljek poročal spletni portal 
Domžalec, v papirnici MM 
Količevo načrtujejo reorga-
nizacijo in zaustavitev ene-
ga od dveh kartonskih stro-
jev, kar bo vodilo do zmanj-
ševanja števila zaposlenih 
za približno četrtino. V pod-
jetju, kjer trenutno dela 412 
delavcev, to pomeni, da bo 
brez dela ostalo do 110 lju-
di. Kot pravijo v podjetju, 
bo vodstvo v skladu z zako-
nodajo vodilo program raz-
reševanja presežnih delav-
cev v dialogu s predstavniki 
delavcev. Posebno skrb pa 
bodo namenili zmanjšanju 
končnega števila presežnih 
delavcev z različnimi meh-
kimi metodami in rešitva-
mi za podporo zaposlenim 
v tem procesu.

Reorganizacija podjetja 
je posledica šibke konku-
renčnosti starega in ener-
getsko potratnega stro-
ja, kar je ob zaostrenih go-
spodarskih razmerah zara-
di energetske krize in nego-
tovih napovedi energetskih 
in tržnih razmer v prihod-
nje pripeljalo do končne od-
ločitve. Družba si bo priza-
devala zagotoviti vzdržno in 
dobičkonosno poslovanje, 
ki bo osredotočeno na pro-
izvodnjo na večjem in teh-
nološko naprednejšem kar-
tonskem stroju. Družba naj 
bi se v prihodnje usmerila v 

ponudbo trajnostnih emba-
lažnih rešitev za trg, v načr-
tih pa imajo tudi nekaj več-
jih investicij.

Družba je od leta 1988 del 
avstrijske skupine MM Bo-
ard & Paper, sicer pa začet-
ki papirništva na Količevem 
segajo v leto 1920, ko so 
sprva proizvajali lepljenko 

in papir, kasneje pa tudi 
karton. V devetdesetih le-
tih so se v celoti usmerili v 
proizvodnjo kartona. Sku-

pna zmogljivost obeh kar-
tonskih strojev, vključno s 
tistim, katerega delovanje 
ukinjajo, je znašala 270 ti-
soč ton. Proizvajajo pred-
vsem premazni karton iz 

recikliranih kot tudi sve-
žih vlaken, ki se uporablja 
predvsem za pakiranje ži-
vil, manjših električnih apa-
ratov, kozmetike in farma-
cevtskih preparatov.

Po zadnjih javno dosto-
pnih podatkih na portalu 
Ajpes je družba lani ustva-
rila dobrih 195 milijonov 
evrov prihodkov od prodaje, 
kar je za približno 25 milijo-
nov evrov več kot v predho-
dnem letu. Poslovni izid iz 
poslovanja pa se je iz dobrih 
28 milijonov v letu 2020, 
lani zmanjšal na slabih 18 
milijonov evrov.

Aleš Senožetnik

MM Količevo načrtuje zmanjšanje števila zaposlenih / Foto: Aleš Senožetnik

Ljubljana – Državni zbor je v 
petek sprejel novelo zakona 
o pomoči gospodarstvu za-
radi visokih povišanj cen ele-
ktrike in zemeljskega plina. 
Kot je poudaril minister za 
gospodarstvo Matjaž Han, 
se s tem sredstva pomoči zvi-
šujejo s 40 na 86 milijonov 
evrov. Gospodarstvo bo za 
spopadanje z visokimi cena-
mi elektrike in plina prejelo 
osemdeset milijonov evrov, 
šest milijonov pa je name-
njenih Slovenskemu podje-
tniškemu skladu.

Novela zakona je razširi-
la tudi krog upravičencev do 
pomoči, do katere so po no-
vem upravičeni tudi subjekti 
iz kmetijstva in ribištva, za-
sebna društva in zavodi ter 
gospodarska interesna zdru-
ženja, zbornice in sindikati. 

Zvišuje se tudi delež upravi-
čenih stroškov, ki jih bodo 
podjetja dobila povrnjene, 
in sicer s trideset na petde-
set odstotkov.

Predstavniki gospodar-
stva pa so razočarani, da 

je v noveli ostala izjava, ki 
od upravičenca do pomoči 
zahteva, da cene svojih iz-
delkov oz. storitev zaradi 
dviga cen električne ener-
gije in plina ni dvignil za 
več kot deset odstotkov. Pet 

gospodarskih združenj in 
zbornic je že pozvalo k ta-
kojšnjemu popravku zako-
nodaje, saj menijo, da gre 
za »nerazumno birokrat-
sko omejitev«, ki jo razu-
mejo kot popolno nezau-
pnico gospodarstvu. Meni-
jo namreč, da zaradi te ome-
jitve marsikateremu podje-
tju pomoč že v izhodišču ne 
bo dostopna. Izjava je po 
mnenju delodajalcev ne-
smiselna in nepotrebna, saj 
podjetja v skladu z novelo 
zakona sama nosijo cenov-
no tveganje do dvokratnika 
dviga cen električne energi-
je in zemeljskega plina. Iz-
java pa onemogoča, da bi 
podjetja vsaj tisti del povi-
šanja cen energentov, ki ni 
krit z državno pomočjo, to-
rej do dvakratnika dviga cen 
elektrike in plina, vključila 
v svojo prodajno ceno.

Aleš Senožetnik

Za ukrepe zaradi višjih cen elektrike in zemeljskega 
plina država namenja 86 milijonov evrov. Fotografija je 
simbolična. / Foto: Tina Dokl

Ljubljana – Slovenski podjetniški sklad je skupaj z ministr-
stvom za gospodarski razvoj in tehnologijo pripravil nov paket 
neposrednih krizno-likvidnostnih kreditov v skupni višini 32 
milijonov evrov. Mikro, mala in srednja podjetja bodo lahko 
pridobila financiranje v višini med dvajset tisoč in sto tisoč 
evrov. Rok za oddajo vloge je do 15. novembra do 14. ure.

Paket krizno-likvidnostnih kreditov

Kot poudarjajo na mini-
strstvu za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano, znak 
Izbrana kakovost Slovenija 
zagotavlja potrošnikom tro-
je: prvič – slovensko pore-
klo, torej pridelavo in prede-
lavo v Sloveniji, drugič – ka-
kovost izdelkov, ki jo pride-
lovalci in predelovalci zago-
tavljajo s kratkimi transpor-
tnimi potmi, omejenim ča-
som transporta, visokoka-
kovostno krmo ter izpolnje-
vanjem posebnih zahtev pri 
zdravstvenem varstvu živali 
in v postopkih predelave, in 
tretjič – redni nadzor, ki ga 
opravljajo neodvisni certifi-
kacijski organi.

V shemo Izbrana kako-
vost Slovenija se postopoma 
vključujejo različni sektorji 
kmetijstva. Potrošniki zdaj 
na trgovskih policah že lah-
ko najdejo s to oznako ozna-
čeno mleko in mlečne izdel-
ke, sveže perutninsko in go-
veje meso, nekaj svinjskega 
mesa ter sadje.

Za vsako skupino pridel-
kov in izdelkov je sprejeta 

specifikacija, ki natančno 
določa pogoje, zahteve in sis-
tem nadzora, ki jih morajo 
izpolnjevati vsi členi dobav-
ne verige. Tako specifikaci-
ja za mleko in mlečne izdel-
ke določa, da surovo kravje 
mleko, kontrolirano pri pri-
delovalcu mleka, lahko vse-
buje v mililitru največ 80 ti-
soč mikroorganizmov, da od 
prevzema mleka iz zbiralni-
ce do sprejema v predeloval-
ni obrat lahko mine največ 
15 ur, da kmetije, ki prede-
lujejo mleko v izdelke, lahko 
dokupujejo mleko od največ 
15 kmetij z območja v radiu-
su do 25 kilometrov.

Pridelovalci in predelo-
valci lahko označujejo svo-
je pridelke in izdelke z ozna-
ko Izbrana kakovost Slove-
nija le, če so za to pridobili 
certifikat. Certificiranje po-
teka individualno in skupin-
sko, pri skupinskem certifi-
kat vsebuje prilogo s sezna-
mom vseh članov skupine. 
Seznam certificiranih pri-
delovalcev in predelovalcev 
je objavljen na spletni stra-
ni ministrstva za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano.

Kaj potrošnikom zagotavlja 
Izbrana kakovost Slovenija
Cveto Zaplotnik

DOBRO JE VEDETI

Energetska draginja že terja prve žrtve. Ta teden so v družbi MM Količevo napovedali zaustavitev enega 
od strojev, zaradi česar bo brez dela približno četrtina zaposlenih.

Zaradi krize v reorganizacijo

Sprejeta je novela zakona o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen elektrike in 
zemeljskega plina.

Gospodarstveniki niso zadovoljni
DOGODKI V OKVIRU JENKOVIH DNI

 18.–27. oktober 2022
Zavod za turizem in kulturo Kranj že več let povezuje različne 

deležnike v skupino, ki se trudi Simonu Jenku dati mesto, ki 
mu med ustvarjalci pisane besede pripada. K projektu se letos 
kot partner priključuje še Mestna knjižnica Kranj. Poleg izida 

Kranjskih vaj dajemo letos večji poudarek programu, ki je 
namenjen različnim starostnim skupinam, rdeča nit pa je poezija.

Torek, 18. oktober ob 11.00 uri, Prešernov gaj v Kranju
Poklon pesniku Simonu Jenku

 
Četrtek, 20. oktober ob 17.00 uri, Mestna knjižnica Kranj

Rozaste pesmi – Andrej Rozman Roza
 

Petek, 21. oktober ob 17.00 uri, Mavčiče
Spomin na pesnika, Mavška tržnica

 
Sobota, 22. oktober ob 9.00 uri, Drulovka

Pohod po Poti Jeprškega učitelja - od Drulovke do Podreče
 

Torek, 25. oktober ob 19.00, Mestna knjižnica Kranj
Koncert Roka Terkaja – Trkaja

 
Sreda, 26. oktober ob 19.00, Mestna knjižnica Kranj

Koncert Anje Zag Golob in Draga Ivanuše
 

Četrtek, 27. oktober ob 19.00, Mestna knjižnica Kranj
Slavnostna podelitev Jenkove nagrade

Kot pravijo, bodo posebno skrb namenili zmanjšanju 
končnega števila presežnih delavcev z različnimi 
mehkimi metodami in rešitvami za podporo 
zaposlenim v tem procesu.
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Kranj – Zakorakali bomo v 
drugo polovico oktobra, me-
seca požarne varnosti, ki le-
tos poteka pod sloganom 
»Tudi baterije lahko zago-
rijo. Preprečite požar bate-
rij.«. Preventivna akcija je 
namenjena predvsem opo-
zarjanju na nevarnosti vži-
ga baterij, razlogom zanje in 
kako ukrepati ob vžigu.

Vodja projekta na Upra-
vi RS za zaščito in reševanje 
(URSZR) mag. Mojca Zu-
pan pojasnjuje, da je cilj pro-
jekta meseca požarne var-
nosti vsako leto v ospredje 
postaviti določeno temo na 
področju varstva pred poža-
rom in s tem ozavestiti čim 
več ciljnih skupin. Prebival-
ce seznanjajo s preventivni-
mi ukrepi in tudi z ukrepi, 
kaj storiti, če pride do poža-
ra. V tiskanem gradivu letoš-
nje akcije, ki je v elektronski 
različici dostopno na spletni 
strani Oktober – mesec po-
žarne varnosti v letu 2022 
in spletnih straneh sodelu-
jočih organizacij (poleg UR-
SZR še Gasilska zveza Slove-
nije, Slovensko združenje za 
požarno varstvo in Združe-
nje slovenskih poklicnih ga-
silcev), so tako predstavlje-
ni vzroki za nastanek poža-
ra litij-ionskih baterij, navo-
dila za njihovo varno upora-
bo, polnjenje, shranjevanje 

in odlaganje ter možni nači-
ni gašenja.

Uporaba naprav z litij- 
ionskimi baterijami se na-
mreč konstantno povečuje. 
Najdemo jih v mobilnih te-
lefonih, prenosnih in tablič-
nih računalnikih, predvajal-
nikih glasbe, fotoaparatih, 
kamerah, igračah, orodju, 
invalidskih vozičkih, radij-
sko vodenih modelih in po-
dobno. Vsako leto vse več 
uporabnikov za prevoz upo-
rablja prevozna sredstva na 
električni pogon.

Med pomembnejšimi 
priporočili je to, da določi-
mo mesta, kjer bomo pol-
nili naprave z litij-ionskimi 

baterijami, poudarja Zupa-
nova. V prostorih, kjer pol-
nimo te naprave, je smisel-
no namestiti javljalnik dima. 
Baterije polnimo le, ko smo 
prisotni in budni. Med pol-
njenjem naprava, polnilnik 
in polnilna postaja ne sme-
jo biti pokriti ali založeni. Iz 
bližine moramo odstraniti 
predmete, ki bi se lahko zara-
di pregrevanja vneli.

Milan Hajdukovič iz Slo-
venskega združenja za po-
žarno varstvo opozarja, da če 
kljub upoštevanju preventiv-
nih napotkov naprava z litij-i-
onsko baterijo zagori, jo izklo-
pimo iz električnega omrež-
ja ter umaknemo gorljive in 

vnetljive predmete. Za gaše-
nje lahko uporabimo gasil-
na sredstva, kot so voda, po-
žarna odeja, zemlja in pesek, 
ali uporabimo gasilnik. Požar 
gasimo v začetni fazi, če sami 
pri tem nismo v nevarnosti, 
pa razlaga namestnik povelj-
nika Gasilske zveze Slovenije 
Darko Muhnič.

Če ocenimo, da požara ne 
bomo mogli pogasiti, pokli-
čemo na številko 112. Ne iz-
postavljamo se nepotrebne-
mu tveganju, saj je za to or-
ganizirana gasilska služba, 
ki bo prevzela gašenje, še 
svetuje Luka Piko iz Zdru-
ženja slovenskih poklicnih 
gasilcev.

Med polnjenjem naprava, polnilnik in polnilna postaja ne smejo biti pokriti ali založeni. Iz 
bližine moramo odstraniti predmete, ki bi se lahko zaradi pregrevanja vneli. / Foto: Tina Dokl

Kranj – »Neupoštevanje pra-
vil, pa tudi nepazljivost, 
zmanjšana pozornost, utru-
jenost in posledično prepo-
časno odzivanje voznika, ki 
upravlja 40-tonsko vozilo, 
vse to lahko pripelje do pro-
metne nesreče s katastrofal-
nimi posledicami,« opozar-
jajo policisti, ki te dni v okvi-
ru preventivne akcije po vsej 
državi izvajajo poostrene 
nadzore nad vozniki tovornih 
vozil in avtobusov, nadzirajo 
pa jih tudi pri rednem delu.

Nadzore izvajajo s pre-
usmeritvijo tovornih vozil 
na kontrolne točke na avto-
cestah, nadzori avtobusov 
pa potekajo tudi na avtobu-
snih postajališčih. Še pose-
bej pozorni so na spoštova-
nje omejitev hitrosti, teh-
nično brezhibnost vozil, 
morebitno preobremenje-
nost, spoštovanje socialne 

zakonodaje in pravil o nala-
ganju in pritrjevanju tovo-
ra, psihofizično stanje voz-
nikov, uporabo varnostnega 
pasu ter uporabo naprav in 
opreme, ki zmanjšujejo voz-
nikovo pozornost. Nadzirajo 
tudi spoštovanje predpisov 
glede časa trajanja vožnje, 

obveznih počitkov in odmo-
rov voznikov ter odkrivajo 
manipulacije z zapisovalni-
mi napravami (tahografi).

V devetih mesecih letoš-
njega leta je bilo sicer 1840 
prometnih nesreč z udelež-
bo tovornih vozil, od tega so 
jih njihovi vozniki povzročili 

1175. V teh nesrečah je umr-
lo pet voznikov tovornih vo-
zil, 17 je bilo hudo telesno in 
95 lahko telesno poškodova-
nih. V enakem obdobju se je 
zgodilo 222 prometnih ne-
sreč z udeležbo avtobusov, 
v katerih so bili trije vozniki 
avtobusa lažje poškodovani.

Do nedelje pod okriljem Roadpola, evropske mreže prometnih policij, znova poteka evropsko usklajen 
nadzor voznikov tovornih vozil in avtobusov.

Simon Šubic

Škofja Loka – Gorski reševal-
ci so bili na delu tudi minule 
dni. V torek dopoldan si je na 
pobočju Ratitovca pohodni-
ca poškodovala gleženj. Gor-
ski reševalci iz Škofje Loke 
so v sodelovanju z reševal-
cem GRS Kranj in dežurno 
ekipo z Brnika poškodovan-
ko na kraju nesreče oskrbe-
li, nato so jo s helikopterjem 
Slovenske vojske odpeljali v 
jeseniško bolnišnico. V sre-
do popoldan sta pohodnika 

na območju Lubnika našla 
nezavestnega planinca. Ško-
fjeloški gorski reševalci so 
ga na kraju nesreče oskrbe-
li, nato ga je dežurna ekipa z 
Brnika s helikopterjem pre-
peljala v ljubljanski klinič-
ni center. Policisti so ugoto-
vili, da je planinec padel pri 
sestopu z Lubnika, tujo kriv-
do pa so izključili. Isti dan je 
pod vrhom Špica padalec pri-
stal v gozdu. Poškodoval se 
ni. Kamniški gasilci in gor-
ski reševalci so ga z drevesa 
rešili s pomočjo avtolestve.

Simon Šubic

Škofja Loka – Škofjeloške 
policiste so v torek zvečer 
obvestili o poškodovanju 
tuje stvari v Škofji Loki. Kot 
so ugotovili, je okoli 21.45 
prišlo do močnega poka pri 
zapuščenem objektu oziro-
ma nekdanjem bencinskem 

servisu na Kidričevi ces-
ti. Neznani storilec je na 
okno ob vhodnih vratih nas-
tavil neznano pirotehnič-
no sredstvo, ki je ob sproži-
tvi poškodovalo okno in del 
ometa. Poškodovana sta bila 
tudi osebna avtomobila, par-
kirana v bližini objekta. Po-
škodovan ni bil nihče.

Simon Šubic

Simon Šubic

Policisti nadzor izvajajo tudi nad vozniki avtobusov. / Foto: Gorazd Kavčič

Naprave z litij-ionsko baterijo se lahko med polnjenjem tudi pregrejejo in zagorijo, zato strokovnjaki 
opozarjajo, da jih ne polnimo ponoči, ko spimo. Za gašenje lahko uporabimo tudi vodo.

Naprav ne polniti ponočiNa Lubniku našli 
nezavestno osebo

V torek zvečer močno počilo

Nadzirajo tovornjake in avtobuse

V Slaščičarni KONDITOREI Ferdinand Cimzar, 
Kotmara vas / Köttmannsdorf na avstrijskem 

Koroškem, zaposlimo

SLAŠČIČARJA m/ž
(KONDITOR)

Zaželjene so delovne izkušnje in osnovno znanje 
nemščine. Po potrebi vam nudimo tudi možnost 

bivanja. Nudimo vam zelo dobro plačo, 14 x letno.
Prosimo, javite se nam na:

KONDITOREI Ferdinand Cimzar
A-9071 Kotmara vas / Köttmannsdorf, Hauptstrasse 10

T:  +43 664 16 01 488
E:  ferdinand@cimzar-sen.at
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Komenda, Škofja Loka – V sredo dopoldan je prišlo do delovne 
nesreče v podjetju v Komendi. Po dosedanjih ugotovitvah 
policistov je delavki pri čiščenju delujočega stroja vanj pote-
gnilo roko in jo huje poškodovalo. Z reševalnim vozilom so jo 
odpeljali v urgentni blok ljubljanskega kliničnega centra, njeno 
življenje pa ni ogroženo. V ponedeljek pa je v Škofji Loki pri 
sestopu z dvigala (košare) na streho spodrsnilo delavcu, ki je 
zato padel s strehe. Pri padcu se je lažje poškodoval in so ga 
z reševalnim vozilom odpeljali v zdravstveno ustanovo. Tuja 
krivda je izključena.

Delavki roko potegnilo v stroj

Sebenje – V torek popoldan je v Sebenjah oseba padla z dre-
vesa na streho pomožnega objekta in se poškodovala. Pro-
stovoljni gasilci iz Križev so jo spravili s strehe in jo predali v 
oskrbo reševalcem Nujne medicinske pomoči Tržič.

Padec z drevesa na streho

Domžale – Neznani storilci so v torek vlomili v gostinski obrat 
v okolici Domžal, iz katerega so odnesli denar in več suhome-
snatih izdelkov. Podjetje je oškodovano za nekaj tisoč evrov, 
so sporočili policisti.

Odnesli tudi suhomesnate izdelke

KRATKE NOVICE
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Strasten zbiralec in ljubi-
telj starin Leopold Kolman 
z Bleda, domačini mu pravi-
jo Kolmanov Polde, je v de-
setletjih zbirateljstva ustva-
ril obsežno zbirko redkih fo-
tografij, dopisnic, pisem in 
drugih dokumentov, ki jih 
je večkrat tudi razstavil in 
objavil. Med njegovimi tiso-
čimi razglednicami sta zgo-
dovinar in bibliotekar Jure 
Sinobad iz Radovljice in la-
stnik tiskarne Medium Mi-

ran Dolar iz Žirovnice izbra-
la 330 razglednic in fotogra-
fij, ki sta jih uredila in objavi-
la v knjigi Prelepi gorenjski 
svet. Med njimi je 143 kolo-
riranih ter 187 črno-belih in 
toniranih razglednic. Foto-
grafski zapisi obsegajo ob-
dobje od konca 19. stoletja 
do štiridesetih let prejšnje-
ga stoletja. Skoraj polovica 
izbranih razglednic je bila 

natisnjena in poslana v zad-
njem desetletju 19. stoletja 
in prvih dveh desetletjih 20. 
stoletja. Najstarejša fotogra-
fija, ki je objavljena v knji-
gi, je iz leta 1890, najmlajša 
razglednica je bila natisnje-
na leta 1943.

Izbor narekovala zbirka
Kot je pojasnil Jure Sino-

bad, ki je tudi avtor uvodni-
ka in informativnih besedil, 
ki spremljajo razglednice, 
je v Kolmanovi zbirki in po-
sledično tudi v knjigi največ 

razglednic z motiviko Bleda 
in okolice. »Izbor razglednic 
je narekovala zbirka sama, 
zato v knjigi nismo mog-
li predstaviti vseh krajev in 
zanimivosti, temveč le tiste, 
ki so zastopani v Kolmanovi 
zbirki,« v knjigi pojasnjuje 
Jure Sinobad. Njihovo knji-
žno potovanje po Visoki Go-
renjski, kakor domačini po-
etično imenujejo zgornji del 

Gorenjske, tako vodi od Ble-
da vse do Višarij. Sinobad je 
ob tem zapisal: »Visoka Go-
renjska obsega kraje v dana-
šnjih upravnih enotah Je-
senice, Radovljica in Tržič. 
Dva kraja ležita izven meja 
omenjenih upravnih enot: 
Podbrezje na jugovzhodu in 
Bela Peč na severozahodu.«

Geografski in 
zgodovinski oris

Knjiga, ki obsega 246 
strani, je razdeljena na uvo-
dnik Prelepi gorenjski svet, 
ki ga sestavljajo tri poglav-
ja, in sicer Gorenjska v pro-
storu in času, Zapisi in poto-
pisi o Gorenjcih in Gorenj-
ski ter Visoka Gorenjska na 
razglednicah Leopolda Kol-
mana. Sinobad v tem delu 
natančno oriše geografske 
in zgodovinske značilnosti 
zgodnjega dela Gorenjske, 
zaključni del uvodnika pa 
nameni zbiratelju Leopoldu 
Kolmanu, kjer med drugim 
pove, da je danes 83 let star 
Blejec, ki je bil več kot 40 let 
lastnik znane kemične čistil-
nice na Bledu, strasten zbi-
ratelj postal že pri sedmih 

letih, ko je začel zbirati po-
štne znamke in prospekte.

Objavljene razglednice so 
razporejene v 10 poglavij: 
Blejske podobe raja, Iz Go-
rij na Pokljuko, Bohinj in 
Triglavsko kraljestvo, Deže-
la med Radovljico, Lescami 
in Begunjami, Narodno sve-
tišče na Brezjah, Skozi dolini 
Lipnice in Save do Podbrezij, 
Iz Tržiča na Ljubelj, Vasi pod 
Stolom, Jesenice z okolico, 
Zgornjesavska dolina in Sve-
te Višarje. »Razglednice so 
pomemben zgodovinski vir, 
ki pove veliko in odstira tudi 
zamolčana, prikrita zgodo-
vinska dejstva ali netočne po-
datke,« je dejal sogovornik.

Delo nosi isti naslov kot 
ponarodela skladba An-
sambla bratov Avsenik z be-
sedilom Marjana Stareta 

– Prelepi gorenjski svet, ki 
po besedah Sinobada lepo 
opisuje Zgornjo Gorenjsko. 
»Prav tako pa bi lahko rek-
li, da knjiga »zapoje« enako, 
kot se glasijo Staretovi ver-
zi,« je poudaril Sinobad in 
še dodal, da je knjigo obliko-
val Gašper Bregar.

Zgodba o Hugu Robleku
Ena najzanimivejših zg o-

db se je Sinobadu zdela zgod-
ba o Radovljičanu Hugu Ro-
bleku, ki spremlja črno-be-
lo panoramsko razglednico, 
poslano leta 1901, na njej pa 
je prikazan panoramski pog-
led s Stola na Blejski kot in 
Julijske Alpe. »Razglednico 
je založila Radovljiška po-
družnica Slovenskega pla-
ninskega društva. Razgle-
dnico s fotografijama II. in 

III. Pernhartove panorame 
s Stola je dal izdelati Rado-
vljičan Hugo Roblek (1871–
1920). Jakob Aljaž (1845–
1927) se je leta 1923 spomi-
njal, da je imel škof Jernej 
Vidmar (1802–1883) v svo-
ji palači v Kranju panorame 
s Triglava, Stola in Šmarne 
gore, ki jih je naslikal koro-
ški slikar Marko Pernhart 
(1824–1871). Aljaž je zapisal, 
da je posredoval pri škofovih 
sestrah, da jih je Hugo Rob-
lek fotografiral in napravil iz 
njih razglednice. Na razgle-
dnici so označeni vrhovi 
gora in njihove višine od Na-
nosa na Krasu, mimo Trigla-
va v Julijcih, do Grimnika na 
avstrijskem Štajerskem,« se 
glasi Sinobadov zapis ob 
omenjeni razglednici v knji-
gi Prelepi gorenjski svet.

Maša Likosar

Jure Sinobad in Miran Dolar sta med tisočimi razglednicami iz obsežne zbirke Leopolda 
Kolmana izbrala 330 razglednic in fotografij, ki so objavljene v knjigi Prelepi gorenjski 
svet. / Foto: Gorazd Kavčič

Aprila je pri založbi Medium izšla knjiga Prelepi gorenjski svet, ki skozi razglednice in spremljajoče komentarje odstira zgodovino, znamenitosti, kraje in ljudi 
alpske pokrajine na skrajnem severozahodu Slovenije. V njej je združenih 330 razglednic, ki sta jih iz obsežne zbirke Leopolda Kolmana izbrala in uredila Jure 
Sinobad in Miran Dolar.

Kultura
Na pregledni razstavi so člani 
Foto kluba Tržič fotografirali na 
temo noči. Stran 14

Zanimivosti
Patricija Crnkovič je končala 
študij na sloviti plesni akademiji 
Codarts v Rotterdamu. Stran 16

Zanimivosti
Prenovljen glavni oltar in odkrite 
stenske poslikave v farni cerkvi 
sv. Jurija v Šenčurju Stran 15

Razglednice gorenjskega sveta

Najstarejša fotografija, ki je objavljena v knjigi, je iz 
leta 1890, najmlajša razglednica je bila natisnjena leta 
1943.

Panoramski pogled s Stola na Blejski kot in Julijske Alpe. Črno-bela panoramska 
razglednica, poslana leta 1901. / Foto: arhiv Leopolda Kolmana, knjiga Prelepi gorenjski svet, Jure Sinobad in Miran Dolar
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V SDS zbrali 157 tisoč 
podpisov

SDS je v sredo v državni 
zbor vložila več kot 157 tisoč 
podpisov za razpis treh zako-
nodajnih referendumov gle-
de zakona o spremembah 
zakona o vladi RS, glede za-
kona o spremembah in do-
polnitvah zakona o Radiote-
leviziji Slovenije in glede za-
kona o spremembah zako-
na o dolgotrajni oskrbi. Po-
slanec Zvone Černač se je ob 
tej priložnosti zahvalil vsem 
članom SDS in drugim, ki 
so na terenu zbirali podpi-
se. Dejal je, da zbrani podpi-
si omogočajo, da bodo voliv-
ci na referendumu lahko od-
ločali o zavrnitvi treh slabih 
in za ljudi škodljivih zako-
nov, ki jih je sprejela Golo-
bova koalicija. Za vse tri za-
kone je povedal, da vsak na 
svoj način siromašijo ljudi, 
»zato jih je treba na referen-
dumu zavrniti«. Glede zako-
na o dolgotrajni oskrbi je po-
vedal, da ta pomeni boljši so-
cialni in materialni položaj 
za vse, ki potrebujejo pomoč 
drugih, Golobova vlada pa 
vse dobre rešitve odpravlja 
oz. jih zamika v prihodnost. 
Glede novele zakona o RTV 
Slovenije je poslanka Alenka 
Jeraj dejala, da »zakon pelje 
nazaj v stare čase, saj vlada 
z novelo dodeljuje ekskluzi-
vo le določenim nevladnim 

organizacijam, ki so nav-
zven apolitične, a so v prete-
klosti že imenovale politične 
kadre«. Navedla je še, da so 
doslej poslušalci in gledal-
ci predlagali 16 članov pro-
gramskega sveta, z nove-
lo pa se to ukinja. Poslanec 
Branko Grims pa je glede 
novele zakona o vladi pove-
dal, da želi Golobova vlada z 
njo postaviti rekordno števi-
lo ministrstev, tj. dvajset, če-
mur je treba prav tako reči 
ne. V koalicijskih strankah 
Svoboda, SD in Levica pa od-
govarjajo, da se v SDS še niso 
sprijaznili s porazom na 
aprilskih volitvah in da zato 
z referendumskimi zahteva-
mi deluje proti sedanji vladi. 
Prepričani so, da bodo drža-
vljani zavrnili referendum-
ske pobude SDS in glasova-
li za uveljavitev sprememb 
vseh treh zakonov, kot jih je 
sprejel državni zbor.

Pobuda za referendum o 
družinskem zakoniku

Predstavniki koalicije Za 
otroke gre! so v torek v držav-
ni zbor vložili pobudo za raz-
pis zakonodajnega referen-
duma o nedavno sprejetih 
spremembah družinskega 
zakonika, za kar so po njiho-
vih besedah v sedmih dneh 
zbrali 30.600 podpisov. 
Prav tako v torek je sicer dr-
žavni svet izglasoval odložil-
ni veto na spremembe dru-
žinskega zakonika. Po bese-
dah predstavnika koalicije 

Za otroke gre! Aleša Primca 
je Slovenija z branimi pod-
pisi »pokazala, da spoštuje 
mamo in očeta, materinstvo 
in očetovstvo in da želi, da 
tudi država spoštuje mate-
rinstvo in očetovstvo«. Pred-
stavnica Metka Zevnik pa je 
dodala, da so zbrani podpi-
si jasen dokaz, da je »druži-
na v srcu slovenskega naro-
da«. Minister za delo Luka 
Mesec je na vložitev pobude 
za referendum in izglasova-
ni odložilni veto odgovoril, 
da spremembe družinskega 
zakonika v skladu z odloč-
bo ustavnega sodišča samo 
odpravljajo diskriminacijo 
istospolnih parov. Referen-
dum o omenjenem zakonu 
bi bil zato po njegovem mne-
nju protiustaven. Če bo dr-
žavni zbor izglasoval sklep 
o nedopustnosti referendu-
ma, ker 90. člen ustave do-
loča, da zakonodajnega re-
ferenduma med drugim ni 
mogoče razpisati o zakonih, 
ki odpravljajo protiustav-
nost na področju človeko-
vih pravic in temeljnih svo-
boščin ali drugo protiustav-
nost, Primc napoveduje, da 
se bodo pritožili na ustavno 
sodišče, ker da sprejete spre-
membe presegajo odločbo 
ustavnega sodišča.

Primož Roglič prejel zlati 
red za zasluge

Predsednik republike Bo-
rut Pahor je v ponedeljek 
kolesarju Primožu Rogliču 

vročil državno odlikova-
nje, zlati red za zasluge za-
radi izjemnih športnih do-
sežkov, uveljavljanja Slo-
venije na svetovnem špor-
tnem prizorišču in navdi-
ha, ki ga s svojim značajem 
vliva ljudem. V obrazložitvi 
med drugim piše, da Rog-
lič »predstavlja zgodbo ure-
sničenih želja, ki so posledi-
ca trdega dela in osredotoče-
nosti. Zanj je šport odlična 
popotnica za življenje in ena 
najlepših iger, kar jih poz-
na svet. Nikoli ne neha biti 
skromen. Z nami deli svo-
je občutke, priznava razo-
čaranja, pa vendar ohranja 
vero, da bo bolje, da ni vse 
končano. Daje nam občutek 
človečnosti in hkrati nad-
zemeljske veličine. S svojo 
skromnostjo in odkritostjo 
čara in očara.« Dvaintride-
setletni kolesarski šampi-
on, ki je ta teden prestal tudi 
operacijo rame, se je zahva-
lil za izkazano priznanje in 
izrazil ponos ob sprejetju 
odlikovanja: »Čutim vese-
lje, srečo, ponos. V bistvu v 
trenutkih, v katerih živimo 
zdaj, tudi jaz, ko se mi toliko 
stvari zgodi, včasih izgubim 
osredotočenost in se spra-
šujem, zakaj pride do tega. 
Potem pa se s takšnim opi-
som sprašujem, ali sem to 
res jaz.« Roglič, nekdaj smu-
čarski skakalec, je v kolesar-
ski karieri zbral že 65 zmag, 
tudi tri skupne zmage na 
dirki po Španiji.

Simon Šubic

SDS vložila podpise za 
razpis treh referendumov

V SDS so za vložitev pobude o razpisu treh zakonodajnih 
referendumov zbrali več kot 157 tisoč podpisov. / Foto: SDS

Koalicija Za otroke gre! (na sliki predstavnik Aleš Primc) 
zahteva razpis zakonodajnega referenduma o spremembah 
družinskega zakonika. / Foto: arhiv GG/Primož Pičulin

Predsednik republike Borut Pahor je kolesarju Primožu 
Rogliču vročil državno odlikovanje zlati red za zasluge.  
/ Foto: Nebojša Tejić/STA

med sosedi

Jože Košnjek Znana koroška Slovenka 
jezikoslovka, etnologinja, 
kulturologinja in tudi film-
ska producentka, sicer pa do 
nedavnega predstojnica In-
štituta za slavistiko na Uni-
verzi v Celovcu dr. Herta 
Maurer Lausegger in svetni-
ca Skupnosti južnokoroških 
kmetov (SJK) v Koroški kme-
tijski zbornici Marinka Ma-
der Tschertou sta v soboto, 
8. oktobra, vabili v gostišče 
Kirchenwirt – Folta v dvoje-
zični vasi Slovenji Plajberk 
v občini Borovlje. To je nju-
na rojstna vas in v njej sta to 
soboto prvič pokazali doku-
mentarni film z naslovom 
Kritje lesene strehe. Posnet 
je bil v okviru projekta Doku-
mentacija stare ljudske kul-
ture pod vodstvom dr. Herte 
Maurer Lausegger. Film sta 
v letih 2004 in 2011 snema-
la Ivan Klarič in Alexander 

Sabotnik, montaža pa je bila 
pod vodstvom Valentina 
Čertova izvedena leta 2017.

Idejo za snemanje filma 
o pokrivanju lesenih streh 
je dal gospodar na Najekovi 
domačiji v Slovenjem Plaj-
berku Lenci oziroma Lo-
renz Tschertou (1937–2005), 
ki je v desetletjih pred svojo 
nepričakovano smrtjo sku-
paj z Ožekarjevim Simonom 

Lauseggerjem s Podna in ne-
katerimi drugimi domačini 
na območju bivše plajberške 
občine z dvometrskimi ža-
ganimi in skrbno izbranimi 
macesnovimi deskami pokril 
številne strehe. Te so bile še 
pred desetletji posebnost kul-
turne krajine Slovenjega Plaj-
berka in posredno tudi širše-
ga območja Karavank. Streš-
ne konstrukcije so zahtevale kakovosten les iz domačih 

gozdov, dobro poznavanje 
materialov, izkušene mojstr-
ske roke in posebne sposob-
nosti za delo na tleh in v ne-
varni višini.

V filmu, v katerem so po-
drobno prikazani opisi lesa 
in desk, gradnje streh, na-
čin polaganja in pritrjeva-
nja desk ter izdelava in na-
mestitev »lere« in strešnega 
slemena, imata glavno vlogo 
Lenci Tschertou in Simon 
Lausegger. Pogovarjata se v 

plajberškem govoru, ki ga 
uvrščamo v srednje rožan-
sko podnarečje. Z njim se 
ohranja del tradicionalnega 
jezikovnega in kulturnega 
izročila tega območja.

Film je v izvirni slovenski 
verziji in v slovenski verziji z 
nemškimi podnapisi dosto-
pen na ključku USB, prilo-
ženi pa sta tudi slovenska in 
nemška spremna knjižica s 
podatki o filmu in sodelavcih. 
Oboje je mogoče dobiti v Mo-
horjevi knjigarni v Celovcu.

Slovenci v zamejstvu (872)

Dr. Herta Maurer Lausegger z vnukinjo Cailyn Plessnig 
in Nino Marijo Mader, hčerko Marinke Mader Tschertou, 
Najekove iz Slovenjega Plajberka / Foto: Jože Košnjek

Tudi lesena streha vodo drži

Leta 2005 umrli Lenci Tschertou, Najek iz Slovenjega 
Plajberka, je bil daleč naokoli znan kot mojster pokrivanja 
lesenih streh. / Foto: dr. Herta Maurer Lausegger
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Svante Pääbo,  
genetik

Meni pa se zdi letos še po-
sebej zanimiva nagrada za 
medicino. »Letošnji nagra-
jenec je švedski genetik 
Svante Pääbo, ki si nagrade 
ne bo delil, kar se je nazad-
nje zgodilo leta 2016. Pää-
bo je nagrado prejel za od-
kritja na področju genoma 
izumrlih človečnjakov in 
evolucije človeka. Razisku-
je na Inštitutu Max Planck 
za evolucijsko antropologi-
jo v nemškem Leipzigu in 
na Inštitutu za znanost in 
tehnologijo v japonski Oki-
nawi. Nobelov nagrajenec 
je bil tudi njegov oče bio-
kemik Sune Bergström, ki 
je leta 1982 nagrado pre-
jel za odkritje prostaglan-
dinov (Bergström do leta 
2004 ni vedel, da je Pääbo 
njegov sin). Pääbove razi-
skave odstirajo odgovore na 
eno izmed večnih vprašanj 
človeštva. Od kod prihaja-
mo in zakaj se razlikujemo 
od drugih človečnjakov, ki 
niso preživeli, je uganka, za 
katero je moderna znanost 
našla že več koščkov rešit-
ve. Moderni ljudje, Homo 
sapiens, so se pojavili pred 
300.000 leti, medtem ko so 
bili naši najbližji sorodniki 
neandertalci na Zemlji že 
pred 400.000 leti. Ko se je 
anatomsko moderni človek 

pred 70.000 leti iz Afrike 
razselil po svetu, so nean-
dertalci še obstajali in prib-
ližno 40.000 let so živeli 
oboji. Pred 30.000 leti so 
neandertalci izumrli, ana-
tomski moderni človek pa 
je potem še 20.000 let živel 
kot lovec in nabiralec. Prib-
ližno 10.000 let pred našim 
štetjem so ljudje postavili 
prve trajne naselbine. Pää-
bo je z modernimi metoda-
mi analize DNK raziskoval 
neandertalce. Že kot podok-
torski študent je razvijal me-
tode, kako analizirati DNK 
ostankov neandertalcev, ki 
je kontaminiran z drugimi 
DNK (bakterije, ljudje itd.). 
Ena izmed obetavnih mož-
nosti so bile analize DNK iz 
mitohondrijev, ki jih je pre-
cej več in kjer je DNK krajša 
ter stabilnejša. Ko mu je to 
uspelo, je dokazal, da so bili 
neandertalci resnično ge-
netsko drugačni od moder-
nega človeka. Kasneje se je 
v Leipzigu lotil še večjega iz-
ziva, in sicer je analiziral ce-
lotni genom neandertalske 
jedrne DNK. Leta 2010 je 
uspelo in odtlej vemo, da so 
imeli neandertalci in ljud-
je zadnjega skupnega pred-
nika pred 800.000 leti. Iz-
vedeli smo tudi, da je DNK 
Evropejcev in Azijcev bolj 
podoben neandertalske-
mu kakor npr. DNK Afri-
čanov, kar pomeni, da so 
se ljudje in neandertalci v 
tisočletjih sobivanja parili. 

Analize DNK so omogoča-
le nove veje raziskav, ki so 
med drugim leta 2008 pre-
senetile z odkritjem novega 
človečnjaka. V kosti iz jame 
Denisova v Sibiriji so izo-
lirali DNK, ki je bil dovolj 
različen od neandertalske-
ga, da je moral pripadati lo-
čeni veji človečnjakov. Pää-
bo je odkril vrsto, poimeno-
vano denisovans. Z njo si 
največ DNK delijo današ-
nji prebivalci jugovzhodne 
Azije. Sklepi so jasni: ko se 
je moderni človek odpravil 
iz Afrike na osvajalski po-
hod po svetu, so na zahodu 
Evrazije živeli neandertal-
ci, na vzhodu kontinenta pa 
denisovani. Homo sapiens 
je tisočletja sobival z oboji-
mi, nato pa jih je nadome-
stil. Geni iz izumrlih vrst 
človečnjakov so še danes 
pomembni. Neandertalski 
geni imajo vpliv na delo-
vanje imunskega sistema, 
geni denisovanov omogo-
čajo življenje na višjih nad-
morskih višinah, če omeni-
mo le dve funkciji. Z anali-
zo DNK izumrlih vrst se da-
nes ukvarja povsem nova vr-
sta znanosti, ki jo je Pääbo 
soustanovil. Paleogenomi-
ka ni uporabna le za razu-
mevanje preteklosti, tem-
več omogoča tudi izboljša-
ve v sedanjosti.« (Vir: slo-
-tech.com) Neandertalcev 
in denisovanov torej že dol-
go ni več, njihovi geni pa so 
preživeli v nas.

Annie Ernaux, 
romanopiska

»Sram je dekletom še 
kar grozil. Naš način obla-
čenja in ličenja je bil vedno 
zaznamovan z besedo pre-
tirano: kratko, dolgo, izre-
zano, ozko, kričeče itn. Vi-
šina pet, družba, čas odho-
da in prihoda domov, dno 
spodnjih hlačk vsak mesec, 
vse je bilo predmet splošne-
ga nadzora družbe. Nič, ne 
inteligenca ne študij ne le-
pota niso odtehtali slabega 
slovesa dekleta, torej njene 
vrednosti na trgu porok – če 
spiš s fantom pred poroko, 
te ne bo nihče več hotel – to 
se je razumelo, slabše bi bilo 
le še najti nek izmeček mo-
škega: invalida, bolnika ali 
še huje, ločenca. Mlade ma-
mice so bile ničvredne, niso 
imele na kaj upati, razen na 
požrtvovalnost moškega, ki 
bi jih vzel kot blago z napa-
ko. Vse do poroke so se lju-
bezenske zgodbe odvijale 
pred očmi ter na milost in 
nemilost drugih.« To je od-
lomek iz romana Leta fran-
coske pisateljice Annie Er-
naux, ki je letošnja nobelo-
vka za književnost. Na čast 
radovljiške založbe Didakta 
pripišimo, da so že leta 2010 
izdali prevod tega romana, 
edinega v slovenščini doslej.

Premija
Sicer pa je pri Nobelovih 

nagradah zanimiv tudi nji-
hov znesek: 900.000 evrov!

Miha Naglič

V prejšnjem tednu smo izvedeli, kdo so Nobelovi nagrajenci za leto 2022. Najbolj prestižna nagrada za 
mir je šla dokaj pričakovano v roke nasprotnikom avtokratskih oblasti v Rusiji in Belorusiji ….

Tako bi bil videti neandertalec, če bi več kot 30.000 let 
po izumrtju njegove vrste prišel v Stockholm na podelitev 
Nobelove nagrade za medicino 2022.  
/ Vir: H. Neumann / Neanderthal Museum 

To je delček prsta na roki »denisovanca«. Iz takega 
fragmenta je mogoče z analizo DNK izvedeti veliko več kot 
bi pomislili na prvi pogled. / Foto: Wikipedija

Aleš Bjaljacki (roj. 1962), zaprti beloruski aktivist za 
človekove pravice, eden od treh dobitnikov Nobelove 
nagrade za mir 2022 / Foto: Wikipedija 

Nove knjige (654)

Človeško telo, ilustrirana izdaja
»Včasih pravijo, da se moš-

ki in ženske drug od drugega 
gensko bolj razlikujejo kot 
človek od šimpanzov. Mor-
da. Vse je odvisno od tega, 
kako merimo genske razli-
ke. V kakršnemkoli praktič-
nem pomenu pa je trditev 
nesmiselna. Človek in šim-
panz imata skupnih okoli 
98,8 odstotka genov (odvis-
no od tega, kako merimo), to 
pa ne pomeni, da se kot bit-
ji razlikujeta le za 1,2 odstot-
ka. Šimpanzi ne morejo go-
voriti, ne morejo kuhati hra-
ne, po pameti ne prekašajo 
niti štiriletnega človeškega 
otroka. Očitno ne gre za to, 
kakšne gene imamo, temveč 
kako se izrazijo – kako vpli-
vajo na nas in naše življenje. 
/ Treba pa je priznati, da se 
moški in ženske v marsičem 

pomembnem dejansko 
močno razlikujejo. Ženske 
(pri tem mislimo na zdrave 
ženske z dobro telesno kon-
dicijo) imajo okoli 50 odstot-
kov več maščobe od zdra-
vih moških z dobro telesno 
kondicijo. Zato niso le snu-
bcem videti prijetno meh-
ke in oble, temveč lahko ma-
ščobne zaloge doječe matere 
izkoristijo pri tvorjenju mle-
ka, če jih doleti pomanjkanje 
hrane. Ženske bolj izgublja-
jo kostno maso, predvsem 
po menopavzi, zato so v po-
znejšem življenju zlomi pri 
njih pogostejši. Alzheimer-
jeva bolezen jih prizadene 
dvakrat pogosteje kot moš-
ke (delno zato, ker dlje živi-
jo), pogosteje zbolijo tudi za 
avtoimunskimi obolenji. Al-
kohol presnavljajo drugače, 
zato se hitreje opijejo in po-
gosteje kot moški podležejo 

obolenjem, povezanim z al-
koholom, na primer jetrni 
cirozi. Ženske celo torbe 
nosijo drugače od moških. 
Stroka meni, da imajo zara-
di širših bokov roko nekoli-
ko upognjeno, da z njo med 
nihanjem naprej in nazaj ne 
udarjajo nenehno ob bok. 
Zato praviloma nosijo tor-
bo z dlanjo, obrnjeno nap-
rej (tako roka ni tesno ob te-
lesu), medtem ko jo moški 
nosijo z dlanjo, obrnjeno na-
zaj. Veliko pomembnejša je 
razlika med srčnimi infark-
ti pri ženskah in moških. Ko 
infarkt doživi ženska, pogos-
to občuti bolečine v trebuhu 
in slabost, zaradi česar se 

poveča verjetnost, da ji pos-
tavijo napačno diagnozo …« 
(str. 407–408)

Knjiga, iz katere je gornji 
odlomek, je svetovna uspe-
šnica, tudi v slovenščini je 
izšla že drugič, to pot v ilu-
strirani izdaji. »Znanstvena 
knjiga leta 2019, tako polna 
vznemirljivih dejstev in ne-
verjetnih anekdot, da bralec 
skoraj ne opazi neverjetne 
količine anatomskega zna-
nja, ki ga je mimogrede pre-
bavil.« S to oznako jo je svo-
jim bralcem priporočil Sun-
day Times. Vodnik za stano-
valce v lastnih telesih je ved-
no dobrodošel. To smo na-
mreč mi vsi.

Bill Bryson, Človeško telo, vodnik za stanovalce, 
ilustrirana izdaja, prevedel Samo Kuščer, Mladinska 
knjiga, Ljubljana, 2022, 560 strani

Miha Naglič

Nobelove nagrade 2022
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Foto klub Tržič deluje že 
več kot 93 let, pri čemer ve-
lja dodati, da ni veliko slo-
venskih fotografskih klu-
bov in društev, ki bi se lahko 
pohvalili s tako dolgim sta-
žem. Odlikujeta ga dobra or-
ganiziranost in razvita klub-
ska dejavnost. Kot je ob od-
prtju razstave dejal tržiški 
podžupan Dušan Bodlaj, ob 
tem, da člani doma in po sve-
tu prejemajo številne nagra-
de in priznanja za svoje fo-
tografije, hkrati tudi skrbi-
jo za popestritev kulturnega 
dogajanja v mestu. Eden iz-
med tovrstnih prispevkov je 
zagotovo tudi tokratna pre-
gledna razstava, na kateri je 
fotografe navdihovala tema 
noči.

Selektor tokratne razsta-
ve Simon Krejan, stanovski 
kolega iz FD Janez Puhar 
Kranj, je izbor teme ozna-
čil za zelo »korajžno« pote-
zo, saj nočna fotografija po-
leg boljše fotografske opre-
me od fotografa zahteva tudi 
veliko tehničnega znanja in 

zvrhano mero kreativnosti. 
Kot je povedal predsednik 
Foto kluba Stanislav Per-
ko, so v ta namen predhod-
no organizirali tudi fotograf-
sko delavnico pod vodstvom 
Vilija Vogelnika. Seveda pa 
na razstavi lahko sledimo 

različnim pristopom do 
teme, naj gre za abstraktno 
motiviko ali pa odlične reali-
stične posnetke.

Fotografije je v selekcijo 
ponudilo 19 fotografinj in fo-
tografov, Krejan pa je po sis-
temu izločanja za razstavo 

na koncu izbral 26 del. Vsak 
izmed udeležencev ima na 
razstavi vsaj eno fotografijo, 
nekateri tudi več. Kot ugota-
vlja selektor, so bili avtorji pri 
izbiri motivov zelo kreativni: 
»Na razstavi lahko vidimo 
abstraktno, arhitekturno, 

krajinsko, ulično fotografi-
jo. Večina fotografij je sicer 
barvnih, avtorji pa so pri fo-
tografiranju uporabljali raz-
lične pristope, tehnike in ob-
delave v postprodukciji tar 
pripravi fotografij za tisk.«

Tako je v ožji izbor za na-
grade izbral šest fotografij, 
trem podelil diplome, tri pa 
nagradil s prvo, drugo in tre-
tjo nagrado. Prvo nagrado je 
namenil Viliju Vogelniku 
za fotografijo Opazovalec. 
»Fotografijo sem posnel na 
vrhu Mangarta. Fotoaparat 
sem postavil na stojalo, nas-
tavil čas 12 sekund in stopil 
kakih 15 metrov proč,« je po-
vedal prvonagrajeni, ki je tis-
ti večer na vrhu tudi prespal, 
dejal pa je še, da je naredil 
vsega pet posnetkov in foto-
grafijo kasneje le nekoliko 
osvetlil in popravil kontras-
te. Da fotografija poudar-
ja predpisano temo, zapiše 
selektor. »Nebo je že posu-
to z nešteto zvezdami, daleč 
na obzorju je zaznati nočni 
utrip nekega mesta. Gornik 
s prižgano svetilko želi vide-
ti še dlje, tja v neskončnost, 

kamor so ga tisti trenutek 
ponesla čudovita občutja.«

Drugo nagrado je preje-
la fotografija z naslovom 
Ulični glamur avtorja Mila-
na Malovrha, katerega sli-
ka mladenke pod lučjo v fo-
tografovi svojstveni tehni-
ki daje fotografiji pravšnjo 
mero dinamike in mistič-
no podobo. Tretja nagra-
da je šla fotografiji Bogda-
na Zdovca Avtotriplikat. Fo-
tografija po vsebini izstopa 
od drugih, saj gre za kompo-
zicijo treh oseb v eni osebi. 
Kreativen pristop in obdela-
va fotografije pa poudarjata 
skrivnostno moč noči. Di-
plome so prejeli Leon Vidic 
za Zvezdno nebo, Pavel Loc 
za Kapelico in Stane Gor-
tner za fotografijo z naslo-
vom Kanal ob Soči.

Na razstavi skozi fotogra-
fije lahko spoznavamo mno-
ge skrivnosti, ki jih prinaša 
noč. Nežna, a mistična Bar-
karola, ki jo je na odprtju raz-
stave med drugim igral mla-
di kitarist Gaber Černilec, 
je pot v zvezdnato noč le še 
podkrepila.

Igor Kavčič

Članice in člani Foto kluba Tržič so predstavili svoja najboljša dela na temo noči.  
/ Foto: Igor Kavčič

Člani Foto kluba Tržič so za temo letošnje tradicionalne pregledne razstave izbrali noč in tako naslovili tudi kvaliteten nabor izbranih del, ki je ta čas na ogled 
v Galeriji Atrij. Podelili so tri nagrade in tri diplome, najboljšo nočno fotografijo pa je posnel Vili Vogelnik.

Na prehodu iz septembra 
v oktober – 30. september je 
tudi svetovni dan prevajal-
cev – so v organizaciji Jav-
nega sklada RS za kulturne 
dejavnosti, revije Mentor in 
območne izpostave JSKD Pi-
ran v tamkajšnji Tartinijevi 
hiši potekale že 24. prevajal-
ske delavnice leposlovja, na 
katerih so se letošnji udele-
ženci osredotočali na vpra-
šanja prostora in arhitektu-
re. Tako imenovana Preva-
jalnica je namenjena mla-
dim prevajalcem, dijakom 
4. letnikov, študentom tu-
jih jezikov in drugim, ki jih 
zanima literarno prevaja-
nje, pogoj za udeležbo pa je 
vsakokrat dobro poznavanje 
tako tujega kot slovenskega 
jezika in kajpak entuziazem. 
Ta je še posebno izstopal pri 
najstarejši udeleženki, ki je 
štela 71 let. Letošnji mentor-
ji Prevajalnic so bili dr. Ma-
teja Seliškar Kenda (fran-
coščina), dr. Mojca Medve-
šek (portugalščina), Marje-
ta Drobnič (španščina), dr. 
Irena Samide (nemščina) in 
Jure Potokar (angleščina).

Na delavnicah ne glede na 
starost vsi prevajalci pristo-
pijo k besedilu kot čisti za-
četniki. Kot pravi arheologi 
odkrivajo pomene besed in 
stavkov ter jih prenašajo v 
sodoben slovenski jezik, ra-
zumljiv današnjemu bral-
cu. »Jezik je živ, angažiran 
in subtilen, kot svilena oble-
ka, ki nežno pokrije zahtev-
nega bralca,« pove Barbara 
Rigler; da pri tem vsak pre-
vajalec glede na svoje znanje 
in lokalne značilnosti dopri-
nese k jezikovnim posebno-
stim celotnega besedila. Le-
tošnje Prevajalnice sta se 
udeležili tudi dve Gorenjki.

«Prevajalnice doslej še ni-
sem poznala, za prijavo pa 
sem se odločila takoj, ko sem 
prebrala opis, saj se kot štu-
dentka jezikov spogledujem 
s poklicnim prevajanjem. 
Izkušnja je bila odlična – 
prevajanje v majhni skupi-
ni nam je omogočilo glob-
ljo analizo besedil, primer-
janje predlogov in zanimive 
debate. Delo z Juretom Po-
tokarjem je bilo krasno – od 
mentorja s toliko znanja, iz-
kušenj in prevajalske širine 
lahko nadobudna prevajalka 

odnese ogromno,« je vtise iz 
prevajalske delavnice strnila 
Kranjčanka Zala Julija Kav-
čič, sicer magistrska štu-
dentka anglistike in primer-
jalne književnosti.

Podobne izkušnje ima 
tudi magistrska študent-
ka hispanistike Urška Per-
havec iz Škofje Loke, ki se 
ta čas mudi na Portugal-
skem: »Za prijavo sem se 
odločila, saj se navdušujem 
nad portugalskim jezikom 

in književnostjo, za dodat-
no motivacijo pa je poskrbe-
la prof. Medvedšek na urah 
portugalščine v lanskem 
študijskem letu. Delavnica 
mi je bila zelo zanimiva, saj 
smo skozi prevajanje bese-
dila spoznavale Rio de Jane-
iro, obenem pa sem se tudi 
veliko naučila. Kot pozitiv-
no bi poudarila tudi skupin-
sko delo, kjer smo ob izme-
njavi mnenj skupaj prišle do 
ustreznih rešitev.«

Kot je še povedala Barbara 
Rigler, vsako leto v prvi šte-
vilki revije Mentor objavijo 
odlomke prevedenih bese-
dil, tokrat bo to iz petih jezi-
kov, v zbirki Mentorjeva pre-
vajalnica pa izdajo tudi eno 
prevedeno besedilo v celoti.

Letos je že izšel prevod 
novele švicarske pisateljice 
Dane Grigorcea z naslovom 
Dama z magrebskim psič-
kom pod mentorstvom dr. 
Tine Štrancar s prevajalkami 

Natašo Bauman, Dominiko 
Mencin, Tino Toličič, Tino 
Reščič in Matejo Softić. Av-
torica, ki je za svoj roman 
prejela najvišjo švicarsko 
nagrado za književnost, je 
bila tudi gostja na Prevajal-
nici v Piranu in je sodelova-
la na petih branjih po Slove-
niji. Pred tiskom je tudi knji-
ga treh slovaških dram Jane 
Bodnarove, ki jo prevajalke 
prevajajo pod mentorstvom 
Andreja Perica.

Igor Kavčič

Raznolika prevajalska druščina se je letos že štiriindvajsetič zbrala v Piranu. / Foto: Matej Maček

Pet svetovnih jezikov, pet mentorjev in odlična priložnost za pridobivanje prevajalskih izkušenj na 24. prevajalski delavnici JSKD.

Po izkušnje na Prevajalnico

Moč noči in fotografije



15

Zanimivosti

   petek, 14. oktobra 2022

V župni cerkvi v Šenčurju 
so v soboto ob prazniku far-
nega žegnanja svečano bla-
goslovili restavrirani glavni 
oltar sv. Jurija, mašo v ta na-
men pa je daroval ljubljanski 
nadškof in metropolit Stani-
slav Zore. Dan pred tem so 
na istem mestu predstavi-
li obsežen konservatorsko-
-restavratorski projekt ob-
nove oltarja in novo odkrito 
stensko poslikavo v prezbi-
teriju cerkve. Osrednji ak-
terji in sodelavci pri prenovi 
oltarja, ki je od ideje do zak-
ljučnih del pred dnevi trajala 
skoraj dve leti, so predstavi-
li, za kako zahteven in hkrati 
pomemben poseg je pravza-
prav šlo. Lahko dodamo, da v 
precej vznesenem vzdušju, 
saj je vse vpletene v projekt 
tako s področja stroke kot lo-
kalne skupnosti in ne nazad-
nje naročnika prevevalo za-
dovoljstvo, pa tudi ponos po 
opravljenem delu. Upravi-
čeno.

»Pred začetkom preno-
ve smo bili pred velikim iz-
zivom, podoba oltarja je bila 
namreč iz 19. stoletja, vede-
li pa smo, da je bil ta v osno-
vi baročen. Nismo pa vedeli, 
do kakšne mere je bil barok 
ohranjen. Preliminarne raz-
iskave so pokazale močne 
komponente baroka, zato se 
je komisija odločila, da je ol-
tar vredno prezentirati v nje-
govi prvotni podobi. Predvi-
deno je bilo tudi, da se kip sv. 
Jurija na konju, dotlej ume-
ščen na fasado nad vhodom 
v cerkev, vrne v glavno nišo 
oltarja,« je povedal Matevž 
Remškar, odgovorni kon-
servator iz kranjske obmo-
čne enote ZVKD, ki je ob 
tem še posebej poudaril, da 

je šlo v projektu na podro-
čju stroke za zgledno sode-
lovanje Restavratorstva Kav-
čič in Restavratorskega cen-
tra ZVKDS v Ljubljani, torej 
zasebnega in javnega sektor-
ja. O uspešni zgodbi dodat-
no govorita še novoodkrita 
stenska poslikava Franca Je-
lovška in skrivni podpis Pe-
tra Janežiča, ki je soustvar-
jal podobo oltarja, namreč 
dveh pomembnih baročnih 
slikarjev.

Vrnitev kipa sv. Jurija na 
konju

Vrnimo se nekoliko v pre-
teklost. Šenčur se v pisnih vi-
rih prvič omenja pred osemsto 
leti, župna cerkev, posvečena 
sv. Juriju, pa leta 1238 v usta-
novni listini velesovskega sa-
mostana, ko je bila šenčur-
ska fara še združena z njim. 
Ni pa nemogoče, da je tu sta-
la cerkev ali vsaj kapela že v 
8. stoletju. Sedanja večja cer-
kev je bila zgrajena leta 1760, 
potem ko so prejšnjo poruši-
li, in bila naslednje leto tudi 
posvečena. Torej je pred več 
kot 250 leti cerkev dobila tudi 
oltar, ki sodi v obdobje pozne-
ga baroka.

»Oltar ima tako zame 
osebno kot za Šenčurjane 
zanimivo zgodbo. Leta 1883 
so nekateri očitno meni-
li, da konj ne sodi v oltar, in 
so kljub vsej slabi volji Šen-
čurjanov sv. Jurija na konju 
umaknili v nišo nad glav-
nim cerkvenim vhodom. S 
to prenovo oltarja se torej po 

139 letih Jurij na konju spet 
vrača na svoje mesto, na svoj 
tron. Vesel sem tega premi-
ka tudi v oziru, da se vrača-
mo k našim koreninam in 
ima oltar spet prvotno po-
dobo,« osrednjo spodbudo 
za prenovo oltarja pojasnju-
je šenčurski župnik Urban 
Kokalj.

Da je bila kiparska pro-
dukcija v drugi polovici 18. 
stoletja, torej v času, ko je 
nastal tudi šenčurski glav-
ni oltar, zelo velika, poudar-
ja Remškar, iz pisnih virov 
pa izvemo, da se je marsi-
kateri baročni oltar moral 
umakniti novejšemu, po-
sebno tam, kjer so bile po-
dobarske delavnice v dru-
gi polovici 19. stoletja tako 
močne, da so njihove kapa-
citete glede na potrebe pri 
obnavljanju cerkvene opre-
me predstavljale presežek. 
»Tako je delavnica Šubicev 
proti koncu 19. stoletja pre-
delala tudi šenčurski oltar. 
Do kakšne mere vse do leta 
2021 še nismo vedeli. Po 
opravljenih preliminarnih 
raziskavah se je deloma po-
kazala baročna barvna plast 
in po več sestajanjih stro-
kovne komisije je bila gle-
de na znana dejstva in ne 
nazadnje tudi željo naroč-
nika, da se baročna podo-
ba sv. Jurija konjenika s fa-
sade premakne nazaj na iz-
vorno mesto, sprejeta odlo-
čitev, da poskušamo oltarju 
vrniti njegovo baročno po-
dobo,« poudarja Remškar. 
Kar se je pokazalo za pra-
vo potezo. »Da je bila odlo-
čitev pravilna, čeprav – roko 
na srce – kar drzna, se je iz-
kazalo kmalu po nadaljeva-
nju del, saj so restavratorji 
pri demontaži figur iz osre-
dnje niše odkrili, da je stena 

za oltarjem v celoti poslika-
na.« To je bilo veliko prese-
nečenje za vse sodelujoče v 
projektu prenove oltarja.

Za oltarjem še Jelovškova 
poslikava

»Odkritje stenskih posli-
kav je v današnjem času red-
kost; ko so to baročne posli-
kave, je odkritje izjemno. Da 
gre za Jelovškove poslikave v 
cerkvi sv. Jurija v Šenčurju, 
pa je bilo za vse nas veliko 
presenečenje. Za umetno-
stne zgodovinarje, konser-
vatorje, restavratorje, verja-
mem pa, da tudi za tukajšnje-
ga župnika in farane,« je ob 
odkritju poslikave navduše-
na Anita Kavčič Klančar vod-
ja oddelka za stensko slikar-
stvo v Restavratorskem cen-
tru ZVKDS, in dodala, da se 
velikokrat odločijo, da fresk 
ne odkrijejo, tokrat pa so se 
odločili za njeno restavrira-
nje, saj je šlo za dopolnitev 
baročne zgodbe oltarja.

Novoodkrita poslikava je 
tako kot druge v prezbiteri-
ju, ki so bile vidne že doslej, 
delo enega vodilnih baroč-
nih slikarjev Franca Jelov-
ška, kipe za oltar lahko pripi-
šemo Valentinu Vrbniku iz 
Kranja in Jerneju Fleischa-
kerju iz Ljubljane, na novo 
pa so – tudi z njegovim pod-
pisom na enem od zidov – 
odkrili avtorja pozlate in po-
likromiranja Petra Janežiča 
iz Komende. Za konserva-
torsko-restavratorske pose-
ge, ki so bili narejeni na ol-
tarni arhitekturi, so večino-
ma poskrbeli v Restavrator-
stvu Kavčič. Oltar so prenav-
ljali dobro leto, zahtevne po-
sege, od demontaže kipov 
do njihove restavracije, pa 
je predstavila Fani Oražem 
Kavčič.

Stroka, država in farani 
strnili moči

Kot je poudaril župnik Ur-
ban Kokalj, je z novo podo-
bo oltarja, predvsem pa z 
usklajenim sodelovanjem 
med župnijo, občino in re-
stavratorsko stroko, zelo za-
dovoljen. »O zahtevnosti 
projekta ne nazadnje govo-
rijo tudi stroški. Investici-
ja nas je stala 235.500 evrov, 
od tega je občina prispevala 
78.500 evrov, 40.000 evrov 
je primaknilo ministrstvo 
za kulturo, največji delež pa 
so s svojimi darovi prispe-
vali farani, sicer pa zbira-
nje sredstev še poteka,« je z 
opravljenim delom zadovo-
ljen župnik, njegov ponos 
pa deli tudi šenčurski žu-
pan Ciril Kozjek: »Ko je ste-
kla beseda o obnovi oltarja 
v naši farni cerkvi, smo bili 
zelo veseli in ponosni, da v 
lokalni skupnosti lahko sto-
pimo na isti voz z ministr-
stvom za kulturo. Lahko po-
trdim, da v občinskem svetu 
ni bilo nobenih pomislekov 

o tem, da bo občina po svo-
jih močeh sofinancirala ob-
novo. Svetniki so odločitev 
soglasno podprli.«

Po rodu domačinka Da-
mjana Pečnik, ki na ZVKDS 
vodi oddelek za razvoj, je v 
duhovitem tonu dodala, da 
so očitno že v baroku vede-
li, kakšni bodo trendi tris-
to let kasneje, in so ustva-
rili oltar v treh dimenzi-
jah. Te so zdaj ponovno na 
ogled. »Kulturna dediščina 
nas določa, zaznamuje in 
nam daje usmeritev v pri-
hodnje, prav prenova oltar-
ja sv. Jurija pa je lep dokaz, 
da lahko v tem različni de-
ležniki – tako lokalna skup-
nost kot država, predvsem 
pa stroka – strnejo moči. To 
od nas pričakujejo tudi naši 
zanamci,« je dogodek strni-
la Damjana Pečnik.

Igor Kavčič

Sodelujoči v projektu prenove oltarja v šenčurski župnijski cerkvi so dokazali, da je vse 
mogoče, če moči združijo stroka, lokalna skupnost in država. / Foto: Tina Dokl

Oltar v farni cerkvi sv. Jurija v Šenčurju je po 139 letih v teh dneh znova zasijal v svoji prvotni podobi. Nanj je vrnjen kip sv. Jurija na konju, ob novoodkriti 
stenski poslikavi v ozadju in celoviti prenovi ter rekonstrukciji pa velja za enega najpomembnejših in najlepših baročnih oltarjev v Sloveniji. Vzorčni primer 
sodelovanja stroke, lokalne skupnosti in države.

Glavni oltar s kipom sv. Jurija na konju je znova zasijal v nekdanji podobi. / Foto: Tina Dokl

Novoodkriti podpis Petra 
Janežiča / Foto: Tina Dokl

Tri dimenzije šenčurskega oltarja

Župnik Urban Kokalj je vseskozi skrbno spremljal prenovo. 
Ob restavratorki Aniti Kavčič Klančar. / Foto: Mirko Kunšič
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V knjigo častnih občanov 
občine Vodice se je ob sep-
tembrskem praznovanju 
občinskega praznika pod-
pisala Leopoldina Kranjec. 
Kot mlada zobozdravnica se 
je najprej zaposlila v kamni-
škem zdravstvenem domu, 
od leta 1998, ko je Občina 
Vodice razpisala koncesijo 
za zobozdravstveno dejav-
nost, pa deluje v domači ob-
čini. »Njeno vzorno poklic-
no delo, velika poklicna pre-
danost in požrtvovalnost in 
posluh za ljudi jo nedvomno 
priporočajo in sporočajo, da 
je prav, da se ji podeli najviš-
je občinsko priznan častna 
občanka občine Vodice,« so 
predlagatelji zapisali v obra-
zložitvi, poleg tega pa še: »V 
skoraj 25-letnem obdobju so 
prebivalci občine Vodice pa 
tudi širše imeli priložnost v 
liku dr. Leopoldine Kranjec 
spoznati izjemno osebnost. 
Tako po strokovni, kot pov-
sem človeški plati. Svoj pok-
lic ima rada in svoje delo ves 
čas opravlja predano in od-
govorno.«

Priznanje je velika čast 
in znak, da ji ljudje zaupa-
jo, nam je povedala Leopol-
dina Kranjec, ko smo jo obi-
skali v njeni ordinaciji v Vo-
dicah. Je domačinka, odraš-
čala je v Bukovici in je bila 
tudi članica Prostovoljnega 

gasilskega društva Bukovica 
- Utik, en mandat pa je pre-
živela tudi v občinskem sve-
tu, sicer pa svoj prosti čas na-
menja družini in tudi delu 
na vrtu in na njivi.

Njena prva poklicna iz-
bira pa je bila ves čas 

stomatologija. »Po maturi 
sem se za vsak slučaj vpisala 
še na arhitekturo, a sem bila 
na srečo sprejeta na študij 
stomatologije. Ves čas sem 
si želela delati za ljudi,« pravi 
sogovornica, ki največji po-
men pripisuje prav odnosu 

do sočloveka. »To je za delo 
v medicini izjemnega pome-
na. Za vse drugo moraš sicer 
imeti nekaj smisla, a se lah-
ko naučiš.«

Marsikdo se spopada 
s strahom pred obiskom 
zobozdravnika. Ta pri od-
raslih po navadi izvira še iz 
otroštva. Zato otrokom po-
skuša obisk v ordinaciji na-
rediti čim prijetnejši. »Ob 
prvem obisku otroku raz-
kažemo ordinacijo in orod-
ja, mu razložimo, kako po-
teka delo, nikoli pa ne op-
ravljamo posegov, če seveda 
to ni nujno potrebno. A tudi 
pri odraslih je včasih priso-
ten strah, nekateri prav tr-
pijo ob obisku zobozdravni-
ka. A so sodobni aparati pre-
cej napredovali, uporablja-
mo vodno hlajenje, pa tudi 
anestezija se uporablja po-
gosteje kot včasih, tako da 
obiski pri zobozdravniku da-
nes po navadi niso tako zelo 
neprijetni,« pravi Kranjče-
va, ki sicer dodaja, da je naj-
boljši recept za premagova-
nje strahu pred zobozdrav-
nikom redna in temeljita 
ustna higiena. »Osnova je 

čiščenje zob dvakrat dnevno 
z zobno krtačko, vsaj enkrat 
dnevno pa bi morali upora-
biti tudi medzobno nitko in 
krtačko. Za zdrave zobe je 
nujno, da jih uporabljamo, 
da torej čim več grizemo, 
jemo tršo hrano. Tako se pri 
otrocih razvija tudi čeljust, 
kar je pomembno, da ima-
jo zobje za rast dovolj pros-
tora in ni potrebna uporaba 
zobnega aparata. Seveda pa 
za zdravje zob tudi s sladka-
rijami ne smemo pretirava-
ti,« pravi sogovornica, ki si-
cer poudarja, da se stanje 
skozi leta izboljšuje in da-
nes večina zgledno skrbi za 
svoje zobe. »Ljudje so danes 
doslednejši pri ustni higieni 
kot pa nekoč. Tudi prvi obisk 
pri zobozdravniku otroci op-
ravijo že pri dveh letih, med-
tem ko so včasih na prvi pre-
gled hodili šele v prvem ra-
zredu osnovne šole,« še do-
daja Leopoldina Kranjec, ki 
ob tem ne pozabi poudari-
ti, da smo za dosledno ustno 
higieno lahko bogato nagra-
jeni: »Če dobro skrbimo za 
zobe, nam bodo služili celo 
življenje.«

Aleš Senožetnik

Leopoldina Kranjec, častna občanka Vodic / Foto: Aleš Senožetnik

Leopoldina Kranjec že skoraj 25 let opravlja zobozdravstveno dejavnost v Vodicah. Za predano delo so jo pred kratkim odlikovali z nazivom častne občanke.

Osrednji motiv plesne 
predstave Zgubani časi je 
iskanje bistva posameznika 
skozi zaznavno polje in in-
tuitivno vodenje. V njej se 
25-letna Patricija Crnkovič 
na odru predstavi gledalcu 
kot plesalka, podpisuje pa se 
pod celotno plesno predsta-
vo – od avtorstva, koreogra-
fije do produkcije. Celo za 

glasbo je predlagala določe-
no motiviko, po kateri je nas-
tal zvok, ki pa ga je potem 
oblikoval Maj Šavli.

Patricija Crnkovič pri 
predstavi izhaja iz sebe, 
svojih razmišljanj, obču-
tenj. »V tej predstavi sem se 
predvsem dotikala vprašanj, 
kaj je tisto, kar nas ustvarja 
kot posameznike, kdo smo 
brez lastnega spomina in 

kaj puščamo za seboj,« raz-
loži. Ekspresivno telo, ki živi 
v centru predstave skozi ek-
stremna večplastna stanja in 
globinsko zaznavanje oko-
lja, predstavlja koščke naše 
realnosti. »Želim si, da vsak 
od predstave 'odnese' to, kar 
tisti trenutek potrebuje, kar 
je za njegovo življenje tre-
nutno najpomembnejše. Se 
poistoveti z mojimi občute-
nji, mojim potovanjem,« od-

govori avtorica solo projekta, 
ko jo vprašamo po sporočil-
nosti predstave. Ta je sicer 
dokaj abstraktna, vendar se 
določene stvari zelo jasno 
berejo, kakšna bo interpre-
tacija posameznika, pa je se-
veda odvisno tudi od trenut-
nega počutja gledalca in nje-
govih lastnih izkušenj.

Crnkovičeva pleše od svo-
jega petega ali šestega leta. 

»Praktično vse življenje,« 
pravi. Zaključila je Konser-
vatorij za glasbo in balet v 
Ljubljani ter imela uspeš-
no kariero v mednarodni 
plesni organizaciji IDO. Po 

končani tekmovalni karieri 
se je spoznala s sodobnim 
plesom in nadaljevala štu-
dij plesa na priznani rotter-
damski univerzi Codarts. 
Med študijem je nastopala 

v mednarodni plesni tur-
neji v koreografijah avtor-
jev, kot so Hofesh Shech-
ter, Marco Goecke, Antonin 
Comestaz, Simon Kuban, 
lahko preberemo na spletu. 

Kot pripravnica je sodelova-
la z belgijsko IB dance com-
pany in priznanim amster-
damskim ansamblom ICK 
Amsterdam. Po končanem 
študiju je plesala v različnih 
projektih v Sloveniji in Špa-
niji, v zadnjem letu pa se je 
začela posvečati lastnemu 
ustvarjanju, lastnim preds-
tavam. Skupaj s Tjašo Bu-
cik sta letos ustvarili prvo 
VR (virtual reality, virtualna 
resničnost) plesno predsta-
vo, sedaj se občinstvu pred-
stavlja še z avtorsko solo 
predstavo Zgubani časi. Cr-
nkovičeva je prejemnica več 
priznanj in nagrad, tako na 
državnih tekmovanjih kot 
evropskih odrih, ko je tek-
movala še v mednarodni 
plesni organizaciji, pa je po-
segala tudi po svetovnih na-
slovih.

In kaj sledi, nas zanima. 
Kaj prinaša bližnja priho-
dnost nadobudni plesalki ...

Patricija Crnkovič nam za-
upa, da jo najprej čaka še pre-
miera z Rosano Hribar, po-
tem nadaljevanje VR pred-
stave in pa – seveda – čim več 
ponovitev lastne predstave.

Alenka Brun

Patricija Crnkovič / Foto: Alenka Brun

Patricija Crnkovič je končala študij na sloviti plesni akademiji Codarts v Rotterdamu in trenutno bogati slovensko sodobno plesno sceno. Je mlada 
Kamničanka, ki se je na odru Doma kulture Kamnik občinstvu nedavno predstavila z avtorsko solo predstavo z naslovom Zgubani časi.

Patricijini Zgubani časi

Najpomembnejši občutek za ljudi

»Ko želimo razumeti sebe zunaj omejitev lastnega 
spomina, ki je vedno subjektiven in pogojen s časom 
in prostorom, se lahko zatečemo v telo, ki v sebi nosi 
plasti tako naše osebne zgodbe kot tudi kolektivnega 
spomina ter izkustva.«
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Parašportnik Matej Arh (3)
Matej Arh je kljub nesre-

či, zaradi katere je od pasu 
navzdol hrom, ostal špor-
tnik, pravzaprav je postal pa-
rašportnik. Že ko je bil na 
rehabilitaciji v URI Soča, se 
je lotil plezanja, zanj športa 
številka ena. V Društvu pa-
raplegikov Gorenjske je pri-
šel v stik s košarko na vo-
zičkih, letos je začel igrati 
še rokomet na vozičkih. V 
slednjem je osvojil celo me-
daljo. S slovensko reprezen-
tanco so bili tretji na prvem 
svetovnem prvenstvu. Lani 
je bil šesti na svetovnem pr-
venstvu v paraplezanju.

Ko so ga prvič znova vide-
li v dvorani v steni, je bila ve-
čina začudena, se spraševa-
la, kako bo to šlo. »Dobro 
moraš poznati svoje telo, da 
ugotoviš, v katere smeri lah-
ko premikaš noge, v katere 
pa ne gre. Seveda je več teže 
na rokah, se pa moram še 
mnogo bolj osredotočiti na 
delo z nogami, da izkoris-
tim vsaj tistega nekaj male-
ga, kar lahko,« pojasnjuje. 
Ni se predal in veliko je na-
predoval. »Lani in letos sem 

znova plezal že vse zvrsti, 
tudi v hribe smo šli, le v led 
še ne. Po pravici povedano, 
se mi nikamor ne mudi. Ska-
la mi povsem zadošča. Poča-
si se bližam težavnostim, ki 
sem jih plezal prej. V skali 
imam preplezane tri smeri 
6c+, border 6c, v hribih sem 
letos preplezal 500-metrsko 
smer z oceno 6. Ovire so, a 
se jih da premagati,« pravi. 
V plezanju ima tudi tekmo-
valne cilje. »Letos svetovne-
ga prvenstva ni. Imeli smo 
svetovni pokal. Vedno sem 
bil na robu uvrstitve v fina-
le. Imel sem smolo, ker sem 
bil uvrščen v kategorijo, v ka-
teri sem daleč najbolj hendi-
kepiran. Obstaja sistem točk 
od 0 do 55. Od 1 do 18 je kate-
gorija z največjo okvaro, jaz 
sem jih dobil 19. Padel sem 
ravno v naslednjo kategori-
jo, v kateri rezultatsko težko 
kaj naredim. Prihodnje leto 
me bodo znova razvrščali. 
Plezanje pa niso samo tek-
me. Celotna plezalna skup-
nost je super. Spoznal sem 
paraplezalce s celega sve-
ta in postali smo prijatelji. 

Tekmovalni cilj so paralim-
pijske igre, sicer pa, da bi 
znova plezal smeri s težav-
nostjo 7 in preplezal čim več 
smeri v dobri družbi.« Pri-
hodnje leto ga čaka svetovno 
prvenstvo v paraplezanju, 
na katero se bo skušal dobro 
pripraviti. Trening je sesta-
vljen iz različnih ciklov. No-
vembra, decembra in janu-
arja se bo posvečal kondici-
ji, kar pomeni trening v ste-
ni, preplezati čim več lažjih 
smeri, sledili bodo znova tre-
ningi moči.

Zaveda se, da mu nesre-
ča ni samo vzela, veliko mu 
je tudi dala. »So priložnos-
ti, za katere si nikoli nisem 
mislil, da jih bom dobil. Ni-
sem si predstavljal, da bom 
kdaj del slovenske reprezen-
tance in z njo potoval po sve-
tu. Zagotovo so se po nesre-
či odprle nove, druge mož-
nosti. So tudi ovire, a saj ima 
vsak človek kakšno. V pri-
merjavi z marsikom imam 
blago invalidnost, po drugi 
strani pa v primerjavi z ne-
kom, ki se veliko bolj pri-
tožuje, dosti večje težave. 

Seveda me ljudje opazijo, mi 
je pa všeč, da se je miselnost 
precej spremenila, da veči-
na na mojo invalidnost gle-
da v smislu, da se mi je ne-
kaj zgodilo, a živim normal-
no naprej, da ni več razmi-
šljanja 'poglej ga, revčka, se 
trudi, bravo zanj',« poudar-
ja. Prav se mu zdi, da tudi pa-
rašportniki dobivajo vedno 
več medijske pozornosti. Ne 

nazadnje se morajo za dober 
rezultat še bolj potruditi. Si-
cer pa Matej Arh hodi v služ-
bo, od epidemije covida-19 
dela od doma, kar mu ustre-
za, tudi zaradi težav s preba-
vo in mehurjem, s katerimi 
se srečujejo osebe na inva-
lidskem vozičku, a kot pove, 
ljudje nanje ne pomislijo in 
se o njih ne govori. Rehabili-
tacijo pa je zaključil. (Konec)

Maja Bertoncelj

Finska

Prejšnji teden je naš Rok 
preko projekta Erasmus+ go-
stil srednješolko iz Helsin-
kov. Tema njihove izmenja-
ve je bila, kako se mladi prip-
ravljajo za vstop na trg delov-
ne sile, katera znanja in spo-
sobnosti so danes potrebna 
in zaželena, kako pripraviš 
intervju za službo. Predsta-
vili so se tudi mladi, uspešni 
domači podjetniki. Pri vsa-
ki izmenjavi je poleg osre-
dnje teme tudi čas za med-
sebojno druženje, ogled de-
žele in njenih znamenitosti. 
Imeli so več kot idealno vre-
me, cel teden je bilo prekras-
no jesensko sonce, ki je gozd 

Mojca Logar

raznolikost  
in vključevanje

Matej Arh si v plezanju želi na paralimpijske igre.  
/ Foto: Jan Virt, osebni arhiv

že obarvalo s svojimi rume-
no-rjavimi in rdečimi odten-
ki. Ko jaz pomislim na Fin-
sko, mi misel pripelje jezera, 
smreke, breze. Tam je doma 
Božiček, finska savna, celu-
loza, poznam glasbenika Si-
beliusa in njihov narodni ep 
Kalevala. V času moje mla-
dosti je bil gotovo najboljši 
finski športnik smučarski 
skakalec Matti Nykänen. Vsi 
smo ga občudovali, žal pa je 
v žaru svoje slave neslavno 
končal in umrl.

Dopoldan so imeli pro-
gram v šoli, popoldan smo 
za goste poskrbeli gostitelji. 
Navdušeni so bili nad našo 
deželo in še enkrat potrdi-
li, da res živimo v raju. Po-
kazali so jim Kranj, sprejel 
jih je župan, navdušeni so 
bili nad Ljubljano, občudo-
vali Planico in se ustavili na 
Bledu. Najpogumnejše Fin-
ke so se kopale v jezeru. Po-

poldan smo jih peljali na Je-
zersko. Kdo ne bi občudoval 
tega venca hribov. Okusili 
so štruklje in žgance in po-
hvalili to našo lokalno kuli-
nariko. Bila je skoraj polna 
luna in jasna noč, zato smo 
jih zvečer peljali na Jamnik.

Punce so se čisto zares 
spraševale, kaj jim bodo po-
kazali na Finskem, saj tako 

raznolike pokrajine na krat-
ki razdalji pač nimajo. Se-
veda jim bodo pokazali nji-
hove bisere, vendar Skandi-
navija je pozimi temna. Ko 
so se zvečer vračali domov, 
sem jo vsak dan spraševala, 
kaj ji je bilo všeč, in na kon-
cu sem jo prosila, naj pove 
najljubše vtise. Veste, kaj je 
dejala? Najbolj sem bila nav-
dušena in presenečena, da 
tukaj živijo krave tako bli-
zu ljudem. Tudi ovce, koze 
in druge živali so videli na 
Jezerskem. Kar malo debe-
lo gledam, potem pa se člo-
vek zamisli. Ona živi v vele-
mestu, če želi videti živali na 
prostem, se mora peljati da-
leč stran. Naša vas pa je čis-
to zares posebna. Živimo na 
robu mestne občine Kranj, 
sem vozi mestni avtobus. V 
vasi je 60 hišnih številk, od 
tega se na dvajsetih ukvarja-
jo in živijo od kmetijstva. Vsi 
ostali s kmetijstvom sobiva-
mo. Nam se zdi čisto norma-
lo, da na travniku ali dvori-
šču pred hišo vidiš kravo in 
ovco, kar je v velemestu ne-
mogoče. Obiskali so proto-
kolarni objekt Brdo. Ko pri-
deš z Brda ven na glavno 
cesto, se praktično celo leto 
na travniku ob Brdu pasejo 
krave. Vsi najvišji državni-
ški obiskovalci lahko vidijo 
krave tako od blizu. Morda 
se še kateremu tujcu zdi to 
res lepo in posebno, kot je to 
povedla mladenka iz Finske.

profesorica geografije 
in zgodovine

zakonski in  
družinski terapevt

Samoopazovanje
Janez Logar

Prejšnji teden smo spoz-
nali, kako lahko vplivamo na 
čas reagiranja. Opisali smo 
tudi, kako in zakaj se ponav-
ljajo neprijetni občutki. Kaj 
se zgodi, če od njih bežimo 
in se z njimi ne ukvarjamo? 
Če pustimo, da se misli in z 
njimi povezana čustva zač-
nejo vrteti v enakem nepri-
jetnem krogu?

Toliko časa smo že v ne-
kem čustvenem stanju (jez-
ni, žalostni, osramočeni …), 
da pozabimo vzrok zanj in 
se glavnega afekta, čustva, 
sčasoma niti ne zavedamo 
več (postane podzavestno). 
Tako to čustvo postane kar 
naša osebnost. Posledič-
no so tudi naše reakcije av-
tomatizirane, kar pome-
ni, da sploh niso več naša 

zavestna odločitev, ampak 
se odziva program, ki smo 
mu pustili, da se izobliku-
je in nam vlada. Primer so 
npr. že opisana opažanja v 
predhodnih člankih (npr. 
pritoževanje, obsojanje, 
smiljenje samemu sebi, 
kritiziranje, drobnjakar-
stvo, perfekcionizem …).

Kako prekiniti avtomati-
zem in s tem začaran krog 
neprijetnih misli in čustev? 
Prva ključna komponenta 
je zavedanje. Ne moremo 
spremeniti problemov, ki 
se jih niti ne zavedamo. To-
rej, koliko svojih misli se za-
vedamo? Predvsem pa, ko-
liko svojih občutkov se za-
vedamo? Morda celo misli-
mo, da se zavedamo skoraj 
vseh, vendar če si prav aktiv-
no ne vzamemo časa za raz-
mislek, je zelo verjetno, da je 
večina vaših misli in občut-
kov še nezavednih, ravno ti 
pa vodijo naše življenje, saj 
privabljajo situacije in ljudi, 
ob katerih bi se lahko odkrili 
in razrešili.

Raziskave ugotavljajo, da 
je do 35. leta starosti 95 od-
stotkov naših misli nezaved-
nih. Torej imamo samo pet 
odstotkov zavestnega nad-
zora nad svojim življenjem. 
Zato pa zavedanje lahko po-
večamo s samorefleksijo. 
Pri samorefleksiji ob kon-
cu dneva, ko smo že v pos-
telji, lahko pogledamo nase 
z razdalje, kot bi se gledali 

od zunaj, ter tako naredimo 
dnevno inventuro. Kdaj v 
dnevu ste začutili neprijetna 
čustva? Ali so vam ti občut-
ki znani? Ali s katero svojo 
reakcijo niste zadovoljni? Še 
bolj pomembno, kako dolgo 
ste ostali v tem neprijetnem 
čustvu? Ko odkrijete neprije-
tna čustva, ki ste jih čez dan 
doživeli (ali reakcije, ki vam 
niso všeč), si predstavljajte, 
kako bi lahko drugače reagi-
rali. Kaj bi hoteli čutiti v si-

tuaciji, v kateri ste se sicer 
počutili neprijetno/jezno/
žalostno …? Tako dobro si 
predstavljajte želeno reakci-
jo in vedenje, da boste v tem 
trenutku začutili želena pri-
jetna, povzdigujoča čustva. 
Nato pa pomislite tudi, kdaj 
v dnevu ste si bili všeč, katera 
čustva, ki ste jih doživeli, že-
lite tudi v prihodnosti. Tako 
boste najprej vsaj zaznali, da 
se je nekje odzval avtomati-
zem in da bi si vi želeli reagi-
rati drugače. Počasi boste za-
čeli uničevati avtomatizem 
oziroma boste »nastavili« 
avtomatizem, ki ga sami že-
lite. Ozavestite tudi vsa nova 
občutja v dnevu. Zveni eno-
stavno, dejansko pa takšno 
samoopazovanje zahteva ve-
liko časa in pozornosti.

Potrebujemo razum za 
odločitev spoznavati, kar 
razumu ni dosegljivo.

Jezera, smreke, breze, 
tam je doma Božiček.
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Rop v trzinski 
gmajni

Johanova kmetija pod 
Krvavcem ni bila ravno ve-
lika, zato se je gospodar Jo-
han še dodatno ukvarjal s 
furmanstvom. Vedno je 
imel par lepih močnih konj 
in pripravljenega še kakšne-
ga žrebeta za naprej. Njego-
vi konji so imeli vedno lepo 
okrašeno vprego. Da se je 
lesketala, če je sijalo sonce. 
Voz je bil težak, s širokimi 
kolesi, rekli so mu parizar. 
Tam izza vinskega vrha in 
tudi od drugod je vozil kre-
menčev pesek v jutastih vre-
čah v Samassijevo livarno v 
Ljubljano, kjer so vlivali bro-
naste zvonove za slovenske 
cerkve. Zvonov je tedaj zelo 
primanjkovalo, saj so med 
prvo svetovno vojno pobra-
li skoraj vse zvonove za to-
povske cevi.

Nekoč je Johana prosil 
znani sadjar Gregor s Košiš, 
ali bi mu skoraj spotoma pe-
ljal nekaj butar, sadik hru-
šk doli na drugi konec Lju-
bljanskega maha v farški 
graben, saj po teži ta tovor 
ne bo povzročal velike do-
datne teže. Domenila sta se, 
da bo odšel na furo v ranem 
jutru, še predno se zdani, da 
bi se do večera lahko še vrnil 
domov. Naslednje jutro je v 
času, ko se je danilo, Joha-
nov parizar že drdral po ka-
mniti cesti skozi Mengeš. V 
Ljubljani je raztovoril vreče 

s peskom, ki so ga uporab-
ljali za izdelavo kalupov za 
zvonove. Čakala pa ga je še 
kar dolga pot čez Ljubljan-
ski mah, ki mu zdaj rečejo 
Barje. Z naročnikom sta se 
zmenila, da mu bo denar za 
sadike izplačal v ljubljanski 
gostilni Pri Figovcu. Kma-
lu popoldne je Johan svoje 
konje privezal k leseni og-
raji na dvorišču gostilne Fi-
govec. V gostilni si je naro-
čil »štruc« vina, in še pred-
no ga je spil, mu je mož pri-
nesel denar za sadike, ki ga 
je pred tem dvignil v hranil-
nici čez cesto. Za mizo mu 
je naštel denar. Johan pa je 
opazil, da ju neki čuden tip s 
klobukom opazuje od sosed-
nje mize v kotu, ki je nato ta-
koj odšel iz gostilne.

Kmalu je tudi Johan od-
vezal svoje konje in jih pog-
nal po cesti proti Kamniku. 
Tam nekje pred Savo na Je-
žici, nekdo pomaha furma-
nu, če lahko prisede na voz 
do Trzina. Seveda mu Johan 
to dovoli, čeprav mu je bil 

sopotnik kar malo sumljiv. 
Začela sta pogovor o vreme-
nu in letini, kot je to bilo v na-
vadi. Ko sta se že dobro razgo-
vorila, je neznanec omenil, 
da v trzinski gmajni večkrat 
kakšnega voznika okradejo. 
Johan je že sumil, zakaj mu 
to govori, mu je pa odvrnil, 
da se tatov prav nič ne boji. 
Denar, kolikor ga ima, ved-
no zavije v cunjo in ga poti-
sne v vrečo, kjer ima deteljo 
za konje. Zato pri njem ne bi 
nikoli našli denarja, pa tudi 
če bi mu preiskali vse žepe. 
Tako se samotna potnika vo-
zita že proti Trzinu, ko mo-
žak v poguljenem lajbiču ne-
nadoma zgrabi vrečo z dete-
ljo, jo potegne izpod Johana 
in steče skozi grmovje pro-
ti hribu, ki mu Trzinci reče-
jo Onger. Johan pa se samo 
nasmehne in udari z bičem 
po konjih. Do večera je bil že 
pri Gregorju. Povedal mu je, 
kaj se mu je zgodilo. Denar 
pa je potegnil iz žepa hlač, ki 
jih je nosil pod zgornjimi, ki 
so veljale za boljše in lepše.

Ivan Nograšek

Rotar je eden od števil-
nih priimkov rovtarske sku-
pine: Rovtar, Rutar, Ruter, 
Rotar, Roter, Rotnik, Rotov-
nik. Nastali so iz krajepisne-
ga imena Rovte, Rovt, Rute 

in Rut v različnih (pred)alp-
skih koncih Slovenije. Izje-
mni jezikoslovec dr. Pavle 
Merku, ki se je z etimologi-
jo priimkov, kot sam pravi, 
ukvarjal bolj za zabavo, isto 
tezo razvija še natančne-
je: »Po poreklu iz kakega 

toponima Rut, Ruta, Rute s 
formantom -ar.« Navaja po-
italijančene in ponemčene 
zapise priimka Ruttar, Ru-
tter, Rottaro in Rutar iz Be-
nečije in Vidna (knjižno ime 
za mesto je Videm, italijan-
sko pa Udine).

Jezikoslovec dr. Silvo Tor-
kar pojasnjuje: »Priimek 
Rovtar je nastal iz poimeno-
vanja za lastnika ali uživalca 
rovta (rovtarske kmetije), to-
rej zemljišča, izkrčenega v 
hribovitem svetu.« Razlago 
najdemo na portalu za jezi-
kovno svetovanje Inštituta 
Frana Ramovša ZRC SAZU 
(www. zrc-sazu. si), kjer pa 
priimkov že nekaj let zaradi 
preobilice dela ne razlagajo 
več. Zgodovinsko gre za na-
seljevanje v višjih neoblju-
denih gorskih krajih, ki se 
je zaradi naraščanja števila 

prebivalstva v dolinah zače-
lo v slovenskih deželah pred 
osmimi stoletji. Strokovno 
to imenujemo višinska ali 
rovtarska kolonizacija, ko so 
naselja ali posamezne kme-
tije nastajale tudi na nad-
morski višini 1000 metrov. 
Vipavske Rovtarje, ki imajo 
danes vsi enako obliko pri-
imka, dobimo pred stoletji 
v različnih zapisih: Rottar, 
Rottor, Routar, Routhar, Ro-
uttar, Rutar, Ruthar in Ru-
ttar.

Priimek Rotar je gorenj-
ska različica priimka. Je-
zikoslovec in etimolog dr. 
Marko Snoj pravi, da je Ro-
tar iz Rovtarja nastal z mo-
noftongizacijo. Preproste-
je povedano, iz dvoglasnika 
OU je nastal enoglasnik O. 
Snoj omenja tudi kraja Ja-
vorniški Rovt in Jeseniške 

Rovte, ki se jima v narečju 
reče Javornšč Rot in Jeseni-
ške Rota. Beseda pa je prev-
zeta iz bavarske različice sre-
dnjevisokonemške besede 
Rut v pomenu krčevina. V 
sodobni nemščini se za rovt 
uporablja beseda Gereut, 
še pojasnjuje Snoj. Prvi dve 
omembi krajev Rovt sta kar 
stari: Laški Rovt (Gereut) v 
Bohinju okoli 1330, Nemški 

Rovt pri Bohinjski Bistrici 
(Boloxix) leta 1253.

Rotarjev je v Sloveniji tre-
nutno 597, največ na Go-
renjskem in v okolici Lju-
bljane. Število upada, leta 
1997 je bilo Rotarjev 640. 
Na vsem svetu pa je Rotarjev 
kar 17.000. Največ v Ukraji-
ni (4800), Romuniji (4300), 
Rusiji (3600), Moldaviji 
(2400) in ZDA (500).

Razširjenost priimka Rotar na Stari celini: v Ukrajini, 
Romuniji, Rusiji in Moldaviji jih živi več kot 15.000, v 
Sloveniji pa 597. / Foto: Tino Mamić

Krst Marije Rotar v župniji Kranj leta 1691. Knjigo hrani 
Nadškofijski arhiv Ljubljana (K Kranj 1684–1703, zv. 4A, str. 
339) / Foto: Tino Mamić

Vaš razgled

Ne dvomimo, da se je prav gosposko počutila »lastnica« tega pogleda, ki se je na 
škofjeloške strehe v zgodnjem jesenskem jutru odpiral le streljaj od obzidja Loškega gradu. 
Pogled od zgoraj priporočamo tudi vsem meščanom in podeželanom, ki ga – potem ko se 
meglice razkade – lahko dopolnite z obiskom Loškega muzeja in tamkajšnjih muzejskih 
zbirk. Od 10. ure naprej. I. K. / Foto: Tina Dokl

Da se pri načrtovani gradnji pogosto zatakne pri pridobivanju dovoljenj in vseh potrebnih 
dokumentov, dokazuje tudi cesta Britof–Hotemaže, na katero smo čakali dolgih štirideset 
let. A ko birokrati opravijo svoje, izvajalci del z zasaditvijo prve lopate ne odlašajo. Tako je 
bilo tudi pri omenjeni cesti, kajti kmalu po podpisu pogodbe je bila trasa že zakoličena, kar 
je še en dokaz, da cesta Britof–Hotemaže, v katero mnogi niso verjeli, bo. M. L.  
/ Foto: Gorazd Kavčič

Razgledi

Tino Mamić

Tunjiške zgodbe (10)
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Splača se biti naročnik 
Gorenjskega glasa

Rotar, prišlek iz Rovt, 1. del
Gorenjski priimki
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Oven (21. 3.–21. 4.)
Ta teden se vam bo veliko dogajalo, in to stvari, ki jih sicer 
niste vajeni. A vse boste dobro izpeljali, brez skrbi. Na do-
mačem terenu se boste morali malo bolj potruditi, če boste 
želeli, da ne pride do hudih besed. Ne bo veliko časa.

Bik (22. 4.–20. 5.)
Vedno ne more iti vse po načrtu in tokrat se boste zagoto-
vo ušteli. Če boste pozorni, vam bo uspelo vse nadoknaditi, 
nasprotno pa pričakujte alarm od ljudi, ki vam veliko pome-
nijo. Res je, da ne morete vsem ustreči, a vseeno.

Dvojčka (21. 5.–21. 6.)
V igri je vedno tako, da eden lovi, drugi pa teče pred njim. 
Vse skupaj bo potekalo v počasnem ritmu, čeprav si boste 
želeli, da bi šlo hitreje. Časa se ne da prehiteti. Na poslov-
nem področju vas čakajo zanimive in pestre spremembe.

Rak (22. 6.–22. 7.)
Prisiljeni boste, da se umirite, vzamete si čas zase in se od-
počijte. Bolezen ne bo razlog za to, se vam pa bo prižgala 
rumena luč, ki je načeloma znak za alarm. Potrpežljivost je 
tista, ki naj bo na prvem mestu – in vse bo v redu. Ne hitite.

Lev (23. 7.–23. 8.)
Obkrožali vas bodo ljudje, ki vam ne bodo čisto po volji, a 
ne boste imeli druge izbere, kot da ste prijazni in ustrežlji-
vi. V mislih imejte idejo o dopustu, ki ga še niste doživeli, in 
vsekakor vam bo lažje. Nekdo vas bo presenetil.

Devica (24. 8.–23. 9.)
Z realnostjo načeloma ni nič narobe, ampak ko ste sami s 
sabo, bi si lahko dovolili malo dviga do neba. Sanje so tiste, 
ki tvorijo uresničene ideje v prihodnosti in dokončajo moza-
ike, ki so v naših mislih. Dovolite si sanje in jih živite.

Tehtnica (24. 9.–23. 10.)
Včasih ste sami do sebe preveč strogi. Kadar ste do drugih, 
si to dopuščate, ker je v vaši naravi, kadar pa ste do sebe 
mačehovski, si ne naredite nobene usluge. Nasprotno, ško-
dujete sebi in dobro veste, kakšne so posledice.

Škorpijon (24. 10.–22. 11.)
Prijatelji vas bodo končno prepričali in obeta se vam daljše 
potovanje, ki ga dolgo ne boste pozabili. Zadnje čase ste bili 
več kot samo produktivni, sedaj pa je prišel čas, da izpreže-
te in se odpočijete. Kajti kmalu boste na poti k novim zma-
gam.

Strelec (23. 11.–21. 12.)
Smejemo se na ves glas, da nas vsi slišijo, jočemo pa tiho, 
da se skrijemo pred drugimi. Čaka vas teden, poln čustev. 
Svojih občutkov ne boste mogli skriti pred svetom. In le za-
kaj bi jih? Obraz, ki ga boste pokazali, bo presenečal oko-
lico.

Kozorog (22. 12.–20. 1.)
Za prepir sta vedno potrebna dva, zato ne smete vsega bre-
mena prevzeti nase. Ko nekdo kaže s prstom na nas, se je 
treba vprašati, ali morda se tem ne kaže sam nase. Razoča-
ranje ne bo tisto, ki vas bo zmedlo, ampak bolj zavedanje.

Vodnar (21. 1.–19. 2.)
V glavnem so poletni dopusti že za nami, vi pa si bos-
te omislili jesenske proste dni. Naj bo to daljši ali pa kraj-
ši odhod, v vsakem primeru boste v dobri družbi in se bos-
te imeli lepo. O denarju nikar preveč ne premišljujte, ker 
nima smisla.

Ribi (20. 2.–20. 3.)
Resnice se držite kot pijanec plota, pozabljate pa, da pame-
tnejši odneha. Če vam kljub načelom uspe popustiti, boste 
na koncu vi zmagovalec. Preden izrečete besedo, preštejte 
do deset in nekajkrat globoko vdihnite in izdihnite. Vred-
no bo.

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:

Novi zdravnik

V kliničnem centru se pogovarjajo štiri medicinske sestre.
Prva: »Ste videle, kako lep in domišljav je novi zdravnik?«
Druga: »Jaz sem mu v žep podtaknila kondom!«
Tretja: »Jaz sem ta kondom preluknjala!«
Četrto pa je v tem trenutku zabolela glava.

Na hladnem

Komandir na vroč poletni dan vstopi v svojo pisarno. V 
prijetno klimatiziranem prostoru opazi tri zlikovce, ki so 
jih prijeli pred nekaj urami.
Začuden nad videnim na zagovor pokliče dežurnega po-
licista:
»Policist Tone, kaj pa ti trije faloti počnejo v mojih pro-
storih?«
»Komandir, pa saj ste rekli, naj jih dam na hladno. Vaša 
pisarna je edini prostor s klimatsko napravo na naši po-
licijski postaji.«

Sum

Blondinki sedita v lokalu na jutranji kavici.
Prva razlaga: »Svojega moža imam malo na sumu ...«
»Kaj pa je, kaj je spet ušpičil? Te vara?« začudeno vpraša 
prijateljica.
»Zdi se mi, da mi prvega otroka ni naredil on,« razmišlja 
blondinka.

Računi

Davčni inšpektor pride v gostilno in naroči: »Račune, 
prosim.«
Natakar se opraviči: »Oprostite, ampak jih je pravkar 
zmanjkalo.«
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NAGRADNA KRIŽANKA

PETEK, 14. OKTOBRA 2022

Nagrade za pravilne  
rešitve križanke:
1. nagrada: 3 knjige založbe Malinc 
2. nagrada: 2 knjigi založbe Malinc 
3. nagrada: 1 knjiga založbe Malinc

Izobraževanja in bralni projekti potekajo v okviru  
mednarodnega projekta Poti do književne raznolikosti, ki ga  
v okviru Ustvarjalne Evrope sofinancira Evropska komisija.

Več informacij,  
celoten program in prijavnice:   
www.malinc.si  
(zavihek Izobraževanje)  
ter na info@malinc.si  
ali 01/ 361 66 99

Vas zanima, 
- kako preprečiti zniževanje bralne pismenosti, 
-  kje spoznati konkretne bralnomotivacijske  

strategije za delo z literarnimi besedili, 
-  zakaj motivirati za branje in 
-  kdaj spoznati kvalitetne, v mednarodnem  

prostoru in tudi v Sloveniji nagrajene mladinske 
književnosti? 

Vabimo vas, da se udeležite jesenskih izobraževanj, 
ki jih pripravljamo na založbi Malinc.

12. 11. 2022 med 9.00 in 18.00:  
Da branje ne postane španska vas
Celodnevno praktično izobraževanje, na katerem 
predstavljamo v Sloveniji nove, a tudi že  
preizkušene bralnomotivacijske strategije. Za  
mentorje in mentorice branja (vzgojitelje, učitelje  
v osnovni in srednji šoli, knjižničarje). 

12. 11. 2022 med 10.00 in 18.00:  
Javina zgodba na maturi
Celodnevno praktično izobraževanje je namenjeno 
srednješolskim profesorjem in profesoricam  
španščine, ki bodo svoje dijake letos in v naslednjih 
letih pripravljali na maturo iz tega predmeta.

9. 11. 2022 ob 17h:  
Praktična delavnica Leo, leo 
Spletno popoldansko izobraževanje za udeležence v 
projektu leo, leo.

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte  vil če nih 
polj in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po š lji te do 26. okto-
bra 2022, na Go renj ski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj. 
Rešitve lah ko od da te tudi v na bi ral nik Go renj ske ga gla sa 
pred po slov no stav bo na Nazorjevi ulici 1.

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

PRIREDITVE
Nastop plesne skupine in kostanjev piknik
Begunje – Društvo upokojencev Begunje vabi na nastop plesne 
skupine Country č'bele, ki bo v soboto, 15. oktobra, ob 18. uri v 
prostorih društva. Organiziran bo tudi kostanjev piknik.

Pridi po veselje in mir!
Koroška Bela – Drugi pogovorni večer v pripravi na župnijski 
misijon, ki bo na Koroški Beli potekal od 3. do 12. marca 2023, 
z naslovom Cerkev včeraj, danes, jutri ... bo v sredo, 19. ok-
tobra, ob 19. uri v Kulturnem hramu na Koroški Beli. V goste 
so povabili celjskega škofa Maksimilijana Matjaža. Z njim se 
bo pogovarjal Matjaž Merljak z Radia Ognjišče. Beseda bo 
tekla o življenju v slovenski Cerkvi, o sinodalnih procesih in o 
podobi župnij v prihodnosti.

Dan odprtih vrat šenčurskih gasilcev
Šenčur – Prostovoljno gasilsko društvo Šenčur kot vsako leto 
oktobra, ob mesecu požarne varnosti, pripravlja dan odprtih 
vrat. Letos bo ta v soboto, 15. oktobra, med 9. in 12. uro na 
naslovu društva Gasilska cesta 4, Šenčur. Gasilci bodo prika-
zali opremo, vozila, nepravilno kurjenje v kuhinji, delo prvih 
posredovalcev ... Pozivajo družine, naj pridejo z otroki.

Praznovanje petdesetletnice
Kokrica – Turistično društvo Kokrica vabi vse svoje člane na 
praznovanje 50-letnice društva. Prireditev bo v petek, 14. ok-
tobra, ob 17. uri v Domu krajanov na Kokrici.

Komemoracije ob dnevu mrtvih
Železniki, Škofja Loka, Dražgoše, Poljane, Žiri, Trebija – Zdru-
ženje borcev za vrednote NOB Škofja Loka obvešča, da bodo 
letošnje žalne slovesnosti na njihovem območju potekale po 
naslednjem razporedu: petek, 28. oktober: Železniki (kome-
moracija) ob 16.00 pred spomenikom NOB na Trnju; nedelja, 
30. oktober: Škofja Loka (komemoracija) ob 16.00 pred Do-
mom ZB v Škofji Loki, Dražgoše (komemoracija) ob 10.30 pri 
spomeniku NOB; torek, 1. november 2022: Poljane (komemo-
racija) ob 9.00 pri spomeniku NOB, Žiri (komemoracija) ob 
10.00 na pokopališču na Dobračevi, Trebija (komemoracija) 
ob 9.00 pri spomeniku NOB.

IZLETI
Juliana trail Log pod Mangartom–Trbiž
Šenčur – Turistično društvo Šenčur organizira v soboto, 22. 
oktobra, pohod, ki je nazadnje izpadel, po 15. etapi Juliane trail 
Log pod Mangartom–Trbiž. Skupne zmerne hoje bo okrog 5 
ur. Informacije in prijave do četrtka, 20. oktobra: Franci Erzin, 
tel. 041 875 812.

Dežela kozolcev Šentrupert
Šenčur – Turistično društvo Šenčur organizira v soboto, 29. 
oktobra, turistični izlet: Dežela kozolcev Šentrupert z ogledom 
cerkve sv. Frančiška na Veseli gori, obisk Žalostne gore in 
voden ogled Muzeja kozolcev v Šentrupertu. Informacije in 
prijave do zasedenosti avtobusa: Franci Erzin, tel. 041 875 812.

Zadnjič jeseni na Čemšenik
Cerklje – Društvo upokojencev Cerklje v torek, 18. oktobra, vabi 
svoje člane na zadnji jesenski planinski izlet na Čemšenik (835 
m n. m.) iz Kokre. Skupne hoje bo za tri ure. Zbirno mesto bo 
ob 8. uri pred AMD Cerklje. V primeru slabega vremena bo 
izlet v četrtek v istem tednu.

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. 

KINO SPORED

CINEPLEXX, KRANJ

Sobota, 15. 10.
15.15, 17.50, 20.30 AMSTERDAM
18.30, 20.45 NOČ ČAROVNIC SE  
KONČA
18.00, 20.15 POT V RAJ
18.45, 21.00 NASMEH
15.00 NAJBOLJŠI ROJSTNI DAN, sinhro.
16.45 ZMAJEV JEZDEC, sinhro.
15.30, 17.30 GAJIN SVET 2
15.45 DC LIGA SUPER LJUBLJENČKOV, 
sinhro.

14.30, 16.30 MINIONI: GRUJEV VZPON, 
sinhro.
19.30 TOP GUN: MAVERICK

KINO SORA, ŠKOFJA LOKA

Petek, 14. 10.
20.00 AMSTERDAM

Sobota, 15. 10.
18.00 NAJBOLJŠI ROJSTNI DAN, sinhro.
20.00 POT V RAJ

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

GLEDALIŠKI SPORED

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

Petek, 14. oktobra
19.30 Ivan Viripajev: ZAPRTA ŠTUDIJA. NEW CONSTRUCTIVE ETHICS  (v dvorani PGK)

Sobota, 15. oktobra
10.00 Brata Grimm: MOTOVILČICA (v dvorani PGK)

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
                        PETKOVA PRIREDITEV 

                              Izvaja: Uliana Dorofeeva, Sand tale                                        
                        ALICA 

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

                               
                        SOBOTNA MATINEJA 

                               Izvaja: Gledališče iz desnega žepka   
                       MOTOVILČICA                

                                 Sobota, 15. oktober 2022, ob 10.00 
          www.pgk.si                              Prešernovo gledališče Kranj 

  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
                                                                                                                                                                                                                                  

ROZMAN BUS, T: 04 531 52 49, 041 855 630
TRST: 9. 11., STRUNJAN: 20.–25. 10., 25.–30. 11., 30. 11.–
5. 12., BERNARDIN: 13.–17. 11., MADŽARSKE TOPLICE: 
13.–17. 11., BANJA VRUĆICA S TERAPIJAMI: 22.–29. 10., 
24.–31. 10., 18.–25. 11., BANJA VRUĆICA S SARAJEVOM: 
28.–31. 10., MANDARINE: 22.–24. 10., BANJA KULAŠI: 
2.–12. 11., VESELI DECEMBER: KOPER: 17. 12., ČAZMA 
Z ZAGREBOM: 3. 12., BOŽIČNI RADENCI: 26.–29. 12. 
www.rozmanbus.si 

Vas zanima, kako 
se vnuki učijo 
pomembnih 
vrednot in 
življenjskih 
modrosti, ki jim 
pomagajo, da v 
času odraščanja 
bolje razumejo 
sebe in druge?
Vzemite v 
roke Kuhinjske 
prismodarije, v 
njej boste našli 
namige, ki jih je 
vredno posnemati 
ter tudi kuharske 
recepte!
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

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

                        + poštnina

17Redna cena knjige je 20 €, če jo naročite  
na Gorenjskem glasu je cena le

EUR

Do slapov na Jezerskem
Kranj – Društvo upokojencev Kranj vabi na planinsko-pohodni-
ški izlet Jezersko–Ankova slapova, ki bo v četrtek, 27. oktobra, 
z odhodom rednega avtobusa ob 9.25 z avtobusne postaje v 
Kranju. Zapeljali se boste do nekdanje Kazine in se sprehodili 
po Jezerskem do Slatine in naprej do slapov. Lahke hoje bo za 
tri ure, priporočajo pohodne palice. Prijave z vplačili spreje-
majo v društveni pisarni do ponedeljka, 24. oktobra.

Martinovanje 2022
Kranj – Društvo upokojencev Kranj vabi v torek, 8. novembra, 
na martinovanje na turistični kmetiji Lovrec na Destrniku. 
Ogledali si boste tudi mesto Ptuj in Ptujsko Goro. Odhod s 
posebnim avtobusom bo ob 9. uri izpred Globusa, vstopni 
postaji bosta še Lon in Boltez. Prijave z vplačili sprejemajo 
do srede, 26. oktobra, v društveni pisarni.

OBVESTILA
Vadba orientalskih plesov
Naklo – V Medgeneracijskem centru Naklo bo v ponedeljek, 
17. oktobra, ob 18.45 skupinska vadba orientalskih plesov. 
Na delavnici boste spoznali osnove gibe ter jih povezali v 
zanimive kombinacije.

Umovadba
Šenčur – V Domu krajanov Šenčur bo v okviru medgenera-
cijskega sodelovanja v ponedeljek, 17. oktobra, ob 9.30 umo-
vadba. Z rednim izvajanjem ustreznih vaj si lahko izboljšate 
spomin, pozornost in hitrost procesiranja informacij ter omi-
lite usihanje funkcij.

Šiviljska delavnica izdelave krpank
Šenčur – V Domu krajanov Šenčur bo v okviru medgenera-
cijskega sodelovanja v torek, 18. oktobra, med 17. in 19. uro 
potekala šiviljska delavnica – izdelava krpank – patchwork. Iz 
že uporabljenega blaga ali ostankov blaga boste lahko ustvarili 
unikatne izdelke.

Rekreacija za upokojenke
Naklo – Društvo upokojencev Naklo sporoča, da se ponovno 
začenja redna rekreacija za upokojenke, in sicer vsak pone-
deljek od 18.30 do 19.30 v telovadnici Osnovne šole Naklo.

Škofjeločanka  
Lea Filipovič, bolj 
znana kot vlogerka 
Lepa afna, je izdala 
knjigo s svojimi  
najljubšimi 
jedmi, ki jih zanjo 
pripravlja mami 
Bernarda. Recepti 
so preprosti in vas 
bodo pogosto 
rešili iz zagate, ko 
ne boste vedeli, 
kaj skuhati.  
Preizkusite jih, 
jedi vam bodo 
zagotovo 
teknile!

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

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

                        + poštnina

2289 strani, trda vezava        
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NOVO

Rezultati – žrebanje 12. 10. 2022
16, 17, 18, 19, 26, 32, 38 in 37

Loto PLUS: 15, 16, 28, 29, 32, 38, 39 in 11
Lotko: 5 7 8 5 4 7

Sklad 16. 10. 2022 za Sedmico: 500.000 EUR
Sklad 16. 10. 2022 za PLUS: 1.360.000 EUR
Sklad 16. 10. 2022 za Lotka: 300.000 EUR

LOTO
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NEPREMIČNINE
STANOVANJA
PRODAM

4-SOBNO stanovanje v Kranju, 129 
m2, adaptirano, opremljeno, brez bre-
men, vseljivo takoj, tel.: 070/832-058 
 22002553

POSLOVNI PROSTORI
NAJAMEM

POKRIT prostor za hrambo avtodoma 
dol. 6 m na relaciji Čirče–Hrastje–Pre-
bačevo–Voklo, tel.: 031/573-186  
 22002550

GARAŽE
ODDAM

GARAŽO na Planini pri toplarni, tel.: 
031/549-008 
 22002526

www.onkonet.si

Po vsej verjetnosti ste zdravi in nimate razloga za skrb. 
A sprememba na koži, ki se ne celi, ter kožno znamenje, 
ki se veča, spreminja obliko, barvo ali krvavi, sta lahko 
prva znaka kožnega raka. Ne iščite izgovorov, posvetujte 
se s svojim zdravnikom.

#BREZizgovorov

SE BO ŽE 
ZACELILO.
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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 SORA, D.O.O., KAPUCINSKI TRG 4, ŠKOFJA LOKA

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

Avtorica vas 
popelje v svet 
sivke, rožmarina, 
žajblja, lovora 
in oljčnih listov. 
Z navdušenjem 
boste izdelovali 
hidrolate, 
pripravljali čaje, 
kozmetiko, 
izdelke za 
aromaterapijo 
in kuhali odlične 
jedi z zelišči. 
Presenetila vas 
bo uporabnost 
zelišč v prehrani 
in negi domačih 
živali ter hišnih 
ljubljenčkov.
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

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

                        + poštnina

2240Število strani: 152 strani, 21 x 24 cm
EUR
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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.

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
KUPIM

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

AVTODELI IN OPREMA
PRODAM

4 gume z ALU platišči za Toyoto, 
165/70 R14, M + S, tel.: 041/288-
457 22002532

AKUMULATOR, nov – še v garanciji, 
za osebni avto, 50 ah, cena 40 EUR, 
tel.: 041/369-014 22002544

STROJI IN ORODJA
PRODAM

GRAFIČNO prešo za visoki tisk, tiska-
nje 28 x 38 cm, cena 390 EUR, tel.: 
068/152-924 22002533

KURIVO
PRODAM

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

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

SUHA drva, hrast, jesen, kostanj in ga-
ber, tel.: 041/481-588 22002568

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

STANOVANJSKA 
 OPREMA
POHIŠTVO
PRODAM

DOBRO ohranjeni pohištveni del kuhi-
nje, tel.: 068/625-071  
 22002531

JEDILNO mizo 80 x 120, tel.: 
040/705-145 22002562

SEDEŽNO garnituro in tri fotelje, kot 
novi, cena 60 EUR, tel.: 041/276-
485 22002560

GOSPODINJSKI APARATI
PRODAM

GOSTINSKI pomivalni stroj za kozar-
ce GS40DDE, star 2 leti, malo rab-
ljen, z dozatorjem za detergent, tel.: 
040/201-462 22002567

ŠPORT,  
REKREACIJA
PRODAM

NOV snemljiv nosilec za kolesa za na 
zadnja vrata, do 45 kg, cena 45 EUR, 
tel.: 040/129-077 22002502

HOBI
KUPIM

ODLIKOVANJA, medalje, značke, 
razglednice, kovance, bajonete, sab-
lje, čelade, uniforme, tel.: 051/740-
430 22002396

UMETNINE, NAKIT
PRODAM

TAPISERIJE, različne velikosti, oblike, 
motivi. Cena od 300 EUR dalje, tel.: 
040/567-544 22002466

STARINE
KUPIM

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

OTROŠKA OPREMA
PRODAM

OTROŠKI avtosedež, deljiv v jahača, 
lepo ohranjen, cena 25 EUR, tel.: 
040/129-077 22002501

OTROŠKO posteljico, 70 x 142 cm, z 
vzmetnico, tel.: 041/219-073 22002536

MEDICINSKI  
PRIPOMOČKI
PRODAM

ELEKTRIČNO negovalno poste-
ljo, 200 x 90, cena 490 EUR, tel.: 
051/304-009 22002552

ŽIVALI IN  
RASTLINE
PODARIM

MLADE mucke, tel.: 041/205-289  
 22002517

ZLATE ribice iz ribnika, Lancovo 
62, Radovljica, tel.: 031/580-740, 
051/605-302 22002530

IŠČEM

MLADEGA mucka, vajenega življenja zu-
naj in otrok, tel.: 031/506-863  
 22002528

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

BAZEN za mleko 200 l in 300 l, na-
kladalko SIP 25 m3 in cepilec drv na 
sveder, tel.: 041/481-588 
 22002569

DVOOSNO avtoprikolico za prevoz 
živali in traktor Torpedo 48 KS, tel.: 
041/364-504 22002561

KOSILNICO BCS, cena 450 EUR, in 
5 m3 drv, bukev, suha, nažagana, cena 
100 EUR, tel.: 041/758-972  
 22002565

SAMONAKLADALNO prikolico Sip 15 
m3, zelo dobro ohranjena, cena 700 
EUR, tel.: 041/762-603 
 22002549

TRAČNI zgrabljalnik širine 220 
cm, Pan agra, tel.: 04/25-61-255, 
040/310-943 22002571

TROSILEC hlevskega gnoja, pokonč-
ni valji in travniško brano. Mušič, tel.: 
041/364-504 22002563

KUPIM

VOZIČEK za BCS 127, ugodno, tel.: 
041/434-326 22002541

PRIDELKI
PRODAM

EKOLOŠKA jabolka za stiskanje, tel.: 
051/349-068 22002570

IZ Vurberških goric, vrhunsko vino, 
renski rizling l. 2021, ocenjen na Vinis 
zlato priznanje, cena 2 EUR/liter, tel.: 
041/646-067 
 22002554

JABOLKA – ekološka, primerna za 
stiskanje, in suhe javorjeve plohe de-
beline 5 cm, tel.: 041/608-765 
 22002520

ZELJE v glavah, Sp. Brnik 40, ob kro-
žnem krožišču  
 22002534

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

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

KOKOŠI nesnice – rjave, bele, gra-
haste, črne in štajerke. Dostava v več-
je kraje na Gorenjskem. Kmetija Šraj, 
Uroš Šraj, Čadramska vas 19, Poljča-
ne, tel.: 031/751-675 
 22002287

1 teden starega ČB bikca, tel.: 
031/601-956 22002555

2 bikca simentalca, stara 4 mesece, 
tel.: 031/677-850 22002527

2 bikca simentalca, stara 4 mesece, 
tel.: 031/677-850 
 22002540

2 bika LS, težka 400 kg, in teličko 
simentalko, staro 2 meseca, tel.: 
031/417-221 
 22002558

28 dni staro teličko simentalko, cena 
100 EUR, tel.: 030/915-738 
 22002564

BIKCA simentalca, starega 10 dni, tel.: 
041/418-616  
 22002546

BIKCA ČB, starega 4 tedne, tel.: 
041/612-278 22002557

BIKCA, mesne pasme, starega 6 me-
secev, tel.: 031/241-425 
 22002566

ČB bikca, star 14 dni, možna dostava, 
tel.: 041/393-955  
 22002545

ČB bikce in ČB teličke, po izbiri, tel.: 
041/350-423 22002551

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

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

RJAVE jarkice v začetku nesnosti, Sta-
nonik, Log 9, Šk. Loka, tel.: 04/51-85-
580, 041/694-285  
 22002539

TELICO simentalko v 6. mesecu bre-
josti, tel.: 04/51-81-447, 031/299-
952 22002537

TELIČKO simentalko, staro 7 mese-
cev, ekološka reja, tel.: 041/589-194 
 22002525

KUPIM

BIKA simentalca, težkega okoli 450 
kg, tel.: 041/390-431 
 22002547

BIKCE in teličke od 150 kg do 300 kg 
in kravo, tel.: 051/372-468  
 22002556

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

PODARIM

STARE kokoši nesnice, tel.: 041/337-
678 22002521

OSTALO
KUPIM

50 kock sena, okolica Kranja, tel.: 
070/480-907 22002529

SENO ali otavo v balah, tel.: 041/544-
164 22002538

ZAPOSLITVE (m/ž)
IŠČEM

IŠČEM DELO – duo Absolut band vam 
z živo glasbo popestri praznovanje ali 
poroko, tel.: 031/325-654 
 22002535

IŠČEM DELO – pomoč v gospodinj-
stvu, delo v kuhinji, čiščenje, tel.: 
040/215-044 
 22002542

IŠČEM DELO – varstvo otroka na 
mojem domu v Kranju, redno ali ob-
časno, sem zanesljiva, nekadilka, tel.: 
041/532-826 22002522

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  
 22002445
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ZAHVALA

Nepričakovano nas je v 49. letu zapustil naš dragi mož, oče, sin, 
brat, svak, stric in zet 

Igor Mohar
Hvala vsem, ki ste bili z nami ob tragičnem dogodku. Zahvalju
jemo se vsem, ki ste imeli našega Igorja radi, se od njega poslovi
li v tako velikem številu, darovali za svete maše, mu zapeli v po
zdrav in zanj molili. Posebna zahvala duhovnikom za darovano 
pogrebno sv. mašo.
Hvaležni smo vsakemu posebej za vse pozornosti in veliko pomoč.

Vsi njegovi
Visoko

Težko je pozabiti
človeka, ki ti je bil drag,
še težje je izgubiti ga za 
vedno, a najtežje je naučiti  
se živeti brez njega.

ZAHVALA

V 89. letu nas je zapustila naša mama 

Marija Pfajfar
z Orehka

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

Vsi njeni

Ni te več na vrtu ne v hiši,
nič več glas se tvoj ne sliši,
če lučko na grobu upihnil bo vihar,
v naših srcih je ne bo nikdar.

ZAHVALA

V 85. letu nas je zapustil naš ljubi, zlati mož, oči, dedi,  
pradedi in stric 

Jože Bučan
iz Britofa pri Kranju

Iskreno se zahvaljujemo pogrebni službi Navček, iskrena zahva
la tudi pevcem. Hvala najini vnukinji Tari, ki se je s tako nežnim 
glasom poklonila ljubemu Dediju v slovo. Zahvala gre tudi go
spodu Miranu Šubicu za pomoč, moji sestri Klari in bratu Jane
zu. Hvala vsem sorodnikom, prijateljem in znancem za izreče
na sožalja in sveče, enako tudi vsem sosedom, ki so ga skupaj z 
nami pospremili na njegovi zadnji poti.

Neutolažljiva žena Jelka in sin Boris z družino

Kdor je ljubljen in
spoštovan, je vedno močno 
zapisan v srcu
in nikoli pozabljen.

ZAHVALA

Ob boleči izgubi drage mame, stare mame, prastare mame in 
sestre 

Marije Dolenc
rojene Križnar, po domače Ožbovtove mame iz Stražišča

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in znan
cem za izrečena sožalja, cvetje, sveče, darovane svete maše in 
spremstvo na njeni zadnji poti. Hvala osebni zdravnici dr. Ma
ruši Arnejšek in patronažni sestri Tadeji. Posebna zahvala ne
govalkam Doma upokojencev Kranj za dolgoletne obiske in nego 
na domu. Hvala gospodu župniku Bojanu Likarju za dolgoletne 
obiske na domu, pogrebni obred in besede pri maši zadušnici, s 
katerimi je opisal mamino skrb za družino, domačijo in domo
vino. Zahvala tudi pogrebni službi Komunale Kranj in pevcem.

Žalujoči: sinovi Andrej, Marjan in Slavko z družinami, sin Janez 
in sestra Ivanka
Stražišče, 14. oktobra 2022

ZAHVALA

Ob smrti moža, očeta, starega očeta in tasta 

Borisa Sajovica
se iskreno zahvaljujemo za izrečena sožalja in podarjene sveče. 
Zahvala Komunali Kranj in pevcem za lep pogrebni obred. Po
sebna zahvala pa dr. Prosenovi in negovalkama Špeli in Maji. 
Iskrena hvala župniku Eriku Šviglju za lepo opravljen pogreb in 
nagovor pri sveti maši. Hvala Gorenjskemu muzeju in vsem nje
govim sodelavcem za sočutne besede.
Hvala tudi vsem ostalim, ki ste ga imeli radi.

Vsi njegovi najbližji

ZAHVALA

Ob boleči izgubi našega dragega moža, očeta, deda in pradeda 

Vilija Savernika
se iz srca zahvaljujemo vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zad
nji poti. Posebna zahvala zdravnikom in sestram doma ostarelih, 
jeseniški bolnišnici in nevrologiji v Ljubljani. Posebna hvala gre 
g. župniku Eriku Šviglju za lep pogrebni obred.

Hvala vsem, ki ste ga imeli radi.

Žena Magdalena in hčeri Tanja in Renata z družinama

V 90. letu starosti nas je zapustila draga mami, sestra, teta, babica in prababica  

Martina Čarman
roj. Knific, s Svetja pri Medvodah

Ob boleči izgubi se od srca zahvaljujemo vsem sorodnikom, sodelavcem, prijateljem in 
znancem za izrečena sožalja, cvetje, sveče, svete maše in druge darove. Zahvaljujemo se 
g. župniku Jožetu Čuku za lepo opravljen obred. Iskrena hvala vsem, ki ste jo pospremili 

na njeni zadnji poti in jo boste skupaj z nami ohranili v lepem spominu.

 Žalujoči vsi njeni

ZAHVALA

V 88. letu starosti nas je zapustila naša draga mama 

Ana Snedec
Sneščeva s Spodnje Bele, rojena Šimnovec

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, sosedom, so
delavcem kolektiva Dom Taber Cerklje in KGZ Sloga Kranj za 
izrečena sožalja, podarjeno cvetje in sveče ter darove. Zahvalju
jemo se župniku, pevcem, pritrkovalcu, pogrebi službi Navček. 
Posebna zahvala gospe Milojki Bogataj. 
Hvala vsem imenovanim in neimenovanim, ki ste jo pospremi
li na njeni zadnji poti.  

Žalujoči vsi njeni
Preddvor, september 2022

Veš, da je vse tako, kot je bilo.
V vsaki stvari si, ki je v hiši,
v mislih si, besedah naših,
da, celo v sanjah,
le da korak se tvoj
nič več ne sliši ...
(J. Medvešek)

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

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. Garan-
cija 10 let. Aleš Avsenek, d.o.o., Kranjska 
2, Radovljica, tel.: 041/229-246 22002171

RAZNO
PRODAM

2 soda 320-litrska, ugodno, ter ga-
ražna in balkonska vrata, tel.: 04/20-
41-235, 064/112-914 22002523

INOX sod, 30, 40, 50 in 100 litrov, 
tel.: 041/265-075 22002548

JEKLENO vlečno vrv, fi 10, cca 40 m, 
tel.: 041/608-639 22002543

SNEGOLOVCE pocinkane, barvane, 
170 kosov, ugodno, cena 60 EUR, 
tel.: 041/706-046 22002559

UGODNO – 2 malo rabljena sončna 
kolektorja z vso avtomatiko, tel.: 
04/20-41-235, 064/112-914 
 22002524

ZAHVALA

V 92. letu starosti nas je zapustil naš dragi mož, oče in ata 

Jože Megušar
Palkov ata iz Dolenje vasi

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijate
ljem in znancem za izrečena ustna in pisna sožalja, za darove sve
tih maš, dobre namene, darove za cerkev sv. Miklavža, podarje
no cvetje in sveče. Hvala osebju ambulante Košir in Nastran za 
dolgoletno skrb. Hvala sodelavcem in vodstvu podjetij LTH Ca
sting, ulitki in LETehnika. Za molitve in sočutno opravljen pog
rebni obred se zahvaljujemo domačemu župniku Damjanu Proš
tu in župniku Branku Potočniku. Hvala pevcu Janezu Trilerju za 
prelepo ubrano petje v cerkvi in ob grobu ter Janu za spremljavo. 
Hvala vsem, ki ste našega ata kdaj obiskali in mu polepšali dan v 
času njegove onemoglosti. Še enkrat hvala vsem imenovanim in 
neimenovanim, ki ste se zares v velikem številu poslovili od njega.

Žalujoči vsi domači

Vsi bomo enkrat zaspali,
v miru počivali vsi,
delo za vselej končali,
v hišo Očetovo šli.
(A. M. Slomšek)
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Svetovni dan brezdomstva je opozoril na ljudi, ki so v družbi velikokrat spregledani.

Kranj – Brezdomnost je bila, 
ostaja in bo tudi nadalje se
stavni del naše družbe; prav 
v teh pokoronsko obarvanih 
časih je še posebej izrazi
ta, a žal hkrati tudi presliša
na, nevidna, prezrta, so opo
zorili izvajalci programov 
na področju brezdomstva 
in drugih socialno ranljivih 
skupin, povezani v društvo 
Brezdomni – do ključa. V 
prvi polovici leta so pomaga
li 3830 osebam – ljudem, ki 
so jih »izoblikovale« različ
ne preizkušnje.

»Brezdomstvo se ne zgodi 
čez noč. Ni posledica ene sla
be odločitve,« poudari Romi
na Purič, vodja kranjskega 

zavetišča za brezdomce, ko 
pogovor nanese na razloge, 
ki so v njihove prostore pri
peljali stanovalce. Prve štiri 
so sprejeli pred 14 leti, trenu
tno pa je v zavetišču 20 lju
di, večina v starosti med 50 
in 65 let. Vendar o brezdo
mnih ne moremo sklepati le 

iz podatkov o tistih, ki pride
jo v zavetišča, pravi sogovor
nica. »Veliko ljudi živi v ne
primernih bivališčih, niso fi
nančno samostojni, nimajo 
zagotovljene varnosti … za 
ženske je značilno, da v is
kanju rešitve vstopajo v zve
ze, v katerih so nesrečne ali 
celo ogrožene.« Pred njiho
vimi vrati se običajno znaj
dejo po tem, ko sprejmejo 
več slabih odločitev, ko izgu
bijo socialno mrežo in izčr
pajo možnosti, da bi jim kdo 
pomagal.

Kranjsko zavetišče lahko 
sprejme štiriindvajset 
brezdomcev

Na Sejmišču 4 je v večpos
teljnih sobah, od katerih je 
ena rezervirana za ženske, 

na voljo 24 ležišč. Skupni 
prostor nudi možnost, da so 
uporabniki v zavetišču tudi 
po dnevi, ko so prisotni stro
kovni delavci in na vrata po
trkajo še drugi, ki potrebujejo 
pomoč ali si želijo druženja. 
»Zunanjih uporabnikov je od 
15 do 30, nekaj med njimi je 
nekdanjih stanovalcev.« Ob 
tem Puričeva poudari, da je 
v zavetišču treba upošteva
ti hišni red, kar za nekatere 
predstavlja (pre)velik zalogaj. 
»Imamo uporabnike, ki želi
jo priti k nam, po drugi stra
ni pa ne zmorejo ali niso prip
ravljeni sprejeti pravil.«

Izkušnje sobivanja in dela 
z uporabniki, pridobljene 
čez minula leta, so botrova
le odločitvi, da se pred spre
jemom novih stanovalcev 

pozanimajo o njihovi pre
teklosti. Odvisnike tako na
potujejo v zavetišče za brez
domne uživalce nedovolje
nih drog v Ljubljani.

Za zaposlene so izziv tudi 
brezdomni, ki potrebuje
jo zdravstveno nego. Zdrav
stvena dejavnost namreč 
ni del njihovega programa, 
zato nimajo kadra s tega pod
ročja. S kolegi v drugih zave
tiščih opažajo, da so potre
be po oskrbi vedno večje, 
kar pomeni tudi vedno več
jo potrebo po ustreznih pro
gramih, so opozorili ob sve
tovnem dnevu brezdomstva.

Na kosilo pride od 
osemdeset do sto ljudi

V kranjskem zavetišču so 
začetek tega tedna name
ravali popestriti s kostanje
vim piknikom, a je načrte 
pre križala okužba s korona
virusom, ki je druženje za
maknila v november. Toliko 
bolj je zato po besedah vod
je razveselila pozornost, ki jo 
je stanovalcem na omenjeni 
dan namenila gospa, ki je 
prinesla sladkarije in kavo.

Bivanje v zavetišču, ki se 
financira iz denarnih po
moči uporabnikov, zagota
vlja tri obroke dnevno, v raz
delilnico hrane pa v času ko
sil pridejo še drugi, ki jim 
gmotni položaj ne dopuš
ča priprave toplega obroka. 
Ranljivim pomagajo tudi v 
okviru projekta Viški hrane.

Ana Jagodic Dolžan

V razdelilnico hrane, ki jo financira Mestna občina Kranj, 
vodi pa Božo Bajt, dnevno prihaja od 80 do 100 ljudi. 
Viške kruha, s katerimi »presenetijo« donatorji, razdelijo v 
prostorih na Vodopivčevi ulici. / Foto: Tina Dokl

Crngrob – Te dni se zaključujeta celovita rekonstrukcija lokal-
ne ceste in ureditev odvodnjavanja na odseku med vojaškim 
streliščem v Crngrobu in parkiriščem pod cerkvijo v Crngrobu. 
Odsek je dolg 550 metrov, kot pojasnjujejo na Občini Ško-
fja Loka, pa bodo skupaj z rekonstrukcijo ceste in ureditvijo 
odvodnjavanja vgradili tudi cevno kanalizacijo za energetsko 
omrežje do transformatorske postaje. Cesta je že na novo 
asfaltirana, trenutno poteka še ureditev bankin, zato prihaja 
do manjših zastojev. Sicer pa je celotna investicija skupaj z 
odkupom nekaterih zemljišč ocenjena na 160 tisoč evrov. Iz-
vajalec gradbenih del je podjetje Dolenc, asfaltno prevleko pa 
je vgradilo gradbeno podjetje GGD. »Ministrstvo za obram-
bo RS bo rekonstrukcijo ceste sofinanciralo v višini 60 tisoč 
evrov, s čimer se nadaljuje dobro sodelovanje pri urejanju 
infrastrukture na vplivnem območju vojaškega strelišča,« še 
dodajajo na loški občini.

Obnova ceste se zaključuje

Naklo, Radovljica – Gorenj
ski območni odbor Sloven
skega društva Hospic jutri, 
v soboto, 15. oktobra, v dvo
rani Biotehničnega centra 
Naklo v Strahinju ob 18. uri 
pripravlja gala dobrodelni 
koncert ob 20letnici delo
vanja društva.

Na koncertu bodo nastopi
li komik Tilen Artač, virtuoz 
na harmoniki Gašper Pri
možič, pevci Romana Krajn
čan, Bernarda Poklukar, An
drej Šifrer in Klemen Tor
kar ter Godba Gorje. Prire
ditev bo povezovala Carmen 
L. Oven.

Slovensko društvo Hospic 
na Gorenjskem od leta 2002 
organizirano pomaga bolni
kom premostiti težko pot v 

času poslavljanja od življe
nja. Prav tako pomagajo ot
rokom, mladostnikom in 
odraslim lajšati stiske ob ža
lovanju in pri spopadanju z 
bolečino ob izgubi najdraž
jih oseb.

Območni odbor Gorenj
ska je na Jesenicah ustano
vilo nekaj slušateljic prve
ga in drugega šolanja novih 
prostovoljcev pod vodstvom 
Štefke Ferbežar, ki je posta
la tudi prva predsednica go
renjskega odbora društva. 
Sprva je deloval na območju 
Zgornje Gorenjske. Od pre
selitve sedeža v Radovljico 
so se razširili na celotno Go
renjsko.

V dvajsetih letih so opra
vili mnogo sočutnega dela, 
poudarja sedanja predse
dnica Mira Stušek. Trenu
tno imajo 15 aktivnih prosto
voljk, samo v zadnjih treh le
tih so spremljali 109 umira
jočih in podpirali 150 njiho
vih svojcev. V zadnjem letu 
in pol so se vodja žalujočih 
in druge prostovoljke pogo
varjale z okoli sto žalujoči
mi, od tega z desetimi otroki, 
sedem jih je odšlo tudi na ta
bor žalujočih otrok, še poja
snjuje in poudarja: »Tu smo 
zato, da pomagamo.«

Dobrodelni koncert 
društva Hospic

Marjana Ahačič

Vodja zavetišča za brezdomce Kranj Romina Purič 
 / Foto: Tina Dokl
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Agen ci ja RS za oko lje, Urad za me te oro lo gi jo

»V razmišljanju o 
brezdomcih se običajno 
pojavi podoba človeka, ki 
se zadržuje na avtobusni 
postaji s steklenico 
v roki,« pravi vodja 
kranjskega zavetišča za 
brezdomce.

Za uporabnike zavetišča so organizirane tudi različne 
aktivnosti. / Foto: Tina Dokl

Na koncertu bodo 
nastopili komik Tilen 
Artač, virtuoz na 
harmoniki Gašper 
Primožič, pevci Romana 
Krajnčan, Bernarda 
Poklukar, Andrej Šifrer 
in Klemen Torkar ter 
Godba Gorje.

Sredstva, zbrana na sobotnem gala dobrodelnem 
koncertu, bo društvo Hospic namenilo za 
organizacijo taborov za žalujoče otroke, 
mladostnike in odrasle.

Danes bo delno jasno z zmerno oblačnostjo in jutranjo meg-
lo. Jutri bo sprva pretežno oblačno, čez dan se bo zjasnilo. V 
nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno. Jutri in v nedeljo bo 
pihal jugozahodnik.

Cesta v Crngrob ima od minulega konca tedna nov asfalt.  
/ Foto: Gorazd Kavčič


